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Πως θα μείνει 
όρθιος ο τουρισμός 

Σελ.  8-9

Τα διεθνή εγκώμια για την διαχείριση της κρίσης δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης 
στην Ελλάδα την ώρα που στη Σιθωνία ολοκληρώθηκε το deal της εικοσαετίας 

με την αγορά του Porto Carras από τον Ιβάν Σαββίδη.

H karfitsa σας εύχεται καλή Ανάσταση!

Τα μηνύματα και οι ευχές πολιτικών και αυτοδιοικητικών για το Πάσχα Σελ. 16-17
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τον βιολογικό πόλεμο 
που μας έχει κηρύξει 

η Τουρκία και τα… 
μικροτσίπ που θα μας 

βάλουν με το ζόρι, 
μήπως ξέρετε πότε 
έρχονται οι Νεφελίμ 
να αναλάβουν την 

κυβέρνηση;
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Καθίστε στα… αυγά σας

Για κανέναν δεν είναι εύκολες οι ημέρες αυτές. Όλοι, μα όλοι, θα θέλαμε η 
ζωή μας να ήταν αλλιώς. Η ζωή μας, είναι κατανοητό σε όσους ετοιμάζονται 
να πάρουν το… αρνί στην πλάτη και να κάνουν «επανάσταση». Άλλο Ανάσταση 
και άλλο «επανάσταση», αγαπητοί αναγνώστες, γι’ αυτό σας παρακαλούμε και 
από αυτήν τη στήλη να καθίσετε για λίγες εβδομάδες ακόμη στα «αυγά σας» 
και να μη ρισκάρετε με τίποτε ούτε τη ζωή σας ούτε αυτή των ανθρώπων γύρω 
σας.

Αυτά ως προς το πρώτο σκέλος, που αφορά την κοινωνία και όλους μας. 
Όταν ξεκίνησα να γράφω αυτό το… συστημένο, το μυαλό μου ήταν σε όλα αυτά 
τα σενάρια που διαχέονται περί εκλογών τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο.

Δεν διαφωνώ ότι οι πειρασμοί για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι μεγάλοι. 
Εν μέσω πανδημίας, κατάφερε όχι μόνο να μη φθαρεί πολιτικά, αλλά να βγει 
πολλαπλώς ενισχυμένος. Αυτό διαπιστώνουν και οι συνεργάτες του που του 
προτείνουν με μια σειρά λογικά επιχειρήματα να προσφύγει το φθινόπωρο στις 
κάλπες.

Σε πολλά από τα επιχειρήματά τους θα συμφωνήσω: Ότι δηλαδή, από τη 
στιγμή που άλλαξε το πλαίσιο με το οποίο κέρδισε τις εκλογές η ΝΔ, ο κ. Μη-
τσοτάκης πρέπει να ανανεώσει το συμβόλαιο που υπέγραψε με τον ελληνικό 
λαό, καταθέτοντας ένα νέο σχέδιο.

Όπως δίκιο έχουν και εκείνοι που υποστηρίζουν ότι, με δεδομένο ότι οι 
επόμενες εκλογές θα γίνουν με απλή αναλογική, δεν θα υπάρχει καλύτερο 
momentum από αυτό του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου για να πάμε (αν χρειαστεί) 
σε διπλές εκλογές.

Δεν θα αναφερθώ στο αντεπιχείρημα που οι πέριξ και εντός του Μαξίμου το 
γνωρίζουν άπαντες και αφορά τα παθήματα του Τσώρτσιλ αλλά και του Ελευ-
θέριου Βενιζέλου.

Θα πρότεινα λοιπόν σε όσους υποστηρίζουν αυτά τα σενάρια να συναισθαν-
θούν τι θα σημάνει πραγματικά μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, την επο-
μένη της πανδημίας.

Μιας πανδημίας που, σύμφωνα με τους επιστήμονες, αναμένεται να επι-
στρέψει με κάποιον τρόπο το φθινόπωρο.

Θα έλεγα, έστω και αν τους χαλάω τα σχέδια για 1+4, ότι πέρα από τα όποια 
θεμιτά κομματικά παιχνίδια υπάρχει και το έθνος.

Σε αυτήν τη συγκυρία θα είναι εγκληματικό λάθος μια πρόωρη προσφυγή 
στις κάλπες, με την οικονομία «γονατισμένη», τον Τούρκο να παραμονεύει και 
την καλή εικόνα μιας σοβαρής Ελλάδας να… καίγεται στη στιγμή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει μέχρι τώρα ότι δεν είναι καιροσκόπος 
και ότι θέλει να γυρίσει σελίδα σε μικροκομματικά παιχνίδια. Έχει δείξει ότι 
θέλει να πείσει ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένα κανονικό κράτος. Γιατί κάποιοι 
θέλουν να αλλάξουν αυτό το αφήγημα;

Θα τους λέγαμε, στο μέτρο που δυνάμεθα, να καθίσουν στα… αυγά τους και 
να μην ονειρεύονται ετεροχρονισμένα τσουγκρίσματα…

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Απολογισμός πρώτου τριμήνου 2020 

Ισχυρή ανάπτυξη σε όλους τους τομείς 
παρά την πανδημία

Το πρώτο τρίμηνο του 2020 έκλεισε θετικά για την 
ΕΔΑ ΘΕΣΣ, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση της Εταιρεί-
ας, επισημαίνονται τα εξής:

Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020, η εταιρεία 
«έτρεξε» με υψηλές ταχύτητες, σημειώνοντας ισχυρή 
ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Ανάπτυξη που γίνεται 
ακόμη πιο εντυπωσιακή αν ληφθεί υπόψιν η σημαντική 
και καθολική πτώση της οικονομικής δραστηριότητας 
που επέφεραν η πανδημία του κορωνοϊού και τα έκτακτα 
μέτρα για την αντιμετώπισή της.

Συγκεκριμένα, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ έκλεισε το πρώτο τρίμη-
νο του 2020 προσθέτοντας στην περιουσιακή της βάση 
5.900 ενεργοποιήσεις νέων σημείων παράδοσης-(κα-
ταναλωτών φυσικού αερίου), αυξημένες μάλιστα, κατά 
17%, σε σχέση με τον προϋπολογισμό της Εταιρείας. Επι-
πλέον, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ συνεχίζοντας την επέκταση του δικτύ-
ου, κατασκεύασε περισσότερα από 33 χλμ. νέου δικτύου 
σε Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία. Συνολικά, οι  επενδύσεις 
της Εταιρείας για την επέκταση του δικτύου σε αυτό το 
διάστημα ανέρχονται σε 6,17 εκ ευρώ.

Εξίσου μεγάλη ήταν και η αύξηση στους όγκους φυσι-
κού αερίου που διανέμει η επιχείρηση. Στο τέλος Μαρτίου 
2020, ξεπέρασε τα 211,2 κυβικά μέτρα, αυξημένα κατά 
8%, σε σχέση με τον προϋπολογισμό. 

Αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα του τριμή-
νου έχουν ως εξής: Ο κύκλος εργασιών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ το 
πρώτο τρίμηνο του 2020, ξεπέρασε τα 28,9 εκ. ευρώ, ση-
μειώνοντας αύξηση 21% περίπου, σε σχέση με τον προ-
ϋπολογισμό, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και απο-
σβέσεων (EBITDA) άγγιξαν τα 24,74 εκ. ευρώ, αυξημένα 
κατά 32,3% από αυτά που προέβλεπε ο προϋπολογισμός. 
Ακόμη καλύτερη είναι η εικόνα για τα καθαρά κέρδη της 
εταιρείας, μετά τους φόρους, τα οποία διαμορφώθηκαν 
στα 15,7 εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 42% 
σε σχέση με τον προϋπολογισμό και 2% σε σχέση με το 
πρώτο τρίμηνο του 2019.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής 
της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδας Μπακούρας, σημείωσε: «Τα 
αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2020 επιβεβαι-
ώνουν τη στρατηγική ανάπτυξης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, την άρτια 
οργάνωση και τον σχεδιασμό που με συνέπεια υλοποι-
ούμε. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες που δημιούργησε η 
πανδημία, η Εταιρεία μας καταγράφει μεγάλη ανάπτυξη 
σε όλους τους τομείς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι 

η ΕΔΑ ΘΕΣΣ θα καταφέρει να υλοποιήσει στο ακέραιο και 
απολύτως εντός χρονοδιαγράμματος, το μεγάλο επενδυ-
τικό της πλάνο και θα πετύχει όλους τους στόχους που 

έχει θέσει για την ανάπτυξη του δικτύου στις περιοχές της 
Αδείας της».
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Η «Κ» μπήκε στα μικροβιολογικά εργαστήρια και είδε τη διαδικασία του τεστ

Εξέταση κορονοϊού στα ιδιωτικά ιατρεία 
Τα εξειδικευμένα μικροβιολογικά εργαστήρια που 

έχουν αναλάβει να εξετάζουν δείγματα για να διαπιστω-
θεί αν άτομα έχουν προσβληθεί από κορωνοϊό στη Θεσ-
σαλονίκη αυτό το διάστημα έχουν τεράστιο φόρτο εργα-
σίας προσπαθώντας να συνδράμουν στον περιορισμό της 
εξάπλωσης του ιού.

Η Karfitsa μπήκε στα μικροβιολογικά εργαστήρια και 
πήρε σημαντικές πληροφορίες για τις συνθήκες και την 
υψηλή επικινδυνότητα που βιώνουν οι μικροβιολόγοι 
αυτές τις δύσκολες ημέρες, για την δειγματοληψία, τον 
τρόπο εξέτασης καθώς και την εγκυρότητα των διαφό-
ρων τεστ που κυκλοφορούν στην αγορά.

«Η ανίχνευση του SARS-CoV-2 στην παρούσα φάση 
της πανδημίας γίνεται μόνο με τη μοριακή εξέταση RT- 
PCR λαμβάνοντας δείγματα από ρινοφαρυγγικό, στομα-
τοφαρυγγικό επίχρισμα ή από το κατώτερο αναπνευστι-
κό. Η δειγματοληψία θα πρέπει να γίνει είτε στο σπίτι του 
ασθενή που έχει ήπια συμπτώματα από ιδιωτικό υγειο-
νομικό φορέα είτε στο νοσοκομείο σε βαρύτερα περιστα-
τικά» αναφέρει η Βιοπαθολόγος Μαρία Χατζηδημητρίου, 
Γεν. Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. 
Η επιστήμονας διευκρινίζει ότι «όταν κληθούμε να κά-
νουμε ένα τέτοιο τεστ επισκεπτόμαστε κατ’ οίκον τον 
ασθενή, παίρνουμε δείγμα ρινοφαρυγγικού ή στοματο-
φαρυγγικου επιχρίσματος λαμβάνοντας τα ειδικά ατομι-
κά μέτρα προστασίας και έπειτα το μεταφέρουμε στο ερ-
γαστήριο σε ειδικό κουτί βιοασφαλειας προκειμένου  να 
εκτελέσουμε τη μοριακή  εξέτασης ανίχνευσης του ιού με 
RT- PCR».

Τα αποτελέσματα της μοριακής εξέτασης ανίχνευσης 
βγαίνουν συνήθως σε 24-48 ώρες και είναι απολύτως 
αξιόπιστα. 

«Άτομα με συμπτώματα από το αναπνευστικό ή μετά 
από επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα μπορούν να κά-
νουν την εξέταση για την ανίχνευση του κορωνοϊού είτε 
ιδιωτικά αν έχουν ήπια συμπτωματολογία είτε στο νοσο-
κομείο αν αυτό κριθεί αναγκαίο από τους ειδικούς» εξη-
γεί η κ. Χατζηδημητρίου.

Τα γρήγορα τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων αναμέ-
νεται να αξιολογηθούν για την αξιοπιστία τους 

Η Γενική Γραμματέας του Ιατρικού συλλόγου Θεσ-
σαλονίκης εξηγεί  ότι τα αντισώματα με τη μορφή των 
γρήγορων τεστ ανίχνευσης IgG/IgM ή ανοσοενζυμικών  
τεχνικών ανίχνευσης IgM και/ή IgA και/ή IgG σε αυτή τη 
φάση της πανδημίας δεν έχουν αξία εκτός αν χρησιμο-
ποιούνται ως διαγνωστικό εργαλείο συνδυαστικά με την 
μοριακή εξέταση από χέρια ειδικών λοιμωξιολόγων. «Τα 
αποτελέσματά τους μπορεί να παραπλανήσουν ή να απο-
προσανατολίσουν το κοινό από τη σωστή διάγνωση της 
νόσου COVID-19. Κι αυτό γιατί τα αντισώματα έναντι του 
SARS-CoV-2 παράγονται αρκετά αργότερα από την έκθε-
ση και μόλυνση του ατόμου από τον ιό. Για παράδειγμα 

κάποιος μπορεί να έχει αρνητικά αντισώματα κατά την 
9η ημέρα από την έκθεση στον ιό ενώ κατά την δέκατη 
ημέρα τα αντισώματά του μπορεί να θετικοποιηθούν» 
αναφέρει η κ Χατζηδημητρίου.

Η ίδια επισημαίνει ότι όλα τα άτομα δεν αναπτύσ-
σουν την ανοσολογική τους απάντηση έναντι του ιού με 
τον ίδιο ρυθμό. «Αυτή η καθυστέρηση ανάπτυξης αντι-
σωμάτων καθιστά τις ανοσοδοκιμασίες ανίχνευσης αντι-
σωμάτων ανεπαρκείς για την ταχεία ανίχνευση πιθανού 
ή ύποπτου κρούσματος. Εξάλλου τα συγκεκριμένα τεστ 
αντισωμάτων βρίσκονται ακόμα στη φάση αξιολόγησής 
τους από την επιστημονική κοινότητα.

Φαίνεται ότι οι δοκιμασίες ανίχνευσης αντισωμάτων 
είναι μεν χρήσιμος δείκτης της λοίμωξης, αλλά η αξία 
του θα είναι μεγαλύτερη σε δεύτερο χρόνο, όταν θα εξε-
τάζεται η κατάσταση ανοσίας του πληθυσμού» τονίζει η 
επιστήμονας.

Ομαλός ο ρυθμός μετάδοσης της Πανδημίας 
Από τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί και καταγρα-

φεί στον ΕΟΔΥ μέχρι σήμερα φαίνεται ότι ο κορονοϊός 
στη χώρα μας ακολουθεί ομαλό ρυθμό μετάδοσης. «Το 

στοίχημα στην παρούσα πανδημία είναι η ομαλοποίηση 
της επιδημικής καμπύλης στη χώρα μας –flattering of 
the curve- με στόχο να μπορέσει το σύστημα Υγείας μας 
να ανταποκριθεί αποτελεσματικά ώστε να χαθούν όσο 
λιγότερες ανθρώπινες ζωές είναι εφικτό και τα εξιτήρια 
από τις ΜΕΘ να είναι όσα και οι εισαγωγές ασθενών σε 
αυτές» τονίζει η κ Χατζηδημητρίου και εξηγεί ότι για να 
επιτευχθεί αυτός ο στόχος «ελλείψει εμβολίου και ειδι-
κής θεραπείας για τον νέο κορονοϊό μόνο ένας αποτελε-
σματικός τρόπος υπάρχει: η κοινωνική αποστασιοποίηση 
και αποφυγή κοινωνικών επαφών (social distancing). Θα 
πρέπει λοιπόν να προσαρμόσουμε τη συμπεριφορά μας 
έτσι, ώστε αυτή να αποτελεί ένα «κοινωνικό εμβόλιο» με 
στόχο  να μην μολυνθούμε από τον κορoνοϊό  και να μην 
μολύνουμε άλλους».

Η Γενική Γραμματέας του ιατρικού συλλόγου Θεσσα-
λονίκης τονίζει ότι η χώρα μας οφείλει να προετοιμαστεί 
ώστε να συνεισφέρει στην παγκόσμια προσπάθεια ελέγ-
χου της πανδημίας και να μην αποτελέσει έναν από τους 
«αδύναμους κρίκους». 

«Ο κορωνοϊός βρίσκεται παντού και είναι ιδιαίτερα 
μεταδοτικός. Η εξάπλωσή του έχει υπάρξει ραγδαία. Εί-
ναι ένας καινούριος ιός, και γι αυτό δεν είναι ακόμη καλά 
μελετημένος ως προς την βιολογική του συμπεριφορά. 
Όσο δεν υπάρχει εμβόλιο και ειδική θεραπεία θα πρέπει 
να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούμε τους κα-
νόνες υγιεινής και κοινωνικής απόστασης γιατί ο ιός δεν 
είναι δύσκολο να “ξεφύγει” και να προσβάλλει μαζικά 
πληθυσμό, γεγονός που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί 
ούτε από τις πιο καλά οργανωμένες χώρες της Δύσης.

Ο νέος κορονοϊός όχι μόνο δεν διαθέτει κανενός εί-
δους «εξυπνάδα» αλλά δεν είναι καν ζωντανός μικρο-
οργανισμός. Για να επιβιώσει και να πολλαπλασιαστεί 
χρειάζεται έναν ζωντανό οργανισμό, τον άνθρωπο. Ας 
του στερήσουμε τον εαυτό μας ως όχημα επιβίωσής του» 
επισημαίνει η κ. Χατζηδημητρίου.
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Αρκεί και μόνο το γεγονός ότι κορονοϊός πάγωσε 
την οικονομική δραστηριότητα σε ολόκληρο τον κόσμο, 
για να προβλέψει κανείς ραγδαία 
ύφεση και απώλεια θέσεων ερ-
γασίας. Αρκεί να σκεφτεί ότι ο 
Τουρισμός συμβάλλει, άμεσα και 
έμμεσα, κατά 25% στο εθνικό 
μας εισόδημα για να διακρίνει τις 
άμεσες συνέπειες στην εθνική μας 
οικονομία και την απασχόληση. 
Πάει, όμως, πολύ να παριστάνουν 
κάποιοι τους προφήτες και  να κα-
ταγγέλλουν την Κυβέρνηση ότι 
τάχατες επιδοτεί την ανεργία και 
όχι την εργασία. Σαν να μην τους 
είπε κανένας ότι με την κλεμμένη 
αυτή ατάκα προκαλούν ολόκλη-
ρη την κοινωνία και λοιδορούν τις πολιτικές που άσκη-
σαν για πέντε χρόνια

Είναι τουλάχιστον ακατανόητη –δείγμα μάλλον του 
πανικού που κατέλαβε την Κουμουνδούρου- η αντίδρα-
σή τους. Αμέσως μετά την απόφαση του Πρωθυπουργού 
για έκτακτη ενίσχυση 400 ευρώ, σε 155.000 μακροχρό-
νια άνεργους, έσπευσαν να ισχυριστούν ότι επιδοτείται η 
ανεργία και όχι η εργασία. Το είχαν ξαναπεί βέβαια, όταν 
άκουσαν για τη δίμηνη παράταση στα επιδόματα ανερ-
γίας που έληξαν τον  Ιανουάριο, το Φεβρουάριο και το 
Μάρτιο, και πως το ίδιο θα γίνει για τα επιδόματα που λή-
γουν τον Απρίλιο.  Σαν να ανησυχούν για κάθε κοινωνικό 
μέτρο που μπαίνει σε εφαρμογή.

Ας μην ξεχνούν, όμως, οι μεμψιμοιρούντες πως 
ανάμεσα στα μέτρα που πήρε η Κυβέρνηση, είναι και η 
απαγόρευση των απολύσεων, αλλά και η σύνδεση της 
στήριξης προς τις επιχειρήσεις με την υποχρέωση να δι-
ατηρήσουν τουλάχιστον τις θέσεις εργασίας που είχαν 
κατά το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης. Και η έμ-

φαση σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Όπως η 
τροποποίηση του προγράμματος στήριξης μακροχρόνια 

ανέργων, ώστε να προσφερθούν 
επιπλέον 8.500 θέσεις εργασίας. 
Και το πρόγραμμα για κοινωφελή 
εργασία σε Δήμους και Περιφέ-
ρειες για 36.500  άνεργους. Και 
τα προγράμματα που ήδη καταρ-
τίζονται για να μπουν σε εφαρ-
μογή την επομένη της κρίσης για 
επιπλέον 100.000 ανέργους. 

Πάνω από όλα, ωστόσο, η 
δημιουργία θέσεων εργασίας, 
σημαίνει νέες επιχειρήσεις και 
νέες επενδύσεις. Αυτήν την πο-
λιτική υπηρετεί από την πρώτη 
στιγμή, με συνέπεια και αποφασι-

στικότητα, με στοχευμένες μεταρρυθμίσεις και διεθνείς 
εξορμήσεις, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η 
Κυβέρνηση και η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δη-
μοκρατίας. Και αυτήν την πολιτική, θα συνεχίσουμε, ακό-
μα πιο επίμονα στην μετά τον κορονοϊό εποχή. 

Προφανώς, σε μια περίοδο βαθιάς παγκόσμιας ύφε-
σης, θα υπάρξουν δυσκολίες. Η Ελλάδα, ωστόσο, είναι 
έτοιμη να αξιοποιήσει τόσο την εμπιστοσύνη που ανέκτη-
σε στους προηγούμενες μήνες, όσο και τη θετική εικόνα 
που έστειλε σε ολόκληρο τον κόσμο στη διάρκεια της 
υγειονομικής κρίσης. Μπορεί -και είναι έτοιμη- να επεν-
δύσει στην εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας, που 
ήδη εκδηλώνεται έμπρακτα. Μπορεί –και είναι έτοιμη- 
να επενδύσει και σε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ 
πολίτη και κράτους, πολίτη και πολιτικής. Έτσι ώστε, η 
επανεκκίνηση να γίνει πιο γρήγορα και πιο δυναμικά. Πά-
ντοτε, άλλωστε, μετά τον Γολγοθά έρχεται η Ανάσταση.

*Ο Σταύρος Καλαφάτης είναι βουλευτής Α’ Θεσσα-
λονίκης, Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο. της Ν.Δ.

Με κλεμμένες ατάκες προκαλούν τους ανέργους

opinion

Τ Ο Υ  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ 
Κ Α Λ Α Φ Α Τ Η *

Ας μην ξεχνούν, όμως, οι 
μεμψιμοιρούντες πως ανά-
μεσα στα μέτρα που πήρε 
η Κυβέρνηση, είναι και η 
απαγόρευση των απολύσε-
ων, αλλά και η σύνδεση της 
στήριξης προς τις επιχειρή-
σεις με την υποχρέωση να 
διατηρήσουν τουλάχιστον τις 
θέσεις εργασίας που είχαν 
κατά το ξέσπασμα της υγειο-
νομικής κρίσης
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Η Beltera Investments απέκτησε και το Πόρτο Καρράς 

Το διαμάντι της Σιθωνίας
στα χέρια του Ιβάν Σαββίδη 

Στα χέρια του Ιβάν Σαββίδη βρίσκεται πλέον το Πόρτο 
Καρράς, Χαλκιδικής από τη Μεγάλη Τετάρτη κλείνοντας 
έναν τεράστιο κύκλο διαπραγματεύσεων αλλά και ανα-
σφάλειας για την τύχη της  άλλοτε τουριστικής ναυαρχί-
δας της Σιθωνίας.

Πάρης Ντέμπλας: Έχω εμπιστοσύνη 
στον Ιβάν Σαββίδη 
Ο σχεδιασμός για την επανέναρξη της λειτουργίας της 

επιχείρησης έφερε χαμόγελα ανακούφισης στα πρόσωπα 
των εκπροσώπων των τοπικών αρχών της περιοχής  που 
επι τόσα χρόνια έβλεπαν έναν κολοσσό να καταρρέει. 
«Ήταν από τις ευχάριστες ειδήσεις για την περιοχή μας 
και την χαιρετίζουμε» τόνισε στην Κarfitsa ο δήμαρχος 
Σιθωνίας Πάρης Ντέμπλας βάζοντας ως «όρο» την προ-
στασία του περιβάλλοντος. «Έχω εμπιστοσύνη στον κ 
Σαββίδη και περιμένω να γίνει πάλι το Πόρτο Κάρρας ση-
μείο αναφοράς της Χαλκιδικής και της Σιθωνίας» τόνισε 
ο κ Ντέμπλας. «Οι θέσεις εργασίας που θα ξανανοίξουν 
είναι πολύ σημαντικές για την περιοχή» υπογράμμισε και 
πρόσθεσε: «Με την παρουσία του κ Σαββίδη στην περιο-
χή ευχόμαστε να έχουμε έναν σύμμαχο στην προσπάθεια 
μας για ανάπτυξη της περιοχής και βελτίωσης των υπο-
δομών όπως ο δρόμος  Μουδανιών – Νικήτης». 

Ανάλογα θετικές είναι οι δηλώσεις των στελεχών του 
Οργανισμού Τουριστικής Προβολής της Χαλκιδικής που 
μέσα από την εν λόγω επένδυση βλέπουν μεγαλύτερη 
προσέλευση τουριστών στην περιοχή μέσα σε λίγα χρό-
νια.

Τα σχέδια του Ιβάν Σαββίδη είναι μεγαλεπήβολα 
Η εξαγορά των μετοχών της Πορτο Καρράς  Α.Ε από 

τον όμιλο «Τεχνική Ολυμπιακή» και των συνδεδεμένων 
εταιρειών των βασικών της μετόχων, έναντι του κατ’ αρ-
χήν συνολικού τιμήματος των 205 εκατομμυρίων ευρώ 
ολοκληρώθηκε δίνοντας στην οικογένεια Σαββίδη και 
την εταιρεία  Belterra Investments Ltd το σύνολο των 
μετοχών θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας που συν-
δέονται με τη λειτουργία της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» και 
δη των εταιρειών «ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε», «ΠΟΡ-
ΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ Α.Ε.», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.» 
και των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τη 
λειτουργία της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» καθώς και των με-
τοχών όλων των ως άνω εταιρειών που ανήκουν σε συν-
δεδεμένα με την εταιρεία πρόσωπα.

Το συγκρότημα καταλαμβάνει έκταση 17.630 στρεμ-
μάτων και αποτελείται από τα ξενοδοχεία «Μελίτων» και 
«Σιθωνία», τις Βίλες «Γαλήνη» και «Καλύβα», τη μεγα-
λύτερη ιδιωτική μαρίνα στη Βόρεια Ελλάδα και από τις 

μεγαλύτερες στα Βαλκάνια, το οινοποιείο, τις αθλητικές 
εγκαταστάσεις γκολφ, καλαθοσφαίρισης, ποδοσφαί-
ρου,ιππασίας, τέννις, ποδηλασίας, αναρρίχησης, θαλασ-
σίων sports, το κέντρο spa-θαλασσοθεραπείας και το 
καζίνο. Παράλληλα, στους όρους της σχεδιαζόμενης 
συναλλαγής στο παρόν στάδιο περιλαμβάνονται η διε-
νέργεια εκτεταμένων ελέγχων (full due diligence) από 
την αγοράστρια και η παροχή συνήθων εγγυοδοτικών 
δηλώσεων των πωλητών, τα οποία ενδέχεται να έχουν 
επίπτωση στο τίμημα . Ο κατασκευαστικός κλάδος της 
«ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» δεν αποτελεί τμήμα της συναλλα-
γής και πρόκειται να μεταφερθεί σε θυγατρική εταιρεία 
της Τεχνικής Ολυμπιακής.

Οι προσπάθειες πώλησης άρχισαν το 2019 
Ο όμιλος Στέγγου επιθυμούσε την πώληση του συ-

γκροτήματος από τις αρχές του 2019. Ο πλειοδοτικός 
διαγωνισμός ανέδειξε τον όμιλο Σαββίδη σε κορυφαίο 
επενδυτή και αμέσως άρχισαν οι αποκλειστικές διαπραγ-
ματεύσεις στο τέλος του φθινοπώρου. 

Το τίμημα για την αγορά του συνόλου των μετοχών 
της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» μειώθηκε κατά 53.994.360 
ευρώ καθώς αυτό το ποσό θα καταβληθεί για την απο-
πληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας «ΠΟΡ-
ΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» που είχε λάβει η επιχείρηση ως γέφυρα 
μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πώλησης για να 
καταφέρει να διατηρήσει σε λειτουργία το ακίνητο και να 
αποπληρώσει τραπεζικές υποχρεώσεις.

Σχεδιάζονται επενδύσεις εκατομμυρίων 
Το συγκρότημα του Πόρτο Καρράς έχει ανάγκη από 

σημαντικές επενδύσεις κυρίως για την ανακαίνιση και 
ανακατασκευή των υφιστάμενων ξενοδοχειακών υπο-
δομών που υπολογίζονται σε 100 εκατ. ευρώ. Ανάλογο 
ποσό θα απαιτηθεί για την κατασκευή των 526 τουριστι-
κών κατοικιών, που μπορούν να ανεγερθούν εντός των 
ορίων του συγκροτήματος, βάσει σχετικής οικοδομικής 
άδειας, η οποία έχει εκδοθεί από το 2015. Αν η άδεια 
αυτή δεν ενεργοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2020 θεωρεί-
ται λήξασα καθώς παρέρχεται η πενταετία μη χρήσης της.

Ανακοίνωση από την Beltera Investments
Η εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Σαββίδη, 

εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με τη μεγάλη αυτή 
συμφωνία, τονίζοντας πως «το πολυεπίπεδο επιχειρη-
ματικό σχέδιο της Belterra Investments Ltd. αφορά τόσο 
στην ολιστική αναβάθμιση των υπαρχουσών υποδομών 
όσο και στην ανάπτυξη νέων, με στόχο το εμβληματικό 
Πόρτο Καρράς να επανατοποθετηθεί ως ένας μοναδικός 
προορισμός υψηλών προδιαγραφών στην εγχώρια και 
διεθνή αγορά. Η συγκεκριμένη επένδυση στο χώρο της 
διαχείρισης και ανάπτυξης πολυτελών και πολυθεματι-
κών ξενοδοχειακών τουριστικών προορισμών σηματο-
δοτεί συγχρόνως και την περαιτέρω ενίσχυση του επεν-
δυτικού προσανατολισμού της εταιρείας στον δυναμικό 
κλάδο του ελληνικού Τουρισμού”.
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Ολόκληρος ο πλανήτης έχει «παγώσει» λόγω της 
πανδημίας. Σε αυτό το πρωτόγνωρο περιβάλλον είναι 
αναμενόμενο ο ελληνικός τουρισμός να βρίσκεται στην 
πιο δύσκολη στιγμή του. Ωστόσο ο τουρισμός δεν είναι 
για την Ελλάδα απλά μια οικονομική δραστηριότητα με-
ταξύ όλων των υπολοίπων. Είναι 
η δραστηριότητα που κράτησε 
όρθια τη χώρα στα χρόνια της κρί-
σης.

Ακριβώς αυτή η πρωταγωνι-
στική σημασία του τουρισμού για 
τη χώρα, η οποία αποδείχθηκε 
ευλογία τα προηγούμενα χρόνια, 
σήμερα που ο ίδιος πλήττεται 
κατά τρόπο πρωτοφανή, οδηγεί 
σε ένα σοβαρό κίνδυνο: Αν πέσει 
ο ελληνικός τουρισμός, πέφτει η 
ελληνική οικονομία.

Ο τουρισμός πρέπει πάση θυ-
σία να μείνει όρθιος. Κανείς άλλος 
κλάδος δεν μπορεί να υποκαταστήσει σήμερα αλλά και 
στο ορατό μέλλον, την προσφορά του στην πραγματική 
οικονομία και στην απασχόληση. Όρθιος τουρισμός ση-
μαίνει να μείνουν ζωντανά τα ξενοδοχεία που στη μεγάλη 
πλειοψηφία τους, είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 
Αυτή η «ραχοκοκαλιά» πρέπει να μείνει ακέραια γιατί εί-
ναι αυτή που δίνει ταυτότητα και χρώμα στον ελληνικό 
τουρισμό, είναι αυτή που κινεί τις τοπικές οικονομίες και 
αυτή δίνει δυνατότητες και ευκαιρίες απασχόλησης και 
ευημερίας στις τοπικές κοινωνίες.

Η ΠΟΞ με υψηλό αίσθημα ευθύνης έχει καταθέσει τις 
προτάσεις της και προσβλέπει με πραγματική εμπιστοσύ-
νη σε ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό σχέδιο επανεκ-
κίνησης του τουρισμού. Μερικές από τις σημαντικότερες 
προτάσεις μας είναι:

1. Μια νέα σχέση με τις τράπεζες που θα περι-
λαμβάνει μεταξύ άλλων την αναδιάρθρωση ενήμερων 
δανείων έως 31.12.2019 με επιμήκυνση της διάρκειας 

αποπληρωμής και την παροχή ρευστότητας με κεφάλαια 
κίνησης χαμηλότοκα ή δυνατόν με ελάχιστο επιτόκιο, με 
περίοδο χάριτος 18 μηνών, δηλαδή μέχρι 31/12/2021 
και ελάχιστης 5ετούς διάρκειας. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέ-
πει να ληφθεί για τα τραπεζικά δάνεια ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων, που είναι μεν 
ενήμερα, αλλά παρουσιάζουν 
άλλου τύπου δυσχέρειες (όπως 
εγγραφή επισφαλειών από τις 
τράπεζες λόγω προβλημάτων 
του παρελθόντος ή πρόκειται για 
εταιρίες που έχουν πληγεί πέρυσι 
από την χρεοκοπία του Thomas 
Cook κλπ), προκειμένου να απο-
φευχθεί η δημιουργία καινούρ-
γιας γενιάς κόκκινων δανείων. 
Ειδικά για τις επιχειρήσεις που 
έχουν πληγεί από την πτώχευση 
της Thomas Cook θα πρέπει, αντί 
της 31-12-2019, να λογίζεται ως 

ενήμερη ημερομηνία η 30-11- 2019.
2. Αναδιάρθρωση των οφειλών προς το δημόσιο 

με αύξηση των δόσεων. Επιπλέον, ειδικά για τις επιχει-
ρήσεις που είχαν συναλλαγές με την Thomas Cook θα 
πρέπει να προβλεφθεί απαλλαγή από την υποχρέωση 
καταβολής του ανείσπρακτου ΦΠΑ των τιμολογίων που 
εξέδωσαν προς τη συγκεκριμένη εταιρεία, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται τόσο σε σχετική απόφαση του ΣτΕ όσο 
και σε εγκύκλιο της ΑΑΔΕ.

3. Επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών έως 
31/12/2020, χωρίς αυτή να συνδέεται με τον οποιοδή-
ποτε περιορισμό ως προς την μορφή της απασχόλησης 
των εργαζομένων - να μην στερεί τη δυνατότητα από τις 
επιχειρήσεις να μετατρέψουν συμβάσεις εργασίας πλή-
ρους απασχόλησης σε μερικής ή εκ περιτροπής. Συνο-
λικά είναι απαραίτητο τα μέτρα που έχουν μέχρι σήμερα 
προβλεφθεί και θα προβλεφθούν στο μέλλον να μην 
περιορίζουν το δικαίωμα των επιχειρήσεων να εφαρμό-

σουν τις ευέλικτες αυτές μορφές απασχόλησης- αντίθετα 
να διευκολύνουν τη σχετική διαδικασία, με στόχο πάντα 
τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Γι αυτό 
και τονίζουμε εμφατικά πως κρίνεται αναγκαία η πρόβλε-
ψη συμπληρωματικών επιδομάτων ώστε μέσω αυτών 
να καλυφθεί μέρος της απώλειας εισοδήματος που θα 
έχουν οι εργαζόμενοι εξαιτίας της μείωσης του χρόνου 
απασχόλησής τους.

4. Μείωση του ενοικίου των ξενοδοχειακών επι-
χειρήσεων κατά 60% για όλο το υπόλοιπο χρονικό διά-
στημα μέχρι το τέλος του έτους.

5. Μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
με τη θέσπιση του κατώτατου συντελεστή ΦΠΑ, 6% στη 
διαμονή και 13% σε εστίαση και μεταφορές, κατάργηση 
του φόρου διαμονής και του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ.

6. Κίνητρα για την αύξηση οδικών αφίξεων από 
Βαλκανικές χώρες.

7. Σύμπραξη Υπουργείου Τουρισμού-ΕΟΤ με τη 
Marketing Greece αλλά και με ιδιώτες για ενιαία προ-
βολή της χώρας κερδίζοντας από τις θετικές εντυπώσεις 
που έχουν ήδη δημιουργηθεί, από την ορθή και συνεπή 
διαχείριση της κατάστασης και την εξασφάλισης της υγεί-
ας των επισκεπτών.

Η πατρίδα μας με τη συνδρομή πολιτείας και κοινω-
νίας κέρδισε το πρώτο στοίχημα που ήταν η διασφάλιση 
της δημόσιας υγείας και σήμερα αναφέρεται διεθνώς ως 
παράδειγμα επιτυχίας στην αντιμετώπιση της πανδημίας. 
Μπορούμε να κεφαλαιοποιήσουμε αυτή την επιτυχία και 
να κερδίσουμε το επόμενο στοίχημα που αφορά στην 
υγεία της οικονομίας. Με προσεκτικά βήματα και επενδύ-
οντας συνειδητά εκεί που αποδεδειγμένα η χώρα έχει το 
μεγάλο και αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημά της: Τον του-
ρισμό.

*Ο Γρηγόρης Τάσιος είναι πρόεδρος της Πανελλή-
νιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων

Ο τουρισμός πρέπει πάση θυσία να μείνει όρθιος!
opinion

Τ Ο Υ  Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η 
Τ Α Σ Ι Ο Υ * 

Η «ραχοκοκαλιά» πρέπει 
να μείνει ακέραια γιατί είναι  
αυτή που κινεί τις τοπικές 
οικονομίες και αυτή δίνει 
δυνατότητες και ευκαιρίες 
απασχόλησης και ευημερίας 
στις τοπικές κοινωνίες.
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Με την Πολιτεία να έχει λάβει μέτρα με 
μια σειρά από Πράξεις Νομοθετικού Περι-
εχομένου, αρχής γενομένης από την 11-
03-2020, διαμορφώθηκε μια νέα πραγμα-
τικότητα στις εργασιακές σχέσεις που είναι 
βέβαιο ότι θα εξελιχθεί περαιτέρω.

Για τις επιχειρήσεις που ανέστειλαν την 
επιχειρηματική τους δραστηριότητα λόγω 
εντολής δημόσιας αρχής, ορίστηκε ρητή 
απαγόρευση να προβαίνουν σε απολύσεις. 
Κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας 
των παραπάνω εργοδοτών, οι εργαζόμενοι 
βρίσκονται αντίστοιχα σε καθεστώς αναστο-
λής των συμβάσεων εργασίας τους. Τούτο 
σημαίνει ότι δεν παρέχουν την εργασία τους 
αλλά και δεν πληρώνονται από τους εργο-
δότες, ενώ καθίστανται δικαιούχοι της απο-

ζημίωσης ειδικού σκοπού (800€). 
Για όσες επιχειρήσεις κρίθηκε ότι 

πλήττονται από τον κορωνοϊό βάσει 
ΚΑΔ, δόθηκε η δυνατότητα να προβούν 
σε αναστολή των συμβάσεων εργασίας 
των εργαζομένων. Σε περίπτωση που 
κάνουν χρήση της δυνατότητας αυ-
τής δεν δύνανται να προβαίνουν ούτε 
αυτές οι επιχειρήσεις σε καταγγελίες 
σύμβασης εργασίας.

Παράλληλα, δόθηκε η επιλογή της 
τηλεργασίας, ώστε, όπου ήταν εφικτό, 
να συνεχιστεί να παρέχεται εργασία 
έστω από το σπίτι. Η τηλεργασία επι-
βάλλεται με απόφαση του εργοδότη 
και πλέον μπορεί να ισχύει μέχρι και 
την 30-04-2020.  

Για τους γονείς εργαζόμενους έχει 
προβλεφθεί η δυνατότητα να λαμβά-
νουν άδεια ειδικού σκοπού. Πρόκειται 
για άδεια μετ’ αποδοχών, με την κά-
λυψη αυτών να γίνεται κατά 2/3 από 

τον εργοδότη και κατά 1/3 από τον κρατικό 
προϋπολογισμό. Προς αποφυγή κατάχρη-
σης του μέτρου αυτού, ο εργαζόμενος υπο-
χρεούται για κάθε 3 ημέρες άδειας ειδικού 
σκοπού που λαμβάνει να κάνει χρήση μιας 
ημέρας κανονικής του άδειας. Τονίζεται ότι 
δεν μπορεί να υποχρεωθεί ο εργαζόμενος 
να λάβει κανονική άδεια, αλλά ούτε φυσικά 
επιτρέπεται να τεθεί υποχρεωτικά ο εργαζό-
μενος σε άδεια άνευ αποδοχών. 

Η δυνατότητα μετατροπής των συμβά-
σεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής 
απασχόλησης, η συμφωνία ή η επιβολή 
από τον εργοδότη εκ περιτροπής εργασίας 
και η συμφωνία ή επιβολή διαθεσιμότητας 
μπορούν να αποτελέσουν επιλογές μέχρι 
να επανέλθει η κανονικότητα. Ιδιαίτερη 

προσοχή χρειάζεται στις συμφωνίες για εκ 
περιτροπής εργασία, στις οποίες πρέπει να 
αναφέρεται η διάρκειά της, που δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τους εννέα μήνες στο ίδιο 
ημερολογιακό έτος. 

Ζήτημα που απασχόλησε από την αρχή 
της πανδημίας πολλούς εργαζόμενους ήταν 
η επιθυμία τους να μην μεταβούν στην εργα-
σία τους, λόγω φόβου να μην προσβληθούν 
από τον κορωνοϊό. Αυτόβουλη όμως απου-
σία από την εργασία θεωρείται αδικαιολόγη-
τη. Από την άλλη ο εργοδότης υποχρεούται 
να ζητήσει από τους εργαζόμενους που ανή-
κουν σε ευπαθείς ομάδες να παραμένουν 
σπίτι, καταβάλλοντας κανονικά τις αποδοχές 
τους.

Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντική αποτελεί 
η υποχρέωση του εργοδότη εξασφάλισης 
της υγείας και της ασφάλειας των εργαζο-
μένων με λήψη μέτρων πρόληψης στους 
χώρους εργασίας, αλλά και με την παροχή 
μέσων προστασίας στους εργαζόμενους.

Σημειώνεται επίσης ότι ανεστάλη η υπο-
χρέωση των εργοδοτών να καταχωρούν στο 
ΕΡΓΑΝΗ τις τροποποιήσεις του ωραρίου των 
εργαζομένων καθώς και την υπερεργασία 
και την υπερωριακή απασχόληση. Μπορούν 
να καταχωρούνται πλέον συγκεντρωτικά και 
απογραφικά το πρώτο δεκαήμερο του επό-

μενου μήνα.
Είναι δεδομένο ότι μια σειρά από κατη-

γορίες εργαζομένων και αυτοαπασχολούμε-
νων εργάζονται ρισκάροντας την υγεία τους 
και ξεπερνώντας τα όρια τους. Απαραίτητο 
κρίνεται να προστατευθούν τα εργασιακά 
τους δικαιώματα με την αποφυγή κατάχρη-
σης των δυνατοτήτων των εργοδοτών, αλλά 
κυριότερα με την εξασφάλιση των συνθη-
κών υγιεινής στους χώρους εργασίας, σύμ-
φωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Η προσαρμογή των εργασιακών σχέσε-
ων στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται 
και θα διαμορφωθούν στη μετά-κορωνοϊού 
εποχή, δεν θα πρέπει να γίνει με κατανομή 
των οικονομικών συνεπειών ανισομερώς σε 
εργοδότες και εργαζομένους. Το ενδεχόμενο 
για κύμα απολύσεων και κλείσιμο των επι-
χειρήσεων είναι ορατό.

Τις ημέρες αυτές προέχει η προάσπιση 
της υγείας, αλλά είναι φανερό ότι βαδίζουμε 
σε μέρες εργασιακής ανασφάλειας, καθώς οι 
επιπτώσεις της πανδημίας δεν έχουν ακόμα 
αποκαλυφθεί πλήρως ούτε στην οικονομι-
κή ζωή ούτε κατά συνέπεια στις εργασιακές 
σχέσεις.

*Ο Ιορδάνης Χατζηκαλλινικίδης εί-
ναι Δικηγόρος Θεσσαλονίκης (τηλ. 
6948103858 - dikigoroi@hotmail.com)

Τα εργασιακά δικαιώματα στις μέρες της πανδημίας

Τ Ο Υ  Ι Ο Ρ Δ Α Ν Η 
Χ Α Τ Ζ Η Κ Α Λ Λ Ι Ν Ι Κ Ι Δ Η *

Όσα πρέπει να 
γνωρίζετε για τα 

μέτρα που έλαβε 
η κυβέρνηση 

σε όσους 
πλήττονται από 

τον κορονοϊό

opinion
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Η παγκόσμια πανδημία του κορονοϊού αναγκάζει 
σήμερα εκατομμύρια επιχειρήσεις κάθε μεγέθους να λει-
τουργήσουν σε συνθήκες κρίσης. 
Είναι γεγονός ότι, σε αντίθεση με 
τους μεγάλους οργανισμούς, οι 
περισσότερες μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν 
ανεπτυγμένα σχέδια επιχειρη-
ματικής συνέχειας σε έκτακτες 
καταστάσεις, ή δεν διαθέτουν τις 
απαραίτητες δομές για την υπο-
στήριξη της εξ αποστάσεως ερ-
γασίας, ακόμη κι αν το επιτρέπει 
η φύση του αντικειμένου τους. 
Επίσης, στην πλειονότητά τους, 
δεν διαθέτουν εξειδικευμένα στε-
λέχη για την παρακολούθηση των 
εξελίξεων στη νομοθεσία και την εφαρμογή των μέτρων 
ανακούφισης που κάθε φορά ανακοινώνονται. Από την 
άλλη, όμως, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συχνά επιδει-
κνύουν γρήγορα αντανακλαστικά και αυξημένη ευελιξία, 
που τις βοηθά να προσαρμόζουν ταχύτερα το μοντέλο 
λειτουργίας, τις υπηρεσίες, ακόμη και τα προϊόντα τους, 
στις απαιτήσεις της αγοράς.  

Για να έχει ελπίδες ανάκαμψης η ελληνική οικονομία 
μετά από αυτή τη νέα κρίση, είναι απαραίτητο οι μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τις 
άμεσες επιπτώσεις και να επιβιώσουν, αλλά και να προ-
σαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα που δημιουργείται. 
Με σκοπό να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια, το Εμπο-
ρικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ενεργοποίη-
σε πριν από λίγες μέρες μια νέα, πρωτοποριακή υπηρεσία 

για την υποστήριξη του επιχειρηματικού κόσμου, στη δύ-
σκολη συγκυρία που βιώνει η αγορά. Πρόκειται για τον 

online Σύμβουλο του Επιχειρημα-
τία, μια υπηρεσία ηλεκτρονικής 
ενημέρωσης και συμβουλευτικής 
των επιχειρήσεων, για θέματα 
που σχετίζονται με τον κορονοϊό. 
Ειδικότερα, σε επίπεδο ενημέ-
ρωσης, παρέχει στις επιχειρήσεις 
ολοκληρωμένη πληροφόρηση 
για τη νομοθεσία, τις εγκυκλίους, 
τις ερμηνευτικές διατάξεις, αλλά 
και την αρθρογραφία σχετικά με 
την αντιμετώπιση των επιπτώ-
σεων της πανδημίας. Επιπλέον, 
παρέχει απαντήσεις σε ερωτήμα-
τα που αφορούν τις επιχειρήσεις 

και τους εργαζομένους τους, στο πλαίσιο διαχείρισης 
της τρέχουσας κρίσης. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν σε 
όλες τις επιχειρήσεις για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση 
της πανδημίας και είναι προσβάσιμη από σταθερές ή κι-
νητές συσκευές, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΒΕΑ.

Μάλιστα, παρά το ότι ο online Σύμβουλος δημιουργή-
θηκε για να καλύψει τις ανάγκες της σημερινής έκτακτης 
κατάστασης, στο αμέσως επόμενο διάστημα σχεδιάζεται 
η επέκταση των υπηρεσιών ενημέρωσης και συμβου-
λευτικής υποστήριξης σε όλα τα θέματα που αφορούν 
την επιχειρηματικότητα. Στόχος είναι να δημιουργηθεί 
ένας πραγματικός, καθημερινός σύμβουλος του επιχει-
ρηματία, που θα είναι προσβάσιμος ανά πάσα στιγμή και 
από οποιοδήποτε σημείο.

Έχοντας καταφέρει με κόπους να επιβιώσουν από μια 

παρατεταμένη ύφεση, οι ελληνικές επιχειρήσεις καλού-
νται σήμερα να δώσουν μια ακόμη μάχη για να κρατη-
θούν στη ζωή. Το ΕΒΕΑ συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα τους, 
δίνοντας φωνή στις ανησυχίες και στα αιτήματά τους 
προς την Πολιτεία, αλλά και παρέχοντας τους αξιόπιστη 
ενημέρωση και καθοδήγηση, ώστε να περάσουν από 
αυτή τη δοκιμασία με τις μικρότερες δυνατές συνέπειες 
για τις ίδιες και για τους εργαζομένους τους. 

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του 
εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Αθηνών 

ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΓΡΙΟΣ ΒΑΡΥΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ αντί του καλο-
καιριού για την παγκόσμια οικονομία. Αυτό που έρχεται 
μετά τη λήξη του συναγερμού της 
πρώτης φάσης από την πανδη-
μία του κοροναϊού, μπροστά στο 
ντόμινο της καταστροφής που θα 
ακολουθήσει, οι περικοπές των 
μνημονίων στην Ελλάδα θα είναι 
«παιδική χαρά» μπροστά σε αυτά 
που δυστυχώς θα δούμε να έρχο-
νται… Ήδη το Διεθνές Νομισμα-
τικό Ταμείο προβλέπει μόνο για 
φέτος ύφεση 10% στην Ελλάδα 
με νέες στρατιές ανέργων – του-
λάχιστον 350.000 νέοι άνεργοι – 
αφού το πλήγμα που θα δεχθούν 
ο τουρισμός και οι επιχειρήσεις, 
θα ξεπεράσει σε πτώση κάθε προηγούμενο. Επιχειρη-
ματικοί κύκλοι προβλέπουν ακόμη χειρότερο σενάριο, 
με διπλάσια ύφεση κοντά στο 20% (!) πράγμα που είναι 
πιθανό να συμβεί αν ο κοροναϊός επιστρέψει δριμύτερος 
το Φθινόπωρο.

Όταν παγκόσμιοι οικονομικοί γίγαντες, όπως η 
VOLKSWAGEN, η BMW – ΜΙΝΙ, η OPEL, η TESLA, η HONDA 

κ.α. κλείνουν τα εργοστάσιά τους, 
όταν αεροπορικές εταιρίες κο-
λοσσοί καθηλώνουν χιλιάδες αε-
ροσκάφη στα αεροδρόμια, είναι 
επόμενο ο παγκόσμιος τουρισμός 
να δέχεται μεγάλο πλήγμα, συ-
μπαρασύροντας μαζί τις ξενοδο-
χειακές μονάδες και εκατοντάδες 
άλλες ακόμη επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται γύρω από 
αυτές.

 Μπροστά στις επερχόμενες 
τρομακτικές επιπτώσεις στην 
παγκόσμια οικονομία, η μικρή 
Ελλάδα που άντεξε τα μνημόνια 

και την οικονομική λεηλασία της υπερφορολόγησης 
για δέκα χρόνια, εκεί που άρχισαν κάπως τα πράγμα-
τα να βελτιώνονται, ξαφνικά βρίσκεται μπροστά σε μια 
μεγαλύτερη ανεξέλεγκτη νέα κρίση, που δυστυχώς δεν 
μπορεί να αναχαιτιστεί με… «ασπιρίνες»! Η Γερμανία για 

να προλάβει τα χειρότερα, ρίχνει στην οικονομία της 1,5 
τρις, οι Η.Π.Α. 5 τρις και η μικρή Ελλάδα «σχινοβατεί» 
μόλις με 10 – 15 δις που δεν φθάνουν ούτε μέχρι τον 
Ιούνιο! 

Η «αλληλεγγύη της Ευρώπης» αποφάσισε να δοθούν 
άλλα 4 δις στην Ελλάδα από τον ESM ως δάνειο, ενώ την 
ίδια ώρα απέρριψαν το αίτημα της Ελληνικής κυβέρνη-
σης για αναστολή των πλειστηριασμών που ξεκινούν από 
1ης Μαϊου, ενώ την ίδια ώρα οι «θεσμοί» επισπεύδουν 
την πώληση τεσσάρων λιμένων της χώρας (Αλεξαν-
δρούπολης, Βόλου, Πάτρας και Ηρακλείου). Καμία αλ-
ληλεγγύη – καμία ελπίδα, ότι αυτή η κρίση θα κάμψει την 
Γερμανία και τις απάνθρωπες απαιτήσεις της. Όπως πολύ 
χαρακτηριστικά είπε πρόσφατα και ο Εμμανουέλ Μακρόν 
«Η Άνγκελα Μέρκελ ακολουθεί παρελκυστική τακτική 
μεταθέτοντας τις αποφάσεις του Eurogroup με κίνδυνο 
ολοκληρωτικής καταστροφής των οικονομιών των άλ-
λων κρατών και εκβιάζοντας απροκάλυπτα τις χώρες 
του νότου, δείχνοντας ότι αν θέλουν οικονομική στήριξη, 
πρέπει να τεθούν σε καθεστώς επιτήρησης μειώνοντας 
30% μισθούς και συντάξεις και ιδιωτικοποιώντας με δι-
αδικασίες εξπρές τη δημόσια περιουσία τους».

Νέα υπηρεσία ΕΒΕΑ για τις επιχειρήσεις

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

opinion

Τ Ο Υ 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ 

Μ Ι Χ Α Λ Ο Υ *

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ 

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

Πρόκειται για τον online Σύμ-
βουλο του Επιχειρηματία, 
μια υπηρεσία ηλεκτρονικής 
ενημέρωσης και συμβουλευ-
τικής των επιχειρήσεων, για 
θέματα που σχετίζονται με 
τον κορονοϊό.

Τα εργασιακά δικαιώματα στις μέρες της πανδημίας
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Κανένα εμπόδιο στη διοίκησηΝαυαγεί η εσωτερική μεταγραφή Γιάννης πίνει, Αγης κερνάει

Όχι βεβαίως, ότι και μόνο η θέση του προέδρου του 
Δ.Σ. εμπόδιζε τον Αγη Παπαδόπουλο να ασκεί επί τοις 
ουσίας διοίκηση στην ΕΥΑΘ. Αλλωστε, καμία θεση του 
διευθύνοντος συμβούλου Νάρκισσου Γεωργιάδη δεν πέ-
ρασε από το πλήρως ελεγχόμενο απο τον πρόεδρο δ.σ. 
της εταιρίας μολονότι αυτός δεν είναι εκτελεστικό μέλος. 
Ενδεικτικό των συνθηκών κάτω από τις οποίες μέλη του 
δ.σ. λειτουργούσαν, είναι το απόσπασμα της επιστολής 
του μέλους του δ.σ. και εκπροσώπου των εργαζομένων 
Τάσου Σαχινίδη προς τον πρόεδρο της επιτροπής κεφα-
λαιαγοράς καταγγέλοντας στην ουσία για  σωρεία παρα-
τυπιών τη σημερινή διοίκηση της εταιρίας...

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η έκτακτη γενι-
κή συνέλευση της ΕΥΑΘ με θέμα την πλήρωση της θέσης 
του διευθύνοντος συμβούλου μετά τον εξαναγκασμό σε 
παραίτηση του Νάρκισσου Γεωργιάδη ως απόρροια των 
διαφωνιών του με την επικεφαλής του Υπερταμείου Ρά-
νια Αικατερινάρη. Κι αν ο Σάκης Τζακόπουλος αποτέλεσε 
το όνομα που προκρίθηκε ακόμη και από τη διοίκηση του 
Υπερταμείου για να μετακομίσει από την ΕΥΑΘ Παγίων 
στην ΕΥΑΘ Α.Ε. η προϋπόθεση που εκείνος έθεσε δηλαδή 
την παραίτηση όλων των μελών του δ.σ. προφανώς είναι 
απαγορευτική για να ολοκληρωθεί η εσωτερική «μετα-
γραφή». 

Από τη στιγμή που δε θα αντικατασταθούν παρά μόνο 
τέσσερα μέλη από το ενδεκαμελές δ.σ. είναι ηλίου φαει-
νότερο ότι η συνολική πολιτική της ΕΥΑΘ δεν πρόκειται 
να διαφοροποιηθεί σε σχέση με την υφιστάμενη κατάστα-
ση επι προεδρίας του εκλεκτού της κυρίας Αικατερινάρη, 
προέδρου Αγη Παπαδόπουλου. Δεν θα ήταν καθόλου πα-
ράλογο άλλωστε να πληρωθεί η θέση του διευθύνοντας 
συμβούλου από τον ίδιο όπως έγινε και με το προκάτοχό 
του Ιωάννη Κρεστενίτη ο οποίος κατέσχε και τος δυο θέ-
σεις του προέδρου ως μη εκτελεστικό μέλος της ΕΥΑΘ 
και του διευθύνοντας συμβούλου ως εκτελεστικό μέλος. 
Γιάννης πίνει, Άγης κερνάει...

Ο «δουλοπρεπής» και η «αφεντικίνα»!

Απολαμβάνει εμπιστοσύνης 

Στήριξη από το πρωθυπουργικό 
γραφείο

Γράφει λοιπόν ο κ. Σαχινίδης αναφερόμενος προς τον 
πρόεδρο του Δ.Σ. Αγη Παπαδόπουλο: «Έχω τύχει τέλος 
πολλές φορές μάρτυρας σε αναφορές δικές σας και του 
κ. Πενέλη για τηλεφωνικές συνομιλίες που έχετε απευ-
θείας με την κ. Αικατερινάρη και τις οποίες μεταφέρετε 
σαν εντολές προς συγκεκριμένα μέλη του ΔΣ (Παπαϊω-
άννου, Κλείτου, Κουλούρη) αλλά και σε εμάς τους υπο-
λοίπους κατά τις συνεδριάσεις του ΔΣ λέγοντας μας ότι 
αυτές αποτελούν βούληση του βασικού μετόχου.  Με 
περισσή δε δουλοπρέπεια για Πρόεδρος ΔΣ εισηγμένης 
εταιρίας, αναφέρεστε στην κυρία Αικατερινάρη ως «η 
αφεντικίνα μας».   Ενεργείτε δηλαδή ως όργανα του βα-
σικού μετόχου ξεχνώντας πως η εταιρία έχει και άλλους 
μετόχους αλλά και πως ανήκει στο κράτος και επομένως 
τους πολίτες! ».

Εάν αληθεύουν οι ισχυρισμοί και οι αιτιάσεις του κ. 
Τάσου Σαχινίδη για τη λειτουργία του δ.σ. της ΕΥΑΘ ου-
δείς θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα, όσο ο πρό-
εδρος της εταιρίας, απολαμβάνει της εμπιστοσύνης της 
επικεφαλής του βασικού μετόχου της δηλαδή του Υπερ-
ταμείου. Επομένως, ή ο νέος διευθύνων σύμβουλος θα 
παραμείνει αμέτοχος άρα αχυράνθρωπος, ή  εν τέλει ας 
δοθεί η θέση στον πρόεδρο της εταιρίας για να πέσουν 
ακόμη και τα προσχήματα περί αλλαγής κατεύθυνσης 
της ΕΥΑΘ από την προτεραία κατάσταση (φίλα προσκεί-
μενων στο ΣΥΡΙΖΑ μελών του δ.σ.) . 

Τα ερωτήματα παραμένουν: Γιατί το πρωθυπουργικό 
γραφείο αγνόησε τις επιστολές του αρμόδιου σύμφωνα 
με το νόμο υπουργού για την ΕΥΑΘ δηλαδή του Θεόδω-
ρου Καράογλου που εισηγήθηκε κατ’ επανάληψη την 
αντικατάσταση μελών του δ.σ. της εταιρίας έχοντας γνώ-
ση όλων των στρεβλώσεων και παρατυπιών της διοίκη-
σης κατά το διάστημα της δικής του εποπτείας; Απάντηση 
μπορεί να δώσει μόνο το γραφείο του πρωθυπουργού. 
Ίσως και η επικεφαλής του Υπερταμείου... 
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Αρνάκι κατ’ οίκον

Τηλεδιάσκεψη Ζέρβα με Γεωργιάδη και 
Πιερρακάκη

Αμέσως μετά το Πάσχα 
το νέο δημοτικό συμβούλιο

«Πρώην» και «νυν» στον Λαγκαδά μαζι για καλό σκοπό 

Δημαρχιακή ... κηπουρική 

Μ’ έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο τρόπο επιχείρησε ο πε-
ριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζι-
κώστας, να περάσει το μήνυμα στους πολίτες πως φέτος 
το Πάσχα θα πρέπει να μείνουμε όλοι σπίτι. Ανέβασε στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία κάρτα όπου απεικόνιζε 
ένα μπούτι από αρνάκι στο ...φούρνο! Αυτή η «συνταγή» 
σώζει ζωές, ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα της κάρ-
τας και πρόσθετε: «Αυτό το Πάσχα είναι διαφορετικό. Ας 
μαγειρέψουμε και διαφορετικά. Γιατί αυτό που έχει ση-
μασία φέτος είναι να είμαστε όλοι υγιείς, μακριά κι αγα-
πημένοι». 

Για αρκετή ώρα τα είπαν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, 
Κωνσταντίνος Ζέρβας, με τους υπουργούς Ανάπτυξης, 
‘Αδωνι Γεωργιάδη και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη. Η συνάντηση δεν ήταν 
σε κάποιο γραφείο υπουργού αλλά μέσω τηλεδιάσκε-
ψης, ενώ συμμετείχε και η η επικεφαλής του πρωθυ-
πουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη Μαρία Αντωνίου. 
Κύριο θέμα της ήταν η επόμενη μέρα μετά την πανδημία 
του κορονοϊού και οι προοπτικές της Θεσσαλονίκης σε 
αυτό το νέο περιβάλλον. 

Με το ...αρνάκι στο στόμα θα κληθούν να συνεδριά-
σουν οι δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου Θεσσαλονίκης. 
Λίγα 24ωρα μετά το Πάσχα θα πραγματοποιηθεί η τακτι-
κή συνεδρίαση προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα 
που αφορούν την πόλη. Όπως ενημέρωσε το γραφείο του 
προέδρου, Δρόσου Τσαβλή, η συνεδρίαση έχει οριστεί για 
την Τετάρτη, 22 Απριλίου, έτσι οι δημοτικοί σύμβουλοι θα 
περάσουν μέρος των γιορτών διαβάζοντας τις εισηγήσεις 
των θεμάτων.  

Στο ίδιο τραπέζι κάθισαν -εν μέσω πανδημίας- ο νυν και ο πρώην δήμαρχος Λαγκαδά για καλό σκοπό… Η ΚΕΔΕ παρα-
χώρησε ένα αυτοκίνητο για την υποστήριξη των δράσεων έναντι του κορονοϊού. Το όχημα παρέλαβε ο δήμαρχος, Ιωάννης 
Ταχματζίδης, παρουσία του αρμόδιου αντιδημάρχου, Γιώργου Προκοπίδη, και ευχαρίστησε τόσο τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ 
όσο και τον Γενικό Διευθυντή και πρώην δήμαρχο, Γιάννη Καραγιάννη, για τη σημαντική βοήθεια τους σε αυτή την κρίσιμη 
περίοδο.  

Με την κηπουρική αποφάσισε να ασχοληθεί ο δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, τις ώρες που 
περνάει μέσα στο σπίτι λόγω κορωνοϊού. “Είχε χρόνια 
να νιώσει λίγη φροντίδα το μπαλκονάκι μου” ανέφερε 
σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στη 
φωτογραφία που συνόδευε τη λεζάντα ο δήμαρχος, με 
αθλητική περιβολή, περιποιούνταν τα φυτά που έχει στις 
γλάστρες του σπιτιού. 

Μηδενική βοήθεια της ΕΥΑΘ 
για τον κορωνοϊό

Εκείνο όμως που πραγματικά, θα εξόργιζε τον οποιον-
δήποτε νοήμονα Ελληνα, ήταν η στάση των μελών του 
δ.σ. της ΕΥΑΘ όσον αφορά στην αλληλεγγύη απέναντι 
στην πανδημία του Κορωνοϊού. Σύμφωνα με δεύτερη 
επιστολή του κ. Τάσου Σαχινίδη προς τον πρωθυπουρ-
γό Κυριάκο Μητσοτάκη και το πρωθυπουργικό γραφείο 
του με θέμα «Στήριξη της κοινωνίας και των κρατικών 
δομών, λόγω της επέλασης του κορωνοϊού»:  «Η ΕΥΑΘ 
είναι, ίσως, η μοναδική ελληνική εταιρία, η οποία δια του 
προέδρου και του αντιπροέδρου του διοικητικού συμ-
βουλίου, αρνείται να συμβάλλει στον αγώνα, αρνείται να 
βοηθήσει το κοινωνικό σύνολο. Οι συγκεκριμένοι κύριοι, 
που έχουν διοριστεί από το ΤΑΙΠΕΔ, για να διαχειρίζονται 
το μέγιστο κοινωνικό αγαθό και να το προστατεύουν, το 
νερό, αρνήθηκαν στην πράξη, τη βοήθεια προς το κοι-
νωνικό σύνολο. Συγκεκριμένα και χωρίς δικαιολογίες, κ 
Πενέλης αντιπρόεδρος της ΕΥΑΘ Α.Ε συνεπικουρούμενος 
από τον πρόεδρο της ΕΥΑΘ Α.Ε κ. Παπαδόπουλο και το 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κουλούρη, απέρρι-
ψαν την πρόταση της κ. Λάτσιου η οποία πρότεινε την κα-
ταβολή ποσού για την ενίσχυση του ΕΣΥ, προβάλλοντας 
ως δικαιολογία ότι αυτή η ενίσχυση είναι υποχρέωση της 
πολιτείας και όχι υποχρέωση των Δημόσιων Οργανισμών 
και εταιρειών, όταν (η αντίστοιχη συνεισφορά της ΕΥΔΑΠ 
είναι 3,5 εκατ. Ευρώ).».
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Ο φόβος της ανεργίας και η εργασιακή ανασφάλεια

Ένα Πάσχα γεμάτο αβεβαιότητα!
Φέτος το Πάσχα θα είναι διαφορετικό για όλο τον κό-

σμο. Διαφορετικό για πολλούς λόγους, μακριά από έθιμα 
και παραδόσεις. Είναι διαφορετικό γιατί μας το επιβάλει 
η πανδημία του SARS-CoV-2 του γνωστού πλέον κορο-
νοϊού. Άνθρωποι και ολόκληρες περιοχές σε καραντίνα, 
απαγόρευση κυκλοφορίας, χωρίς χειραψίες, αγκαλιές 
και με την υποψία, σε κάθε μια από τις ελάχιστες, ανα-
γκαστικές για κάποιους λόγους, κοινωνικές συναναστρο-
φές. Φέτος το Πάσχα όμως είναι διαφορετικό και για έναν 
άλλο πολύ σημαντικό λόγο. Γιατί εμπεριέχει ένα πολύ 
μεγάλο ποσοστό αβεβαιότητας σε χιλιάδες νοικοκυριά, 
που βιώνουν το φάσμα της ανεργίας. Πίσω από τους 
αριθμούς κρύβονται άνθρωποι οι οποίοι ή έχουν χάσει τις 
εργασίες τους, ή πρόκειται να τις χάσουν ή η εργασιακή 
τους ανασφάλεια έχει χτυπήσει “κόκκινο”. 

Δυσοίωνες προβλέψεις από κυβέρνηση και ΔΝΤ
Η κυβέρνηση από την πλευρά της έχει λάβει μια σειρά 

μέτρων, ώστε να μειώσει τους “κραδασμούς” της οικο-
νομικής απραγίας και ύφεσης, με την ελπίδα να σωθούν 
όσο περισσότερες θέσεις εργασίας είναι δυνατό. Ωστόσο 
κατά ομολογία του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Στα-
ϊκούρα κάθε μήνα η κρίση στοιχίζει στο ΑΕΠ 2,5 μονάδες, 
προσθέτοντας ότι η Ελλάδα κινδυνεύει με βαθιά ύφεση 
λόγω των απωλειών στον τουρισμό. Ο ίδιος αναγνώρι-
σε, ότι πλέον εκτιμάται πως η ύφεση θα είναι στα ίδια 
επίπεδα με τις προβλέψεις για τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά 
κράτη, φέρνοντας μείωση του ΑΕΠ κατά 5%-10% φέτος. 
Αυτό φυσικά που περιγράφει ο κύριος Σταϊκούρας, είναι 
χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας και εκτόξευση των πο-
σοστών ανεργίας. 

Στο παραπάνω συμπέρασμα συνηγορούν και οι δυ-
σοίωνες για την Ελλάδα προβλέψεις του Διεθνούς Νο-
μισματικού Ταμείου που εκτιμά, επίσης ύφεση 10% 
και εκτίναξη της ανεργίας στο 22,3%. Στην έκθεση του 
ΔΝΤ για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές (World 
Economic Outlook)  εκτιμάτε αύξηση των ανέργων στην 
Ελλάδα κατά 300.000 περίπου τους επόμενους μήνες.

Στην έκθεση τονίζεται ότι βασικό σενάριο του ΔΝΤ εί-
ναι η υπόθεση ότι η πανδημία του κορονοϊου θα εξασθε-
νίσει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020.

Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική αβεβαιό-
τητα για τη διάρκεια της πανδημίας.

Ενίσχυση μακροχρόνια ανέργων 
μετά το Πασχαλινό τραπέζι
Φέτος πολλές οικογένειες δεν θα κάνουν Πάσχα 

όπως είχαν συνηθίσει . Η κυβέρνηση εξήγγειλε, ως όφει-
λε, απόφαση για χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυ-

σης ύψους 400 ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρό-
νια ανέργους.

Όπως τονίζει το υπουργείο Εργασίας, η συγκεκριμέ-
νη δράση αφορά σε περίπου 155.000 ανέργους μας που 
απέκτησαν την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου από 
1.4.2019 και μετά ενώ η δαπάνη για την δράση προβλέ-
πεται στα 65 εκατ. ευρώ τα οποία θα καλυφθούν από τον 
προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ. Ωστόσο τα χρήματα αυτά θα 
δοθούν αρχές Μαΐου με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι 
να μην έχουν στο τραπέζι τους , όλα εκείνα που κάνουν 
ξεχωριστό ένα Πασχαλινό τραπέζι στην Ελλάδα και όσα 
κάνουν ξεχωριστή την ημέρα εορτασμού της ανάστασης 
του Χριστού.

Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας οι άστεγοι
Φέτος το Πάσχα είναι διαφορετικό και πιο επικίνδυνο 

για μια ακόμη κατηγορία πολιτών εκτός από τους άνερ-
γους.  Ο Βασίλης ( έτσι είπε ότι τον λένε) είναι θαμώνας 
της οδού Αρτάκης στην κάτω Τούμπα, λίγα μέτρα πίσω 

από μια στάση αστικών του ΟΑΣΘ κάθεται σχεδόν καθη-
μερινά οκλαδόν και ακουμπά στον τοίχο. Είναι από εκεί-
νους τους ανθρώπους που η πλειοψηφία τους προσπερ-
νά, ενώ ένα μικρό κομμάτι πολιτών του δίνει την προσοχή 
του μισού ευρώ ή των είκοσι λεπτών του ευρώ, εξάλλου 
δεν ζητάει κάτι άλλο και ο ίδιος. Ο Βασίλης είναι καπνι-
στής και άστεγος, οπότε το συνήθειο του είναι να ψάχνει 
γόπες που κάποιος τις πέταξε χωρίς να έχει ολοκληρώσει 
τελείως το τσιγάρο για να τις καπνίσει. Έτσι όταν οι ειδικοί 
μας λένε να μην πιάνουμε το πρόσωπο μας, πριν απολυ-
μάνουμε τα χέρια μας, όσο προσεκτικοί και να είμασταν 
έξω, καταλαβαίνουμε πολύ εύκολα πόσο επικίνδυνη εί-
ναι αυτή η συνήθεια για τον ίδιο, ενώ θέτει εν αγνοία του 
σε κίνδυνο και μερίδα πολιτών.  Ο Βασίλης είχε ακούσει 
για τον κορονοϊό δεν ήξερε ακριβώς πως μεταδίδετε και 
δεν επιθυμεί να ενταχθεί και σε κάποια δομή. “Βλέπω τον 
κόσμο που φοράει μάσκες”, είπε , “εσύ θα φορούσες μια” 
ήταν η ερώτηση, γέλασε, είπε “την να την κάνω εγώ” και 
έδειξε πως δεν έχει όρεξη για περεταίρω κουβέντα, ούτε 
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για υποδείξεις. Το πιο πιθανό είναι να κάνει Πάσχα εκεί 
λίγα μέτρα πίσω από την στάση, κινδυνεύοντας ο ίδιος 
και όλοι όσοι θα βρεθούν κοντά του. 

Πάσχα εν μέσω πανδημίας 
σε δομές φιλοξενίας αστέγων
Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα κάνουν Πάσχα 

σε δομές φιλοξενίας αστέγων των δήμων, ενώ το γεγο-
νός πως ανήκουν στις ομάδες πρώτου κινδύνου για με-
τάδοση του κορονοϊού το επιβεβαιώνει και ο Δημήτρης 
Κνης Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων στις Δομές Άμε-
σης Αντιμετώπισης της Φτώχειας, ο οποίος μίλησε στην 
karfitsa .  “Οι άστεγοι μαζί με όσους διαβιούν σε γηροκο-
μεία είναι οι πιο ευάλωτες ομάδες, γιατί είτε ζούνε 

σε κάποια στεγαστική δομή, σε κάποιο υπνωτήριο, 
είτε βρίσκονται στον δρόμο και δεν τηρούν τους κανόνες 
ατομικής υγιεινής” δήλωσε.

“Μένουμε Υπνωτήριο” 
Αναφερόμενος στα μέτρα προστασίας κατά της εξά-

πλωσης του κορονοιού, επισήμανε “στις στεγαστικές 
δομές έχει γίνει προσπάθεια ώστε να υπάρξει μια απο-
συμφόρηση, έτσι ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις, οι 
οποίες έχουν δοθεί ως οδηγία από τον ΕΟΔΥ”. Προσέθεσε 
πως “οι δομές αυτές δεδομένης της έκτακτης κατάστα-
σης λειτουργούν σε 24ωρη βάση, ενώ κανονικά είναι να 
βραδινής λειτουργίας ως υπνωτήρια”. Λόγω των ειδικών 
συνθηκών υπάρχει οδηγία στους ωφελούμενους να πα-
ραμείνουν στο υπνωτήριο 24 ώρες, το 24ωρο και να μην 
βγαίνουν έξω ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος να κολλήσουν 
τον ιό και να τον μεταφέρουν εντός της δομής. “Μένουμε 
Υπνωτήριο” είναι το μήνυμα. Σε αυτό ακριβώς το σημείο 
όμως βγαίνει στην επιφάνεια και η ιδιαιτερότητα των 
ατόμων αυτών. Όπως εξηγεί ο κ.Κνής “ είναι στο πλαί-
σιο της ατομικής ευθύνης δε μπορούμε να αναγκάσουμε 
τους ωφελούμενους να μένουν μέσα με το ζόρι. Φιλοξε-
νούμε άτομα με ψυχιατρικά νοσήματα, τοξικοεξαρτημέ-
νους, ανθρώπους που είναι δύσκολο ούτως η άλλος να 
ελεγχθούν”. Ταυτόχρονα τηρούνται όλα τα άλλα μέτρα 
προστασίας, με προσβάσιμα αντισηπτικά και στους ωφε-
λούμενους και στο προσωπικό, ενώ δίνονται και μάσκες 
προστασίας.

Οι έκτακτες δομές αστέγων 
στην Θεσσαλονίκη λόγω κορονοϊού
Στην Θεσσαλονίκη υπάρχει μια δομή φιλοξενίας 

αστέγων το υπνωτήριο που φιλοξενεί 65 άτομα. Την δε-
δομένη χρονική στιγμή σε συνεργασία με τον δήμο Θεσ-
σαλονίκης, έχει μισθωθεί ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της 
πόλης και έχουν αποχωρήσει 20 άτομα από το υπνωτή-
ριο, το οποίο φιλοξενεί πλέον 45. Επιπρόσθετα, ο δήμος 
Θεσσαλονίκης έχει ανοίξει μια έκτακτη δομή για 15 άτο-
μα εντός του χώρου της ΔΕΘ. 

Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Θεσσαλονίκης 
παραμένουν πάνω από 100 άστεγοι και αυτό το νούμερο 
είναι τόσο μικρό γιατί έχουν εξαφανιστεί τα άτομα από τα 
βαλκάνια που ήταν στους δρόμους.

Το ψυχολογικό φορτίο του Πάσχα και οι ημιάστεγοι
Για το ψυχολογικό φορτίο των αστέγων τις ημέρες 

του Πάσχα ο κύριο Κνης ήταν ξεκάθαρος, τονίζοντας “το 
ψυχολογικό τους φορτίο είναι επιβαρυμένο καθημερινά, 
εμείς προσπαθούμε αυτές τις ημέρες να τους ενώσουμε 
να τους κάνουμε μια οικογένεια, ναι υπάρχει μια μελαγ-
χολία στο βλέμμα τους αυτές τις ημέρες, καθώς οι πε-
ρισσότεροι δεν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον”. Έκτος 
από τους άστεγους όμως υπάρχουν και οι ημιάστεγοι. 
Άνθρωποι που ‘έχουν ένα σπίτι, αλλά χωρίς τα άκρως 
απαραίτητα λόγο οικονομικής ανέχειας, όπως ρεύμα, 
θέρμανση, νερό. Αυτοί είναι ά στην Θεσσαλονίκη σε πολύ 
μεγάλο αριθμό, άνθρωποι που δεν φαίνονται ως άστεγοι 
και είναι πολύ δύσκολο να καταγραφούν. 

Οι ημιάστεγοι αν δεν έχουν οικογένεια θα κάνουν Πά-
σχα μόνοι χωρίς καμία ψυχολογική στήριξη. Είναι από τις 
ομάδες εκείνες που επίσης κινδυνεύουν άμεσα από τον 
ιό και είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν. Ακόμη και στην 
περίπτωση μαζικών τεστ θα ήταν από τους τελευταίους 
που θα έμπαιναν εθελοντικά σε αυτή τη διαδικασία ή που 
θα μπορούσε να τους βρει το κράτος να τους ελέγξει.

Το μεγάλο στοίχημα
Η Ελλάδα και όσοι έχουν τα ηνία της χώρας στα χέρια 

τους έχουν να λύσουν μια δύσκολη εξίσωση που επιβάλ-
λεται όμως να λυθεί. Κατά την διάρκεια της οικονομικής 
κρίσης είχε δημιουργηθεί η λεγόμενη γενιά των νεόπτω-
χων, κάποιοι από αυτούς βρέθηκαν στους δρόμους και 
τα συσσίτια. Στόχος είναι η κρίση της πανδημίας να μην 
δημιουργήσει μια νέα γενιά αστέγων. Στοίχημα καταδικα-
σμένο να κερδηθεί.
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Οι ξεχωριστές ιστορίες των προέδρων Δαμασκηνιάς, Εχίνου και Φούστανης

Τα χωριά της καραντίνας 
στέλνουν μήνυμα αισιοδοξίας

Μήνυμα ελπίδας, μήνυμα υπομονής, μήνυμα υγείας, 
στέλνουν οι τρεις κοινότητες που έμειναν σε καραντίνα 
όταν είδαν στην πόρτα τους τον κορονοϊό. Στη Δαμασκη-
νιά Κοζάνης, στον Εχίνο Ξάνθης και στη Φούστανη Πέλ-
λας είδαν κατοίκους να ψήνονται στον πυρετό, άλλους 
να διακομίζονται στα νοσοκομεία και να νοσηλεύονται, 
ορισμένοι μέχρι και σήμερα και άλλους να χάνουν τη 
μάχη. «Αυτός ο εχθρός δεν φαίνεται, είναι αόρατος», είπε 
χαρακτηριστικά στην Karfitsa ο πρόεδρος του Εχίνου Κο-
πέλ Αχμέτ.

Και είχε δίκαιο. Ειδικά στην περίπτωση του συναδέλ-
φου του στη Φούστανη Πέλλας, του προέδρου Στέργιου 

Χύτα. Ο ίδιος ήταν θετικός στον κορονοϊό και βίωσε διπλά 
την καραντίνα. Από τη μία ανησυχούσε για την υγεία του 
πατέρα του, που νοσηλευόταν, ενώ παράλληλα μετρούσε 
και τον δικό του πυρετό και από την άλλη προσπαθούσε 
να συντονίσει μέσω τηλεφώνου μαζί με άλλους συγχω-
ριανούς τις ενέργειες για να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι 
του χωριού. Τροφοδοσία, φάρμακα, ανησυχία.

 
Τα δυο χωριά 
Τα δύο ορεινά χωριά της Κοζάνης, η Δαμασκηνιά και 

η Δραγασιά ήταν τα πρώτα που τέθηκαν σε καραντίνα. Οι 
κάτοικοι έμαθαν έννοιες όπως «υψηλό επιδημιολογικό 

φορτίο», «ταχεία διασπορά» που δεν είχαν ξανακούσει 
ούτε στην τηλεόραση. Τα δύο χωριά των 70 και 20 κατοί-
κων πάγωσαν από την είδηση των πολλών κρουσμάτων. 
«Ήταν πρωτόγνωρο για όλους μας. Δεν γνώριζαν ούτε 
οι επιστήμονες τι συμβαίνει», είπε στην Karfitsa ο πρόε-
δρος της Δαμασκηνιάς Παύλος Τζάνας. Θυμάται τις πρώ-
τες ημέρες της καραντίνας, όταν ο ίδιος αποφάσισε, παρ’ 
ότι δεν ζει στο χωριό, να μπει μέσα και να περάσει την 
καραντίνα στο πατρικό του σπίτι, μαζί με την ηλικιωμένη 
μητέρα του. «Τις πρώτες μέρες κάποιοι ήταν θυμωμένοι, 
ήταν πρώτη φορά, ήταν δύσκολο για όλους», περιέγραψε 
ο κ. Τζάνας. «Εμείς εδώ στο χωριό είμαστε μία μεγάλη οι-
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κογένεια. Όλοι γνωριζόμαστε καλά, επομένως η δυσκο-
λία να κλειστούμε στα σπίτια ήταν ακόμη μεγαλύτερη», 
συμπλήρωσε.

Σήμερα η Δαμασκηνιά μετράει δύο νεκρούς, άλλους 
τόσους η Δραγασιά, ενώ τρία άτομα νοσηλεύονται ακόμη 
στο νοσοκομείο. Εδώ και αρκετές ημέρες κανένα κρού-
σμα κορονοϊού δεν παρουσιάστηκε στο χωριό που βγήκε 
πρώτο απ’ όλα από την καραντίνα. «Να πείτε σε όλους 
που είναι αποκλεισμένοι να κάνουν υπομονή. Θα περά-
σει, θα νικήσουμε. Είναι στο αίμα των Ελλήνων να νικά-
με», τόνισε.

 
Στον Εχίνο 
Από την άλλη πλευρά της Βόρειας Ελλάδας, στη Θρά-

κη, ο Εχίνος, το μειονοτικό κεφαλοχώρι των 3.000 κα-
τοίκων του δήμου Μύκης, βγήκε από την καραντίνα το 
πρωί της Μεγάλης Τρίτης. «Ο κόσμος τήρησε τα μέτρα 
κατά γράμμα, μπορεί να ήταν πάρα πολύ δύσκολα, όμως 
κανένας δεν παρέκλινε», είπε στην Karfitsa ο πρόεδρος 
της κοινότητας Αχμέτ Κοπέλ. Ο Εχίνος επλήγη από τον 
κορονοϊό από κατοίκους του χωριού που δουλεύουν για 
μήνες σε ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες της Ολλανδίας, 
της  Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Ιταλί-
ας και επέστρεψαν μαζικά όταν οι επιχειρήσεις έκλεισαν 
λόγω εξάπλωσης του κορονοϊού. «Ευτυχώς προλάβαμε 
και πήραμε γρήγορα τα μέτρα. Αυτός ο εχθρός δεν φαίνε-
ται. Τα μέτρα ήταν θετικά».

Θυμάται την αναστάτωση που υπήρχε τις πρώτες ημέ-
ρες. «Κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε, αλλά ανησυχούσαν 
τι θα γίνει με τα τρόφιμα τα φάρμακα. Μόλις δόθηκε λύση 
άνοιξαν τα καταστήματα και μας έφερναν στο σπίτι τρό-
φιμα και φάρμακα όλα κύλησαν ομαλά, ηρέμησε ο κό-
σμος», τόνισε ο κ. Κοπέλ. Ο ίδιος είχε ένα επιπλέον πρό-
βλημα, εκτός του ότι έπρεπε να βρίσκεται τηλεφωνικά 
σε διαρκή επαφή με τους κατοίκους που τον καλούσαν 
στο τηλέφωνο. Ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, λόγω προ-
βλημάτων υγείας και η καραντίνα του έπρεπε να είναι πιο 
σκληρή από τους υπόλοιπους. Ακόμη και σήμερα που τα 
σπίτια στον Εχίνο άνοιξαν, ο ίδιος μένει στο σπίτι του για 
να προφυλαχθεί. Απευθυνόμενος σε  όσους παραμένουν 
σε καραντίνα συστήνει υπομονή. «Οι γιατροί μας λένε 
όσο μένουμε μέσα τόσο ευχάριστα θα είναι τα νέα. Αφού 
μπορούμε να προφυλαχθούμε για ποιόν λόγο να μην 
το κάνουμε. Ας κάνουν λίγη ακόμη υπομονή όσοι είναι 
τώρα σε καραντίνα». Ο Εχίνος μετράει δύο ανθρώπους 
που έχασαν τη ζωή τους λόγω κορονοϊού.

 
Στη Φούστανη 
Την Πρωταπριλιά η είδηση ότι η Φούστανη, ένα χωριό 

500 κατοίκων στα ορεινά της Αλμωπίας έμπαινε σε κα-
ραντίνα, έμοιαζε σαν ψέμα. Η διασπορά του κορονοϊού 
σε δύο οικογένειες προκάλεσε ανησυχία και κρίθηκε ότι 
υπάρχει έντονο επιδημιολογικό φορτίο και τα αυστηρά 
μέτρα ήταν αναγκαία. «Η κατάσταση ήταν  πρωτόγνωρη, 
το πώς και το γιατί κανένας δεν το ξέρει, πώς έγιναν όλα 
τόσο γρήγορα». Ο Στέργιος Χύτας είναι πρόεδρος της κοι-
νότητας Φούστανης και είναι από αυτούς που βρέθηκαν 
θετικοί στον κορονοϊό. Το χωριό τη Μεγάλη Τρίτη βγήκε 
από την καραντίνα έχοντας απολογισμό έναν νεκρό.

«Εγώ ήμουν και πρόεδρος και θετικός στον ιό. Όσο 

μπορούσα εξυπηρετούσα τον κόσμο μέσα από την καρα-
ντίνα. Αλλά το πάλευα και ο ίδιος. Είχα και έναν πατέρα 
στο νοσοκομείο, ήταν κρίσιμα και δεν μπορούσε κανένας 
να επικοινωνήσει μαζί του. Φοβήθηκα ειδικά για την κα-
τάστασή του. Δέκα μέρες ήταν με υψηλό πυρετό στο σπί-
τι», περιέγραψε στην Karfitsa. Και δεν ήταν μόνον αυτό. 
Με κορονοϊό προσβλήθηκε και  η οικογένεια του εργα-
ζόμενου που έχει στην κτηνοτροφική του μονάδα, ενώ 
λόγω της ασθένειας δεν μπορούσε να πάει στα πρόβατά 
του. «Ευτυχώς κάποιοι φίλοι πήγαιναν και τα φρόντιζαν. 
Και πάλι ευτυχώς κάποια παιδιά, με μερικούς ήμασταν 
μαζί και στην παράταξη υποψήφιοι, βοήθησαν στο χω-
ριό», συμπλήρωσε.

Θυμάται τις πρώτες μέρες της καραντίνας. «Γινόταν 
πανικός. Κάποιοι αντιδρούσαν, οι περισσότεροι πειθάρ-
χησαν αμέσως. Εγώ κοιτούσα να γίνει σωστά η ιχνηλά-
τηση για να περιοριστεί η εξάπλωση. Είχα συστήσει ψυ-
χραιμία, ζητούσα να τηρούν τα μέτρα. Δεν μπορούσα να 
κάνω πολλά πράγματα, αλλά ήταν τα παιδιά από το χω-
ριό που βοήθησαν με το παραπάνω. Στήθηκε γιγαντιαία 
επιχείρηση εδώ», είπε. Απευθυνόμενος σε όσους έχουν 
μείνει σε καραντίνα, στη Μεσσοποταμία, τη Λάρισα και τις 
άλλες περιοχές με αυξημένα μέτρα, συστήνει ψυχραιμία. 
«Θέλει να τηρήσουμε με ευλάβεια τα μέτρα, χρειάζεται 
ψυχραιμία. Να έχουμε υγεία και να ευχαριστούμε αυτούς 
τους ανθρώπους, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τα 
πληρώματα του ΕΚΑΒ», κατέληξε.
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Οι ευχές και τα μηνύματα πολιτικών και αυτοδιοικητικών μέσω της Karfitsa την 
εποχή της πανδημίας 

Φέτος το Πάσχα...
μένουμε σπίτι!
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Το φετινό Πάσχα σίγουρα θα είναι διαφορετι-
κό για όλους καθώς «Μένουμε Σπίτι»... Μακριά 
από τα αγαπημένα μας πρόσωπα και τους τό-
πους καταγωγής μας, μακριά από έθιμα και πα-
ραδόσεις, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. 
Με την πίστη και την αισιοδοξία πως σύντομα η 
«καραντίνα» θα αποτελεί παρελθόν και η δοκι-
μασία αυτή θα είναι μια δυσάρεστη ανάμνηση, 
πολιτικοί και αυτοδιοικητικοί της Θεσσαλονίκης 
στέλνουν μέσω της εφημερίδας «Karfitsa» τις 
ευχές τους για «Καλή Ανάσταση» συνοδευόμε-
νες από προσωπικές πασχαλινές κάρτες.

Θεόδωρος Καράογλου, Υφυπουργός Εσω-
τερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), 
βουλευτής ΝΔ Β’ Θεσσαλονίκης: 

«Το φετινό Πάσχα είναι διαφορετικό, καθώς 
η ανθρωπότητα ανεβαίνει τον δικό της Γολγοθά 
εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Τις Άγιες 
ημέρες τις περνούμε μακριά από αγαπημένους 
μας ανθρώπους. 

Όμως αν είμαστε συνετοί και ακολουθούμε 
πιστά τις οδηγίες των Αρχών, η φετινή δοκιμασία 
θα αποτελεί σύντομα μια δυσάρεστη ανάμνηση. 
Μένουμε σπίτι, περιορίζουμε τον ιό, κρατούμε 
ανοιχτή την Εκκλησία στην καρδιά μας και πο-
ρευόμαστε προς την Ανάσταση με σεβασμό και 
αγάπη για τον συνάνθρωπο, ώστε τα επόμενα 
χρόνια να ψάλλουμε το «Χριστός Ανέστη» όλοι 
μαζί! Καλή Ανάσταση».

Κωνσταντίνος Ζέρβας, δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης:

«Το φετινό Πάσχα ίσως για όλους μας να εί-
ναι διαφορετικό. Σίγουρα όχι τόσο γιορτινό, όσο 
επιτάσσει η παράδοση, η θρησκεία, τα ήθη και τα 
έθιμά μας. Φέτος θα γιορτάσουμε διαφορετικά. 
Μέσα από τα σπίτια μας, ίσως μακριά από τους 
δικούς μας. 

Το κάνουμε όμως έχοντας στο μυαλό μας ότι 
με αυτόν τον τρόπο σώζουμε ζωές. Το κάνουμε 
με το νου και την ψυχή μας στις ευάλωτες ευ-
παθείς ομάδες του πληθυσμού. Τις γιαγιάδες και 
τους παππούδες, τους νοσούντες. Μένουμε σπίτι 
ώστε το δικό μας Πάσχα, το Πάσχα των Ελλή-
νων, το πέρασμά μας και η επιστροφή μας στην 
κανονική ζωή, να γίνει γρηγορότερα και να μας 
βρει όλους εκεί.

Δείξαμε ότι είμαστε λαός που σέβεται, εκτι-
μά, υπολογίζει την ανθρώπινη ζωή και μπορεί 
να θυσιάσει κάτι για να τα υπερασπιστεί. Ας τα 
καταφέρουμε μέχρι τέλους. Χρόνια πολλά. Καλή 
Ανάσταση. Καλό Πάσχα».

Βούλα Πατουλίδου, αντιπεριφερειάρχης 

Θεσσαλονίκης:
«Έχουμε ένα περίεργο έθιμο εμείς οι Πόντιοι 

την Κυριακή του Θωμά. Μαζευόμαστε στους τά-
φους  και στρώνουμε γλέντι τρανόν. Τσουρέκια 
πασχαλινά αυγά και διάφορα εδέσματα και η πο-
ντιακή λύρα να μας ξεσηκώνει. 

Είναι ο τρόπος μας να τιμήσουμε αυτούς που 
έφυγαν. Φέτος θα κρατήσουμε τις ψυχές τους 
ατάιστες αλλά τη μνήμη τους χορτάτη. Φέτος θα 
ναι αλλιώς. Δεν αρνούμαστε ούτε την πίστη μας 
ούτε τη ρίζα μας. Τα σώματά μας χωριστά μα η 
ψυχή δεμένη. Καλό Πάσχα με υγεία να χουμε 
όλοι. Χριστού χαρά θά έρται μας με το Χριστός 
Ανέστη».

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, πρόεδρος της Περιφε-
ρειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονί-
ας (ΠΕΔ-ΚΜ) και δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιά-
τη:

«Ποτέ άλλοτε το Πάσχα και η Ανάσταση δεν 
ήταν πιο προσωπική υπόθεση. Από τη συμπερι-
φορά μας και τη στάση μας θα εξαρτηθεί πότε θα 
τελειώσει ο Γολγοθάς μας. Η φετινή Ανάσταση 
σηματοδοτεί πολλά περισσότερα πράγματα από 
την Ανάταση της ψυχής μας.

Σηματοδοτεί την υπευθυνότητα, τη συνέπεια, 
την κοινωνική αλληλεγγύη και την ενότητα που 
επιδεικνύουμε ως άμυνα θωράκισης απέναντι 
στον COVID-19. Αυτή θα είναι η δική μας Ανάστα-
ση!

Ας είναι αυτό το πρώτο και τελευταίο Πάσχα 
που θα ευχηθούμε «Χριστός Ανέστη» χωρίς το 
Θείο Φώς να φωτίζει τα πρόσωπά μας. Εύχομαι 
δύναμη ψυχής σε όλους μας…Όταν υπάρχει φω-
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τίζει τα πάντα γύρω μας!»

Κατερίνα Νοτοπούλου, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Α’ Θεσ-
σαλονίκης και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 
«Θεσσαλονίκη Μαζί»:

«Αυτό το Πάσχα είναι αλλιώς… είμαστε χώρια αλλά 
και τόσο έντονα μαζί... η απουσία γίνεται φροντίδα, η έλ-
λειψη γίνεται ανάγκη, η επικοινωνία γίνεται λύτρωση… 
Κλονίζονται συθέμελα οι ψευδαισθήσεις μας, ο κόσμος 
που ξέραμε κατέρρευσε, ζούμε στον αστερισμό της αβε-
βαιότητας και ταυτόχρονα εμπιστευόμαστε ξανά τους αν-
θρώπους, το κοινωνικό κράτος, την κοινωνία. 

Ο χρόνος κυλά διαφορετικά και μας φέρνει αντιμέτω-
πους με τον ίδιο μας τον εαυτό. 

Η κρίση του κορονοϊού μας έφερε μπροστά στην ανά-
γκη να αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας και του 
Άλλου. 

Να νιώσουμε και να σηκώσουμε με θάρρος, μπροστά 
στο φόβο το κοινό καλό. 

Εύχομαι στα δύσκολα που έρχονται, να ανοίγουμε πα-
ράθυρα, να αναπνέουμε μαζί, να προχωράμε μαζί. 

Και τις στιγμές που λυγίζουμε να ξέρουμε ότι κάποιος 
μας κρατά το χέρι, και να χαμογελάμε. Σε κάθε μάχη, σε 
κάθε τόλμημα, σε κάθε δυνατότητα. Στη Ζωή».

Γιάννης Δαρδαμανέλης, δήμαρχος Καλαμαριάς: 
«Η χώρα μας βιώνει τους τελευταίους μήνες μία 

πρωτόγνωρη κατάσταση και για το λόγο αυτό η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση οφείλει να στέκεται στο πλευρό των δημο-
τών της. Φέτος, οι εορταστικές ημέρες του Πάσχα είναι 
διαφορετικές, αλλά δεν παύουν να είναι ημέρες αγάπης. 
Ευχόμαστε η Ανάσταση του Θεανθρώπου να γεμίσει με 
δύναμη και αισιοδοξία τις καρδιές όλων, και να φέρει 
υγεία και ευτυχία σε κάθε άνθρωπο, κάθε σπίτι, κάθε γει-
τονιά.

Πέτρος Λεκάκης, αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νεο-
λαίας και Εθελοντισμού του δήμου Θεσσαλονίκης: 

«Το φετινό Πάσχα είναι πολύ διαφορετικό καθώς 
η πανδημία του κορονοϊού μας κρατάει όλους υποχρε-
ωτικά στο σπίτι. Το μυαλό μου πηγαίνει αυτομάτως σε 
αυτούς που κάνουν μόνοι γιορτές. Όχι μόνο φέτος, αλλά 
κάθε χρόνο. Ίσως τώρα είναι η ευκαιρία να μπούμε στη 
θέση τους. Να αναλογιστούμε πόσες στιγμες αφήσαμε 
χαμένες να περάσουν, λέγοντας είτε στους γονείς μας, 
στα αδέλφια μας η’ σε φίλους μας «θα τα πούμε αύριο».

Εύχομαι σε όλους «Καλό Πάσχα με υγεία, Χριστός 
Ανέστη» και με τη λήξη των περιοριστικών μέτρων να 
αναθεωρήσουμε... να μην υπάρχουν άνθρωποι που να 
είναι η’ να αισθάνονται μόνοι. Να αγκαλιάσουμε τα αγα-
πημένα μας πρόσωπα και να μην αφήνουμε καμία στιγμή 
να πηγαίνει χαμένη».

Παντελής Τσακίρης, δήμαρχος Ωραιοκάστρου: 
«Είναι ίσως το πρώτο Πάσχα μετά από δεκαετίες που 

καλούμαστε να το περάσουμε   μέσα στα σπίτια μας. Το 
πλησιέστερο βίωμα στο οποίο μπορεί κάποιος να ανα-
τρέξει νοερά είναι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, που 
μόνο η γενιά των παππούδων μας πρόλαβε να ζήσει. Για 

όλους τους νεότερους όμως αυτή είναι μια πρωτοφανής 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Ακριβώς για αυτόν τον λόγο ποτέ άλλοτε το μήνυμα 
της Ανάστασης και το αναζωογονητικό πνεύμα του Πά-
σχα δεν υπήρξαν τόσο   επίκαιρα: η νίκη της αισιοδοξίας 
πάνω στην απαισιοδοξία, η επικράτηση του “εμείς” πάνω 
στο “εγώ” κι ο θρίαμβος της ζωής πάνω στον θάνατο. Το 
Φως που αναστήθηκε ας μας δίνει δύναμη και θάρρος».

Μιχάλης Κούπκας, αντιδήμαρχος Οικονομικών του 
δήμου Θεσσαλονίκης: 

«Το διαφορετικό φετινό Πάσχα θα μας βρει στο σπί-
τι στενά οικογενειακά έχοντας όμως άφθονο ελεύθερο 
χρόνο ο ένας για τον άλλον. Είναι η χρυσή ευκαιρία να 
μιλήσουμε, να παίξουμε, να χορέψουμε, να γελάσουμε 
και τελικά να γνωριστούμε καλύτερα. Συχνά η καθημερι-
νότητα δεν μας αφήνει τέτοιου είδους περιθώρια. 

Φέτος θα αξιολογήσουμε πραγματικά την αξία των 
στιγμών με συγγενείς και φίλους και οι ευχές μας θα 
έχουν την αληθινή τους αξία. Ακόμα κι αν το Χριστός Ανέ-
στη ακουστεί από την τηλεόραση, η αγάπη και το μήνυμα 
της Ανάστασης θα πλημμυρίσει και πάλι τις καρδιές μας. 
Καλό Πάσχα με υγεία και αγάπη για όλους!».
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«Το είχαμε σκεφτεί και αυτό», επιβεβαίωσαν αξιωματικοί στην Karfitsa

Το ακραίο σενάριο με την προώθηση 
μεταναστών που προσβλήθηκαν από κορονοϊό
Η πληροφορία που έφτασε την περασμένη εβδομά-

δα στα κλιμάκια του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ότι η 
Τουρκία σχεδιάζει να προωθήσει στην Ελλάδα μέχρι και 
μετανάστες που έχουν προσβληθεί από κορονοϊό, δεν 
εξέπληξε τους επιτελείς των συνόρων στον Έβρο. «Αυτό 
το σενάριο είναι από τα πρώτα που είχαμε σκεφτεί μόλις 
άρχισε να εξαπλώνεται ο κορονοϊός και όταν κατά βάση 
γι’ αυτόν τον λόγο άδειασαν οι Τούρκοι τον καταυλισμό 
στο Παζάρκουλε», εξήγησε στην Karfitsa αξιωματικός 
της ΕΛ.ΑΣ.

Η προώθηση μεταναστών που έχουν προσβληθεί από 
κορονοϊό, έχει θέσει σε συναγερμό τις ελληνικές αρχές, 
κυρίως στα νησιά, όπου είναι δύσκολος ο έλεγχος των 
συνόρων. «Εάν συμβεί πράγματι αυτό τότε η Τουρκία θα 
δείξει ότι έχει χάσει κάθε έλεγχο και κάτι τέτοιο δεν πρό-
κειται να μείνει αναπάντητο από τη διεθνή κοινότητα», 
έλεγαν ελληνικές διπλωματικές πηγές που θεωρούσαν 
απίθανο να γίνει τέτοια «αποστολή». Ωστόσο αποτελεί 
και αυτό ένα σενάριο αρκετό για να σηκώσει στο πόδι τις 
ελληνικές δυνάμεις στα θαλάσσια ελληνοτουρκικά σύ-
νορα.

Η ξαφνική μετακίνηση των μεταναστών από τις Κα-
στανιές, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στις 27 Μαρτίου, 
όταν οι τουρκικές αρχές αποφάσισαν να αδειάσουν τον 
καταυλισμό που είχε στηθεί στα σύνορα και να τους 
οδηγήσουν σε έναν άλλον στο εσωτερικό της γειτονικής 
χώρας όπου έμειναν σε 14ήμερη καραντίνα, θεωρήθηκε 
ότι δεν θα είναι η τελευταία κίνηση της Τουρκίας. «Γνω-
ρίζουμε πως δεν το έχουν σε τίποτα να χρησιμοποιήσουν 
τους μετανάστες, πάλι ως όχημα για όποιο σχέδιο θέλουν 
να υλοποιήσουν με οποιονδήποτε τρόπο» τόνιζαν ένστο-
λα στελέχη στον Έβρο. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο 
το μεγάλο τμήμα των αστυνομικών και στρατιωτικών 
δυνάμεων που είχε κινητοποιηθεί στην κρίση των Καστα-
νιών, έχει παραμείνει στον Έβρο. Κι ας επέμειναν κάποιοι 
να αποδεσμευτούν μεγαλύτερες δυνάμεις. «Το είχαμε 
στο μυαλό μας από την πρώτη στιγμή, αν και εδώ οι συν-
θήκες για κάτι τέτοιο, μετά την απάντηση που δώσαμε 
τον Μάρτιο, είναι δύσκολες. Ωστόσο τίποτε δεν αποκλεί-
εται ύστερα απ’ όσα είδαμε από την τουρκική πλευρά», 
σημείωναν αξιωματικοί που γνωρίζουν καλά τα σύνορα.

 
Ετοιμότητα μετρήσεων 
Ανεξάρτητα των ποσοστών που είναι πιθανό να συμ-

βεί κάτι τέτοιο, δηλαδή μία «αποστολή» μεταναστών που 
έχουν προσβληθεί από κορονοϊό, οι αρχές στα χερσαία 
ελληνοτουρκικά σύνορα δηλώνουν έτοιμες για αντιμε-
τώπιση τέτοιων καταστάσεων. Άλλωστε ήδη ο μηχανι-
σμός ελέγχου οποιουδήποτε εισερχομένου και ειδικά 

μεταναστών από την Τουρκία είναι ενεργοποιημένος.
Συγκεκριμένα στις τελευταίες, λίγες πραγματικά 

μετά την κρίση, περιπτώσεις διακίνησης μεταναστών 
και προσφύγων που εντόπισαν οι διωκτικές αρχές στη 
Θράκη, αυτοί οδηγήθηκαν σε κέντρα κράτησης όμως σε 
εντελώς ξεχωριστούς χώρους. «Δεν πρόκειται να τους 
αφήσουμε να συγχρωτιστούν με τους υπόλοιπους όσοι 
συλλαμβάνονται» τόνισε αστυνομική πηγή στην Karfitsa. 
Συμπλήρωσε πως όσοι συλλαμβάνονται την περίοδο 
αυτή κρατούνται σε εντελώς ξεχωριστό χώρο από τους 
υπόλοιπους. Προηγουμένως και αυτοί περνούν τη διαδι-
κασία της θερμομέτρησης και μένουν στον ίδιο χώρο για 
14 ημέρες που είναι ο χρόνος ο οποίος έχει οριστεί ως 
απομόνωση διεθνώς.

Το πρόβλημα θα μπορούσε να  δημιουργηθεί εάν 
εκλείψουν τέτοιοι ξεχωριστοί χώροι για να μείνουν απο-
μονωμένοι οι νεοεισερχόμενοι για διάστημα 14 ημερών. 
Η κρίση όμως στα σύνορα με τα όσα συνέβησαν στις Κα-
στανιές και η ανάπτυξη ισχυρών αστυνομικών και στρα-

τιωτικών δυνάμεων έχει περιορίσει στο ελάχιστο τις από-
πειρες διακινητών να μεταφέρουν μετανάστες από την 
τουρκική πλευρά. Επίσης οι τελευταίες βροχοπτώσεις 
έχουν αυξήσει τη στάθμη του Έβρου, που έχει φτάσει τα 
4,5 μέτρα βάθος σε πολλά σημεία, καθώς  οι βουλγαρι-
κές αρχές έχουν αποδεσμεύσει ποσότητες νερού από τα 
φράγματά τους, για να αποφύγουν πλημμυρικά φαινόμε-
να. Έτσι ο ποταμός πλέον είναι δύσκολα προσπελάσιμος 
για κάθε μετανάστη και πρόσφυγα, γι’ αυτό πιστεύεται ότι 
οποιοδήποτε ενδιαφέρον για τέτοιες απόπειρες θα έχει 
επίκεντρο τα νησιά.

Πάντως από τις μέχρι τώρα συλλήψεις, δεν έχει δια-
πιστωθεί να κινείται μεταξύ των μεταναστών άνθρωπος 
είτε που να έχει συμπτώματα κορονοϊού. «Είναι δύσκολο 
ακόμη και αυτό το ακραίο σενάριο. Μέχρι και αυτοί που 
σκέφτηκαν να το επιχειρήσουν πώς θα το πράξουν», διε-
ρωτήθηκαν διπλωματικές πηγές που σχολίαζαν τις πλη-
ροφορίες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
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Είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό που ζούμε παγκοσμίως 
με την πανδημία του κορονοϊού και χρειάζεται υπομονή 
αλλά και επιμονή, ώστε στο τέλος 
να βγούμε όλοι νικητές από αυτή 
την κρίση. Το φετινό Πάσχα είναι 
σίγουρα διαφορετικό, ίσως για 
κάποιους πιο μοναχικό απ’ ότι συ-
νήθως... 

Σε αυτό το πλαίσιο, του να μην 
υπάρχει άνθρωπος που να νιώθει 
μόνος αλλά και σε μια προσπά-
θεια αναζήτησης ψυχαγωγικών 
αποδράσεων για όλη την οικογέ-
νεια, για μικρούς και μεγάλους, 
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας “τρέχει” τη δράση “Μένουμε 
Σπίτι και Διασκεδάζουμε”. Ίσως 
αναρωτηθείτε... γίνεται να διασκεδάζουμε στους τέσσε-
ρις τοίχους του σπιτιού; 

Θα απαντήσω ναι. Είναι μια ευκαιρία, μέσω αυτής 
δράσης να έρθουμε πιο κοντά. Να κερδίσουν στιγμές οι 
γονείς με τα παιδιά τους που δεν προλάβαιναν όταν η 
καθημερινότητα κυλούσε με “τρελούς” ρυθμούς. Να κα-
θίσουν δίπλα δίπλα και να δημιουργήσουν αναμνήσεις 
μέσα από παραστάσεις με τον καραγκιόζη και κουκλο-
θέατρου. Ενώ γι αυτούς που είναι μόνοι τους δίνεται η 
δυνατότητα να αξιοποιήσουν δημιουργικά τις ατελείωτες 
ώρες της καραντίνας  παρακολουθώντας διαδραστικές 
παραστάσεις με αγαπημένους καλλιτέχνες που τραγου-
δούν, που παίζουν πιάνο, που μοιράζονται τα μυστικά της 
τέχνης τους. Η συμμετοχή για όποιον ενδιαφέρεται είναι 
ιδιαίτερα απλή καθώς μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω 

του λογαριασμού που διαθέτει στο Facebook το Κέντρο 
Πολιτισμού της Περιφέρειας. ‘Ενα απλό like αρκεί για να 

συντονιστείτε και να παρακολου-
θήσετε ζωντανά τις παραστάσεις 
με τους δεκάδες καλλιτέχνες. 
Μάλιστα, υπάρχει η δυνατότητα 
συμμετοχής με σχόλια, συνομιλί-
ας μαζί τους... ακόμη και να ζητή-
σετε το αγαπημένο σας τραγούδι. 

Από τα πρώτα live, από τα 
τέλη Μαρτίου, η ανταπόκριση 
από το κοινό ήταν πολύ μεγάλη. 
Το “Μένουμε Σπίτι και Διασκε-
δάζουμε” προστίθεται στον ήδη 
μακρύ κατάλογο των ενεργειών 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, εν μέσω  κορονοϊού, και 

ξεκίνησε με πρωτοβουλία του περιφερειάρχη, Απόστο-
λου Τζιτζικώστα. Προσωπικά, νιώθω ιδιαίτερα ευτυχής 
που συμμετείχα ως διευθύνων σύμβουλος του Κέντρου 
Πολιτισμού της Περιφέρειας. Οφείλω βέβαια να συγχα-
ρώ την πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού, καλλιτεχνική 
διευθύντρια, Άννα Μυκωνίου, η οποία καταθέτει τη ψυχή 
της για την υλοποίηση του προγράμματος. 

Σύνθημα μας είναι πως ο πολιτισμός μας αγκαλιάζει 
όλους και υποχρέωση όλων μας, ο καθένας με όποιο 
τρόπο μπορεί και από όποιο  μετερίζι υπηρετεί την κοι-
νωνία, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων στηρίζοντας 
τους συνανθρώπους του.

*Ο Σωκράτης Δωρής είναι Περιφερειακός σύμβου-
λος Κεντρικής Μακεδονίας Διευθύνων σύμβουλος 
Κέντρου Πολιτισμού 

“Μένουμε Σπίτι και Διασκεδάζουμε”... και βγαίνουμε νικητές το φετινό Πάσχα! 
opinion

Τ Ο Υ  Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η 
Δ Ω Ρ Η *

Η δράση προστίθεται στον 
ήδη μακρύ κατάλογο των 
ενεργειών της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, εν 
μέσω  κορονοϊού, και ξεκί-
νησε με πρωτοβουλία του 
περιφερειάρχη, Απόστολου 
Τζιτζικώστα.
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Ο βουλευτής Χαλκιδικής του ΚΙΝΑΛ Απόστολος Πάνας στην karfitsa

Να μην οδηγηθούμε σε νέο μνημόνιο 
που δεν μπορεί η χώρα να αντέξει

“Αν υπάρξει νέος δανεισμός με δημοσιονομικούς 
όρους θα υπάρξει μια μορφή νέου μνημονίου το οποίο 
η χώρα δε μπορεί να αντέξει”, υποστηρίζει σε συνέντευ-
ξη του στην karfitsa ο βουλευτής Χαλκιδικής του ΚΙΝΑΛ 
Απόστολος Πάνας, αναφερόμενος στις οικονομικές συνέ-
πειες της πανδημίας του κορονοϊού και ζητώντας από την 
κυβέρνηση μια στρατηγική ανάπτυξης βασισμένη στον 
πρωτογενή τομέα. Ο κύριος Πάνας υπογραμμίζει πως εί-
ναι πολύ σημαντικό να προστατευτεί η νομιμότητα στην 
εργασία και να μην ανατραπούν εκ νέου οι εργασιακές 
σχέσεις. Όσον αφορά το Νομό Χαλκιδικής, επισημαίνει 
μια σειρά μέτρων που είναι απαραίτητα για τον τουριστικό 
και ξενοδοχειακό κλάδο, ενώ δεν αποκλείει συμπόρευση 
με άλλες πολιτικές δυνάμεις την επόμεη μέρα, δηλώνο-
ντας “θα χρειαστούν ευρύτερες εθνικές συναινέσεις για 
να προχωρησουμε σαν χώρα”.

Κύριε Πάνα πως σχολιάζετε την κυβερνητική στρα-
τηγική κατά του κορονοϊού; Μεγάλη μερίδα των Ευρω-
παίων μας θεωρούν παράδειγμα σωστού χειρισμού και 
γρήγορων πολιτικών αντανακλαστικών. 

-Παραδεχτήκαμε από την πρώτη στιγμή εφαρμογής 
των μέτρων περιορισμού κατά του κορονοϊού, ότι τα 
υγειονομικά μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση ήταν απο-
τελεσματικά και έδειξαν γρήγορα αντανακλαστικά. Είναι 
γεγονός ότι τα συγκριτικά στοιχεία με άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, τοποθετούν την Ελλάδα χαμηλά στα ποσοστά με-
ταδοτικότητας και κυρίως θνησιμότητας. Σίγουρα όμως 
όταν έχεις να κάνεις με ένα lock down σχεδόν σε όλους 
τους κλάδους της οικονομίας, υπό την απειλή ενός ιού, η 
υγειονομικής πλευράς στρατηγική μόνο δεν αρκεί. Πρέ-
πει να υπάρξει στρατηγική για την επόμενη μέρα και σχε-
διασμός που οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα γνωρίζουν. 
Γιατί, όπως είναι γνωστό, η οικονομία εξαρτάται και από 
την ψυχολογία.

Στο εργασιακό κομμάτι και όχι μόνο, πιστεύετε πως 
το βάρος της κρίσης του κορονοϊού μοιράστηκε με ισο-
νομία σε εργαζόμενους, μικρομεσαίους επιχειρηματίες 
και πολίτες που εν γένει έχουν ανάγκη; Σας ανησυχεί 
ότι ίσως κάποια από τα εργασιακά μέτρα ήρθαν για να 
μείνουν;

-Έχουμε επισημάνει σε όλους τους τόνους και κάνο-
ντας μάλιστα παρεμβάσεις κοινοβουλευτικές και μη ότι 
οι εργαζόμενοι δε μπορούν να πληρώσουν το μάρμαρο 
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και αυτής της κρίσης. Η Κυβέρνηση καταβάλλει μια προ-
σπάθεια που όμως δυστυχώς είναι αποσπασματική. Οι 
πιο αδύναμες και ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας, πρέπει 
να έχουν την απόλυτη στήριξη του Κράτους. Επίσης είναι 
πολύ σημαντικό να προστατευτεί η νομιμότητα στην ερ-
γασία και να μην ανατραπούν εκ νέου οι εργασιακές σχέ-
σεις, ανατροπή που είδαμε να συμβαίνει κατά τα χρόνια 
της οικονομικής κρίσης. Όσον αφορά τους μικρομεσαίους 
επιχειρηματίες, τους αγρότες αλλά και τους  νέους επι-
στήμονες που δεν έχουν προλάβει να σταθούν στα πό-
δια τους οικονομικά και αποτελούν τις κατά κύριο λόγο 
πληγείσες επαγγελματικές κατηγορίες, θεωρούμε ότι για 
άλλη μια φορά δε θα πρέπει να επωμιστούν το μεγάλο 
βάρος των όποιων μέτρων λιτότητας έρθουν το επόμενο 

διάστημα.

  Η πρωτόγνωρη κατάσταση ανέδειξε τις παθογέ-
νειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. 
Θεωρείτε πως η απόφαση του πρόσφατου Eurogroup 
πρέπει να μας ικανοποιεί; Πως σχολιάζετε την στάση 
της Ελληνικής κυβέρνησης;

-Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση 
έχει αποδειχθεί λίγη και καθαρά διεκπεραιωτική. Τα μέ-
τρα ενίσχυσης που αποφασίστηκαν δίνουν ανάσα αλλά 
δεν αποτελούν λύση για το αύριο. Ο ρόλος της Ένωσης 
θα έπρεπε να είναι να σχεδιάζει την επόμενη μέρα με αλ-
ληλεγγύη και ουσιαστική στήριξη των πολιτών της, ιδίως 
των πιο αδύναμων. Αυτό προσδοκούν οι πολίτες από το 
ευρωπαϊκό οικοδόμημα αλλά δεν το βλέπουν. Αντίθετα, 
βλέπουν μια Ένωση όπου τα συμφέροντα των ισχυρών 
κρατών-μελών καθορίζουν την πολιτική που χαράσσε-
ται, δεν είναι αυτή η Ευρώπη που θέλουμε. Αναφορικά 
με τη στάση της ελληνικής Κυβέρνησης, σίγουρα η θέση 
της για το ευρωομόλογο με την έκδοση ‘’νέου χρήματος’’ 
είναι σωστή στρατηγική αλλά χρειαζεταί μεγαλύτερη 
αποφασιστικότητα μένοντας μέχρι τέλους στο πλευρό 
ομοϊδεατών χωρών, όπως η Ιταλία και η Ισπανία.

 
Πιστεύετε πως οδηγούμαστε σε νέο μνημόνιο; Πως 

πρέπει να κινηθούμε ώστε να το αποφύγουμε;
-Μιλάμε σίγουρα για μια νέα οικονομική κρίση της 

οποίας το μέγεθος, την έκταση και τη διάρκεια είναι ακό-
μα νωρίς για να εκτιμήσουμε. Το σίγουρο είναι, όπως ήδη 
ανέφερα, ότι πρέπει το σχέδιο για τη διάσωση της οικο-
νομίας θα έπρεπε να συγκροτηθεί όχι σήμερα αλλά χτες. 
Αντικειμενικά, αν υπάρξει νέος δανεισμός με δημοσιονο-
μικούς όρους θα υπάρξει μια μορφή νέου μνημονίου το 
οποίο η χώρα δε μπορεί να αντέξει. Γι’ αυτό και πρέπει η 
κυβερνητική στρατηγική να εστιάσει σε ένα νέο παραγω-
γικό μοντέλο ανάπτυξης που θα βασίζεται στον πρωτογε-
νή τομέα και στις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας, 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη για νέο δανεισμό.

 
Στην περιοχή σας την Χαλκιδική τουρισμός και 

αγροτικός τομέας είναι οι δυο κυριότερες πηγές εισο-
δήματος για του πολίτες, είναι όμως και δυο τομείς που 
έχουν επηρεαστεί πολύ από την πανδημία. Έχουν λη-
φθεί ικανοποιητικά μέτρα για τους τομείς αυτούς; Ποια 
η πρόταση σας;

- Ο τουριστικός και ο αγροτικός κλάδος, δύο βασι-
κοί πυλώνες οικονομικής ανάπτυξης, όντως πλήττονται 
δραματικά από τα μέτρα κατά της εξάπλωσης της πανδη-
μίας. Γι’ αυτό και είναι αναγκαία η λήψη γενναίων μέτρων 
στήριξης ειδικά γι’ αυτούς. 

Οι εργαζόμενοι στις τουριστικές επιχειρήσεις, που, 
κατά κύριο λόγο, είναι εποχικοί, δεν πρόκειται να ερ-
γαστούν τη φετινή θερινή σεζόν. Πρέπει, επομένως, να 
υπάρξει ξεχωριστό πακέτο στήριξης με συγκεκριμένη 
στόχευση και με προτεραιότητα την προστασία των ερ-
γαζομένων αυτών, ιδίως σε περιοχές που ζουν από τον 
τουρισμό, όπως η Χαλκιδική.

Επίσης πρέπει να υπάρξει ενα σχέδιο για το κλάδο των 
ξενοδόχων και των τουριστικών καταλυμάτων.

Επιπλέον για τον αγροτικό κόσμο, τα θέματα του οποί-

ου έχω την τιμή να επιλαμβάνομαι κοινοβουλευτικά και 
για μας αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της οικονομίας και 
της κοινωνίας, το Κίνημα Αλλαγής κατέληξε στους εξής 
άξονες στους οποίους πρέπει να εστιάσει το πρόγραμμα 
στήριξης: 

• Ενισχυμένες κρατικές εγγυήσεις για δάνεια 
• Ένταξη στους ΚΑΔ αγροτών και συνεταιρισμών, με 

αναστολή πληρωμών και οφειλών.
• Ενεργοποίηση της διαδικασίας deminimis 
• Προκαταβολή στους παράγωγους τον Μάιο στο 

50% της επιδότησης
• Επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών, για 

να εργασθούν άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ως ερ-
γάτες γης. 

• Αγορά από το κράτος προϊόντων απευθείας από 
τους παραγωγούς για διανομή σε ευαίσθητες κοινωνικές 
ομάδες.

•  Άμεση καταβολή των ενισχύσεων και αποζημιώσε-
ων για καταστροφές που καθυστερούν 

• Αντιμετώπιση του θέματος των επιταγών, ώστε να 
μη σταματήσει η παραγωγική διαδικασία. 

Από τον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν φωνές που υποστηρί-
ζουν πως μια συνεργασία με το ΚΙΝΑΛ είναι εφικτή, για 
την δημιουργία ενός προοδευτικού μετώπου. Το ΚΙΝΑΛ 
πως βλέπει μια τέτοια προοπτική συμπόρευσης με τον 
ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως και άλλες πολιτικές δυνάμεις;

- Οι στάσεις όπως και ο λόγος των κομμάτων μετά 
από αυτή την κρίση είναι ξεκάθαρο ότι θα επανατοποθε-
τηθεί. Θα πρέπει να δούμε σε μια εντελώς νέα βάση τη 
χώρα απέναντι στην κρίση οπώς και το ρόλο που θα έχει 
και η προοδευτική παράταξη στο πολιτικό σύστημα. Θα 
χρειαστούν ευρύτερες εθνικές συναινέσεις για να προχω-
ρησουμε σαν χώρα.

Σε κάθε περίπτωση, πιστεύω ότι με τα νέα δεδομένα 
δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τον διάλογο με καμία 
πολιτική δύναμη εφόσον ακριβώς είναι προγραμματικός 
και φέρει ουσιαστικό στρατηγικό σχεδιασμό για την ανά-
πτυξη και το αύριο της χώρας. 

 Φέτος καλούμαστε να ζήσουμε ένα πολύ διαφορε-
τικό Πάσχα. Ποια θεωρείτε πως πρέπει να είναι στάση 
που πρέπει να κρατήσουν, κυβέρνηση, εκκλησία, πο-
λίτες; 

-Η στάση όλων μας απέναντι σε αυτή την πρωτό-
γνωρη κρίση πρέπει να συνεχίσει να είναι υπεύθυνη, με 
ενδιαφέρον για το συμπολίτη και το συνάνθρωπο. Η Εκ-
κλησία έχει δώσει το σωστό μήνυμα στις περισσότερες 
περιπτώσεις και πρέπει να το κάνει και ενόψει των άγιων 
ημερών του Πάσχα. Οι πολίτες φέτος πρέπει να διατηρή-
σουν την πίστη και τις παραδόσεις μέσα στις καρδιές τους 
και ας μην τηρήσουν τα έθιμα. Γι’ αυτό ας μη χάνουμε την 
υπομονή και το κουράγιο μας. Προέχει η υγεία όλων για 
να μπορέσουμε να γιορτάζουμε το Πάσχα τα επόμενα 
χρόνια όπως πάντα κάναμε.
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Χαραμάδα αισιοδοξίας από τον καθηγητή Πνευμονολογίας του τμηματος Ιατρικής 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Ο ζεστός  καιρός και μάλλον η αυξημένη υγρασία 
δεν ευνοούν την μετάδοση του  κορονοϊού

Ο Κώστας Γουργουλιάνης καθηγητής Πνευμονολογί-
ας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
και διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πα-
νεπιστημιακού Νοσοκομείου Θεσσαλίας μοιράζεται τις 
επιστημονικές σκέψεις του για την πορεία του κορονοϊού 
και την επίδραση που έχει στη χώρα μας ενώ εξηγεί ότι 
η ψυχραιμία είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος για να 
αντιμετωπίσουμε το άγνωστο και υποστηρίζει ότι οι ειδι-
κοί που ασχολούνται καθημερινά με τον ιό  θα βρουν την 
καλύτερη λύση. 

Ο καθηγητής πνευμονολογίας μέσω της προσωπι-
κής του σελίδας στο facebook καλεί τους Έλληνες να 
βάλουν τέλος στην τρομολαγνεία και να «περάσουμε τις 
ώρες της κοινωνικής απομόνωσης διαβάζοντας και αξι-
οποιώντας το διαδίκτυο, παρακολουθώντας κινηματο-
γράφο και ακούγοντας μουσική», αναφέρει και συνεχίζει, 
«Τώρα που όλοι εμπιστευόμαστε τους ειδικούς, γιατρούς 
και νοσηλευτές , ας τους εμπιστευτούμε και κάτι ακόμα, 
την ψύχραιμη αξιολόγηση και χρήση της επιστημονικής 
γνώσης. Άλλωστε είναι δικιά τους υποχρέωση».

Ο κ Γουργουλιάνης  υπογραμμίζει ότι «η ανάλυση 
μελετών είναι πολύ δύσκολο να γίνει από κάποιον, που 
δεν έχει σχέση με την ιατρική» τόνισε ο καθηγητής και 
υπογράμμισε ότι εμπιστεύεται απόλυτα την  ενημέρωση 
που γίνεται καθημερινά από το υπουργείο Υγείας. Ο Διευ-
θυντής της πνευμονολογικής κλινικής του  Πανεπιστη-
μιακού Νοσοκομείου Θεσσαλίας τόνισε μιλώντας στην 
karfitsa ότι την εποχή της γρίπης του 2018 χρεώνονταν 
στη γρίπη και θάνατοι που δεν οφείλονταν σ’ αυτή και 
είναι πολύ πιθανό κάτι τέτοιο να συμβαίνει και τώρα. Ο 
καθηγητής Πνευμονολογίας εκφράζει την πεποίθηση ότι 
όποιος νοσήσει μια φορά δεν θα ξανανοσήσει ενώ ελπίζει 
ότι ο φόβος του κορονοϊού να οδηγήσει τους καπνιστές 
να κόψουν αυτή τη βλαβερή συνήθεια. 

Υπάρχει περίπτωση να μολυνθεί κάποιος από τον 
ιό περισσότερο από μία φορά ή να αποκτήσει χρόνιο 
αναπνευστικό νόσημα εξαιτίας της μόλυνσης του  από 
τον κορονοϊό?

Η ζωή μας στα νοσοκομεία άλλαξε βίαια τις τελευ-
ταίες εβδομάδες. Δουλεύουμε στις κλινικές μας και μετά 
μελετάμε τα παρά πολλά ιατρικά  άρθρα που περιγρά-
φουν τις εμπειρίες των συναδέλφων μας κυρίως από  την 
Κίνα και τελευταία από την Ιταλία, για να μη στερήσουμε 
από τους  ασθενείς μας την καλύτερη αντιμετώπιση. Φαί-
νεται λοιπόν ότι η νόσηση  από κορωνοιό  αφήνει ανοσία 
για άγνωστο ακόμα διάστημα. Είναι  επομένως βέβαιο ότι 
αυτό το διάστημα δεν μπορεί κάποιος να  ξαναρρωστήσει. 
Ξέρουμε ότι οι πνευμονίες από τους περισσότερους ιούς  

δεν αφήνουν μόνιμες βλάβες στους πνεύμονες. Ελπίζου-
με ότι το ίδιο  συμβαίνει και με τον κορωνοιό.

Υπάρχουν ειδικότερες συμβουλές για τους καπνι-
στές?

Το κάπνισμα ταλαιπωρεί τους αεραγωγούς, προκα-
λεί από μόνο του  φλεγμονή και διευκολύνει το «ταξίδι» 
του ιού από τη μύτη μέχρι τους  πνεύμονες. Ελπίζω ότι ο 
φόβος του κορωνοιού θα βοηθήσει αρκετούς από   τους 
καπνιστές να κόψουν αυτή τη βλαβερή συνήθεια. Μέχρι 
τότε όμως,  να παίρνουν τα φάρμακά τους, εάν βέβαια 
έχουν χρόνιο αναπνευστικό  πρόβλημα και να μείνουν 
αυστηρά στο σπίτι.

 Πως εξηγούνται οι θάνατοι από τον ιο σε μικρότε-
ρες ηλικίες ασθενών?

Φαίνεται ότι οι νέοι νοσούν συχνότερα με ήπια συ-
μπτώματα. Ελάχιστοι  όμως από αυτούς μπορεί να περά-
σουν βαρύτερα και κάποιοι να   κινδυνεύσουν. Δυστυχώς 
το ίδιο συμβαίνει ακόμα και μετά γνωστά συχνά   αίτια 

πνευμονίας, όπως ο πνευμονιόκοκκος ή ακόμα και το 
μυκόπλασμα. 

 Συμβουλεύουμε επομένως τους νεότερους να μην 
καπνίζουν, να προσέχουν  το βάρος τους, και  τη διατρο-
φή τους .

 Είναι  οι θερμότερες ημέρες η «σωτηρία» μας από 
τον ιό ή μήπως τα  συμπτώματα μπορούν να γίνουν 
ακόμη πιο έντονα το χειμώνα που θα έρθει?

  Οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού, ιδιαίτε-
ρα όταν προέρχονται από    κορωνοιούς, έχουν εποχια-
κή κατανομή, με τα λιγότερα κρούσματα το  καλοκαίρι. 
Ο    ζεστός  καιρός και μάλλον η αυξημένη υγρασία δεν 
ευνοούν την μετάδοση του  κορωνοιού. Μόνο εκτιμή-
σεις μπορούμε να κάνουμε για το χειμώνα. Η αισιόδοξη 
και   πιθανότερη κατά τη γνώμη μου άποψη είναι ότι θα 
έχουμε ένα μικρότερο επιδημικό   κύμα, που θα μας βρει 
σίγουρα καλύτερα προετοιμασμένους.
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Κάθε συντροφική σχέση είναι ένας οργανισμός που 
χρειάζεται σωστή και διαρκή φροντίδα προκειμένου να 
συνεχίσει να εξελίσσεται και να 
παραμένει υγιής. Όταν η σχέση 
εκτίθεται σε εξωτερικές ψυχο-
πιεστικές συνθήκες είναι πολύ 
λογικό να δοκιμάζονται οι αντο-
χές της αλλά και να αμφισβη-
τείται ενίοτε η σημασία που έχει 
για κάθε σύντροφο. Η πανδημία 
του COVID-19 έχει αποδειχθεί ως 
τώρα ένα δυνατό ερέθισμα που 
μπορεί να μετατραπεί σε απειλή 
για κάποια ζευγάρια. 

Μια υγιής συντροφική σχέση 
χαρακτηρίζεται από τις παρακάτω 
ικανότητες του ζευγαριού: 

* Η ικανότητα να βιώνει  άγχος χωρίς αυτό να συνθλί-
βει τη σχέση του

Το άγχος παραλύει, ακινητοποιεί, μπλοκάρει και θο-
λώνει τόσο την κρίση όσο και τη διάθεση των δύο συ-
ντρόφων. Είναι πολλές οι φορές που χάνεται η ουδετε-
ρότητα ή η αντικειμενικότητα και αυτό ζημιώνει την ίδια 
τη σχέση. 

* Η ικανότητα να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τα 
συναισθήματά του

Η ύπαρξη συναισθημάτων κρίνεται άκρως απαραί-
τητη καθώς είναι κάτι, που δίνει ιδιαίτερη ζωντάνια στη 
σχέση. Συναισθήματα όπως θυμός, λύπη, χαρά, φόβος, 
αγωνία εμφανίζονται καθημερινά και είναι σημαντικό να 
τους δίνεται χώρος και χρόνος τόσο για να βιωθούν σε 
ένα ασφαλές πλαίσιο όσο και να εκφραστούν με τρόπο, 
που δε θα διαταράξει την ασφάλεια της σχέσης. 

* Η ικανότητα να χρησιμοποιεί  χιούμορ και παιχνίδι 
στη σχέση του

Η χρήση του χιούμορ και του παιχνιδιού δίνει την ευ-
καιρία στο ζευγάρι να μοιράζεται χαρούμενες στιγμές και 
να αντιμετωπίζει με έναν πιο δημιουργικό τρόπο κάθε 
δυσκολία. Μπορούν να λειτουργήσουν ως πηγή εσωτε-
ρικής ενέργειας και να θυμίζουν, σε ώρες έντασης, στιγ-
μές αρμονίας και ευτυχίας του ζευγαριού.

* Η ικανότητα  να διαχειρίζεται και να επιλύει εντά-
σεις και συγκρούσεις 

Η διαχείριση των συγκρούσεων και η επίλυση τους 
αποτελεί το θεμέλιο λίθο για μία σχέση, που χαρακτηρί-
ζεται από ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Εάν το ζευγάρι βρει 
εκείνους τους τρόπους ώστε να ακούει ο ένας τον άλλο, 
να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλο, να θυμώνει ο ένας με 
τον άλλο, να συγχωρεί ο ένας τον άλλο και να ζουν μαζί 
χωρίς να ξεχνούν τον εαυτό τους, τότε η σχέση του έχει 
πολλές πιθανότητες να αντέξει στο χρόνο χωρίς να χάσει 
τίποτε από την αρχική της δύναμη.

Ας δούμε όμως τι μπορείτε να κάνετε προκειμένου να 
φροντίσετε τη σχέση σας γενικότερα και ειδικότερα αυτό 
το διάστημα που περνάτε πολύ παραπάνω χρόνο μαζί με 
οτιδήποτε συνεπάγεται αυτό. 

* αποφύγετε οποιαδήποτε αρνητική κριτική στο σύ-
ντροφό σας 

* σταματήστε να κατηγορείτε 
ο ένας τον άλλον όταν προκύ-
πτουν εντάσεις  

* μοιραστείτε μεταξύ σας αυτά 
που σας προβληματίζουν και 
αυτά που σας     
ενοχλούν 

* μάθετε να ακούτε ο ένας τον 
άλλον γιατί μόνο τότε θα δείτε 
αλλαγές 

* μη διακόπτετε τον σύντροφό 
σας όταν μιλά και μη βιάζεστε να 
του        
απαντήσετε ή να δικαιολογηθείτε 
απέναντι του 

* μιλήστε για τις ανάγκες σας χωρίς να περιμένετε ή 
να απαιτείτε από τονάλλον να τις μαντέψει 

* θυμηθείτε εποχές στις οποίες μοιραζόσασταν μια 
όμορφη σχέση και  μετατρέψτε αυτές τις αναμνήσεις σε 
πολύτιμα ψυχικά αποθέματα αγάπης 

*προσπαθήστε να είστε αισιόδοξοι και θετικοί εστιά-
ζοντας στις δυνάμεις της σχέσης σας 

Κι αν τελικά μας μείνει κάτι από όλη αυτήν την εμπει-
ρία της πανδημίας ας είναι μια διαπίστωση για την ανθε-
κτικότητα της σχέσης μας καθώς σύμφωνα με την Helen 
Rowland η αληθινή αγάπη δεν είναι εκείνη που αντέχει 
το μακροχρόνιο χωρισμό, αλλά εκείνη που αντέχει τη μα-
κροχρόνια οικειότητα.

*Η Νέλη Βυζαντιάδου είναι Ψυχοθεραπεύτρια ενη-
λίκων – Σύμβουλος ζεύγους – Συγγραφέας

Πώς να φροντίσετε τη σχέση σας 
opinion

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Ν Ε Λ Η 
Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Α Δ Ο Υ * 

Η πανδημία του COVID-19 
έχει αποδειχθεί ως τώρα ένα 
δυνατό ερέθισμα που μπορεί 
να μετατραπεί σε απειλή για 
κάποια ζευγάρια.
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Ο Πρωθυπουργός, όταν έγραφε το τε-
λευταίο του διάγγελμα, σίγουρα θα γνώριζε 
τις  προβλέψεις του ΔΝΤ και της Κομισιόν, 
για την παγκόσμια, την ευρωπαϊκή και την 
ελληνική οικονομία. Ύφεση 10% του ΑΕΠ 
για φέτος, από πρόβλεψη 2.8% αύξηση στον 
προϋπολογισμό της κυβέρνησης και αύξηση 
κατά 5% περίπου το 2021, και αυτό είναι το 
μετριοπαθές σενάριο, γιατί το δυσμενές, δί-
νει πτώση 13% για το 2020 και 8% για το 
2021, σε σύγκριση με την ευρωζώνη η πτώ-
ση είναι περίπου διπλάσια. Αυτές οι μονάδες 
του ΑΕΠ αθροιστικά, λαμβάνοντας τις προ-
βλέψεις για ανάπτυξη το 2020-2021, μπορεί 
να ξεπερνούν τα 40 δις ευρώ, σε απόλυτους 
αριθμούς. Οι δε επιπτώσεις στην απασχόλη-
ση μπορεί να μας πάνε σε ανεργία του 2015 
και το ισοζύγιο των εξωτερικών συναλλα-

γών να αυξηθεί υπερβολικά και πάλι, 
θυμίζοντας την ζοφερή πραγματικότη-
τα του 2009. Φυσικά το δημόσιο χρέος 
θα ξεπεράσει ως ποσοστό του ΑΕΠ, τις 
πιο δύσκολες ημέρες της υπερδεκαε-
τούς οικονομικής κρίσης, και θα είναι 
αφελής κάποιος, αν πιστεύει, ότι τα 
κενά αυτά θα καλυφθούν τα επόμενα 
χρόνια από τους Κοινοτικούς πόρους 
και τον χαμηλότοκο δανεισμό από τους 
ευρωπαϊκούς φορείς. Να σκεφτούμε 
ακόμη ότι, τα επιδόματα που θα πά-
ρουν εργαζόμενοι και επαγγελματίες 
τους επόμενους μήνες, μπορεί να μην 
τα καταναλώσουν και αυτά, μπροστά 
στις μεγάλες αβεβαιότητες που βλέ-
πουν ότι θα ακολουθήσουν. Το ίδιο και 
οι τράπεζες, με την φθηνή ρευστότη-
τα που θα αποκτήσουν θα καλύψουν, 
όπως έκαναν μέχρι τώρα, παλιές και 
νέες επισφάλειες και κόκκινα δάνεια. 

Σε αυτό το ζοφερό περιβάλλον ο 
Πρωθυπουργός προσπάθησε με το τε-
λευταίο του διάγγελμα και σωστά, να 
δώσει ένα τόνο αισιοδοξίας τόσο για 
την υγειονομική κρίση όσο για την οι-
κονομική και κοινωνική, ζητώντας την 
απόλυτη εφαρμογή των μέτρων, ειδικά 
τις ημέρες του Πάσχα, για να μην χαθεί 
το κεκτημένο της συλλογικής προσπά-
θειάς μας. 

Όμως, αν διαβάσουμε πιο προσεκτικά το 
διάγγελμά του, θα εντοπίσουμε και μερικές 
άλλες σημαντικές πτυχές που επιδέχονται 
εναλλακτικές ερμηνείες, όπως.

1. «Μέσα στην υγειονομική κρίση άλ-
λαξαν πολλά, αλλάξαμε και εμείς. Ένα νέο 
Εθνικό Σύστημα Υγείας χτίζεται. Η αναμόρ-

φωση του ΕΣΥ δεν σταματά εδώ». 

Τι εννοεί ο Πρωθυπουργός; Θα ενισχύσει 
το ΕΣΥ, χτίζοντας πάνω στην βασική του φι-
λοσοφία της καθολικότητας, και θα προχω-
ρήσει σε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για 
να ενισχύσει την ποιότητα και την παραγω-
γικότητά του, την οποία από την αρχή η ΝΔ  
είχε καταψηφίσει ή θα συνεχίζει πάνω στην 
φιλοσοφία που προεκλογικά διακήρυξε, ότι 
δεν μπορούμε να καταργήσουμε τις ανισό-
τητες που υπάρχουν στην ζωή. 

2. «Η κυβέρνηση διαθέτει περισσότερα 
από  14 δις για να στηριχθούν εργαζόμενοι 
και επιχειρήσεις. Και εξασφαλίζει ακόμη 10 
δις ευρώ ρευστότητας και πρόσθετα ευρω-
παϊκά κονδύλια».

Εδώ τα ερωτήματα είναι περισσότερα.
α) Γιατί δεν διευκρινίζει ότι, τα κονδύλια 

αυτά είναι αποφάσεις των ευρωπαϊκών ορ-
γάνων και μόνοι μας δεν θα τα είχαμε, ειδικά 
με αυτό το χαμηλό κόστος; 

β) Πώς θα τα διαθέσει η κυβέρνηση 
και με ποιους μηχανισμούς διαχείρισης και 
ελέγχου, για να μην υπάρξει σπατάλη και 
αδιαφάνεια;

γ) Τι μέρος των αναγκών θα καλυφθεί, 
με βάση τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης για 
την διάρκεια της πανδημίας και τα προβλή-
ματα που θα δημιουργηθούν στην οικονομία 
και την κοινωνία, με πιο σχέδιο και που θα 
βρει τα πολύ περισσότερα που όλοι εκτιμούν 
ότι, θα χρειαστούν;

δ) Πως θα αποπληρωθούν τα πρόσθετα 
δάνεια, από τα οποία προέρχονται οι πόροι, 
δεδομένου ότι θα χαθεί πλούτος ανάλογος 
της προηγούμενης κρίσης;

3. «Μετά την κρίση, κάθε εξουσία οφεί-
λει να εγκαταλείπει το απυρόβλητο της ανά-
γκης, δυναμώνοντας την λογοδοσία. Γιατί 
καμία έκτακτη συνθήκη δεν μπορεί να αμφι-
σβητεί τη δημοκρατική ευαισθησία». 

Εδώ οι διαφορετικές ερμηνείες μπορεί 
να οδηγήσουν σε τελείως διαφορετικές πο-
λιτικές επιλογές. 

α) Η κυβέρνηση να κάνει και αυτοκρι-
τική για τα λάθη και τις αδυναμίες που πα-
ρουσίασε στην διαχείριση της κρίσης, κάτι 
που δεν μπορεί να κάνει όσο κρατά η κρίση, 
για να μην πληγεί το φρόνημα της κοινωνί-
ας και δεν εφαρμόσει τα περιοριστικά μέτρα 
με κίνδυνο να οξυνθεί η υγειονομική κρίση. 
Μια τέτοια επιλογή θα είναι επανάσταση για 
το πολιτικό σύστημα και λυτρωτική για την 
χαμηλή αξιοπιστία του. 

β) Να προκηρύξει εκλογές, μπροστά στις 
δυσκολίες της νέας πραγματικότητας τόσο 
υγειονομικές όσο οικονομικές και κοινωνι-
κές και την αδυναμία αντιμετώπισής τους, 
για να προλάβει την γρήγορη πολιτική φθο-
ρά της. 

Εκείνη την στιγμή θα κριθεί, αν κάτι έχει 
πραγματικά διδαχθεί από τις δύο κρίσεις, αυ-
τήν του 2008, που κρατάει μέχρι σήμερα, και 
αυτή του κορονοιού, με τα οδυνηρά αποτε-
λέσματα στην υγεία, την οικονομία και την 
κοινωνία.

Τότε θα δούμε, αν επαναλάβει τις επι-
λογές του Κώστα Καραμανλή το 2009, που 
αντί να πάρει μέτρα πήγε σε εκλογές, για να 
φορτώσει την κρίση στην επόμενη κυβέρ-
νηση και εκείνη του Αλέξη Τσίπρα το 2015, 
που όταν είδε ότι οι προεκλογικές του «αυ-
ταπάτες» οδηγούν στην απόλυτη καταστρο-
φή, πήγε την χώρα, σε συνθήκες διάλυσης, 
σε δημοψήφισμα για να δικαιολογήσει την 
ριζική αλλαγή της πολιτικής του και μετά 
σε εκλογές, για να ρευστοποιήσει εκλογικά 
την «γενναία διαπραγμάτευση», πριν ο κό-
σμος συνειδητοποιήσει ότι θα έχει και νέες 
απώλειες, με την εφαρμογή του τρίτου μνη-
μονίου, «Πρόγραμμα με τους θεσμούς», το 
ονόμασε για να κρύψει το επώδυνο περιεχό-
μενό του. 

Μένουμε σπίτι και σκεφτόμαστε, για να 
μην σκέφτονται οι άλλοι για εμάς, χωρίς 
εμάς. 

*Ο Γιάννης Μαγκριώτης είναι πρώην 
υπουργός του ΠΑΣΟΚ

Αισιοδοξία και πολλές αμφισημίες στο διάγγελμα του Πρωθυπουργού.

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

Αν διαβάσουμε 
πιο προσεκτικά 

το διάγγελμά 
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εναλλακτικές 
ερμηνείες

opinion



2518.04.2020

Αισιοδοξία και πολλές αμφισημίες στο διάγγελμα του Πρωθυπουργού.
Η τεχνολογία ήρθε στις ζωές των αν-

θρώπων για να μείνει. Έχει καταστεί πλέον 
βασικό στοιχείο της καθημερινότητας, βοη-
θώντας μας σε διάφορους τομείς: από την 
παρακολούθηση και εκτέλεση των ραντε-
βού μας και την πληρωμή λογαριασμών, 
μέχρι και την παροχή βοήθειας στα παιδιά 
μας με τα μαθήματά τους, μέσα από γρήγο-
ρη πρόσβαση σε πληροφορίες ή και παροχή 
ατελείωτων ωρών ψυχαγωγίας.

Ενώ αποτελεί υποστηρικτικό μέσο και 
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητά 
μας, υπάρχουν και σημαντικά μειονεκτήμα-
τα. Καθώς οι τεχνολογικές συσκευές είναι 
εξαιρετικά δελεαστικές, αποτελούν την εύ-
κολη λύση για τους γονείς, παραχωρώντας 
τες στα παιδιά τους για να τους αποσπάσουν 

την προσοχή και να τους ψυχαγωγή-
σουν.

Διαπιστώνοντας οι γονείς ότι δίνο-
ντας στο παιδί τους ένα tablet, τηλε-
όραση, κινητό τηλέφωνο ή τον υπο-
λογιστή, θα μπορούν να βρούν χρόνο 
ησυχίας και δραστηριοτήτων, προκύ-
πτουν μοτίβα όπου το παιδί μαθαίνει 
να λειτουργεί μέχρι και «εκβιαστικά» 
ώστε για να κερδίσει χρόνο στην οθό-
νη. Αυτή η δυναμική συμβαίνει σε σύ-
ντομο χρονικό διάστημα και το μήνυμα 
που μεταφέρεται στο υποσυνείδητο 
των παιδιών εναι: «η ευκολία και η 
άνεση αυτή τη στιγμή είναι πιο σημα-
ντικές από τις ανάγκες σου για προσο-
χή και εκτόνωση και η πλήξη σου μπο-
ρεί να καταπραϋνθεί με ηλεκτρονική 
ψυχαγωγία».

Είναι σημαντικό λοιπόν να εστιά-
ζουμε στα μηνύματα που δίνουμε στα 
παιδιά μας για τον ρόλο της τεχνολο-
γίας στην καθημερινή μας ζωή. Μερικά 
από αυτά είναι:

«Κάνε  αυτό που κάνω».
Πόσο συχνά ζητάμε από το παιδί 

μας να περιμένει μέχρι να τελειώσουμε 
ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-
ου ή ένα κείμενο; Το μοντέλο των δρά-
σεών μας για τα παιδιά μας χρειάζεται 
να λειτουργεί από εμάς τους ίδιους 
πρώτα. Πρέπει να προγραμματίζουμε 
και να οργανώνουμε τις μέρες μας για 
να δίνουμε προτεραιότητα στον χρόνο 
με τα παιδιά μας, χωρίς τις συσκευές 
να τραβούν την προσοχή μας μακριά 
τους. Καθώς τα παιδιά μαθαίνουν μέσα 
από τη μίμηση και την επανάληψη, θα 
μάθουν να λειτουργούν προσωπικά 
και όχι μέσα από μία συσκευή. 

«Η αποδοτικότητα μπορεί να είναι απο-
τελεσματική μακροπρόθεσμα».

Με το να είμαστε τόσο «αποτελεσματι-
κοί» με τη χρήση των ηλεκτρονικών συσκευ-
ών παρακάμπτουμε αθέλητα μερικά από τα 
βήματα και τους αγώνες που είναι ενσωμα-
τωμένοι στην αντιμετώπιση των προκλήσε-
ων. Κάνοντας τα πράγματα με τον κλασικό 
τρόπο, διδάσκουμε τη διαχείριση του χρόνου 
στα παιδιά μας, την επίλυση προβλημάτων 
και τον προγραμματισμό. Δημιουργήστε 
ένα εβδομαδιαίο οικογενειακό ημερολόγιο. 
Συζητήστε για το τι χρειάζεται να κάνετε σε 
καθημερινή βάση, προγραμματίστε μαζί ένα 
ταξίδι, συμπεριλάβετε τα παιδιά σας στην 
προετοιμασία γευμάτων, κάνετε από κοινού 
τη λίστα τροφίμων κ.α.. Όποτε προκύπτουν 
απρόβλεπτες καταστάσεις, ενθαρρύνετε 
τους στο να τις αντιμετωπίζουν μόνοι τους. 
Μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος 
βραχυπρόθεσμα στο να τα πετύχουν όλα, 
αλλά αυτό αναπτύσσει την αίσθηση της ικα-
νότητας και ενισχύει την αυτοεκτίμηση στο 
παιδί σας μακροπρόθεσμα.

«Τα οφέλη της πλήξης»
Έχοντας τη δυνατότητα να έχουμε μια 

ηλεκτρονική συσκευή στο αυτοκίνητο για 
να απασχολούνται τα παιδιά μας, σε τι μας 
εξυπηρετεί στ’αλήθεια; Παρόλο που μπορεί 
να μην είναι πάντα διασκεδαστικά τα ταξίδια 
με αυτοκίνητο, δίνουν χρόνο για σκέψη και 
παρατήρηση. Διδάσκουν στα παιδιά ότι δεν 
χρειάζεται να αποσπούν την προσοχή τους 
από την παρούσα στιγμή και χτίζουν την ικα-
νότητά τους να παραμένουν σε μια βαρετή 
συνθήκη. Ως γονείς, είναι σημαντικό να μην 
στερήσουμε τα παιδιά μας από την ανάπτυ-
ξη αυτών των ικανοτήτων εξαιτίας της δικής 

μας ενόχλησης από το κλάμα τους. 
«Ελεύθερες ζώνες από τις ηλεκτρονικές 

συσκευές»
Το φαγητό και η οδήγηση είναι χρόνοι και 

χώροι όπου η πρόσβαση στην τεχνολογία 
μπορεί να είναι ανέφικτη. Οι γονείς θέτουν 
τα όρια και χρειάζεται να είναι πρόθυμοι να 
τα ακολουθήσουν. Μπορεί το παιδί σας σε 
ένα εστιατόριο να ενοχλεί τους γύρω σας, 
όμως με την τοποθέτηση μιας οθόνης μπρο-
στά του δεν του διδάσκετε να αλλάξει τη συ-
μπεριφορά του την επόμενη φορά. Δείτε το 
σαν ευκαιρία όπου ο καθένας σας μπορεί να 
μιλήσει, να μοιραστεί και να συνδεθεί με τον 
άλλο. 

«Χρόνος παιχνιδιού»
Σκεφτείτε να προσθέσετε παιχνίδια στο 

οικογενειακό σας πρόγραμμα. Το παιχνίδι 
είναι απαραίτητο για την κοινωνικο-συναι-
σθηματική και γνωστική ανάπτυξη. Παι-
χνίδια που αφορούν την καλλιέργεια της 
στρατηγικής σκέψης, τη διαχείρηση της 
απογοήτευσης, την επικοινωνία με τους άλ-
λους, τη μάθηση κανόνων και τη διαπραγ-
μάτευση. Τα παιχνίδια μπορούν να παρέχουν 
επίσης ένα ευχάριστο πλαίσιο για την εξέλι-
ξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων καθώς επίσης 
μπορούν να ενισχύσουν τη διατήρηση της 
προσοχής των παιδιών. Όταν παίζουμε με τα 
παιδιά μας, αισθάνονται εκτιμημένα, καθώς 
τους αποδεικνύουμε ότι αξίζουν τον χρόνο 
και την προσοχή μας.  Ενώ πολλά από αυτά 
που κάνουμε εστιάζουν στη φροντίδα τους,  
ο χρόνος που περνάμε μαζί τους είναι αυτός 
που τους στέλνει τα δυνατότερα μηνύματα.

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

Γονείς στην Ψηφιακή Εποχή

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 *
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O κορωνοϊός στον κόσμο εξαπλώνεται 
και ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων έχουν 
επηρεαστεί αρνητικά. Και μιλάμε όχι μόνο 
για όσους μολύνθηκαν, αλλά και για εκεί-
νους που έχασαν τη δουλειά τους, υπέστη-
σαν περικοπές μισθών ή δεν μπορούν πλέον 
να συντηρούν τις επιχειρήσεις τους. Τόσο 
μεγάλη ζημιά η παγκόσμια οικονομία έχει 
πολύ καιρό να βιώσει, ακόμη και συγκριτικά 
με την οικονομική κρίση του 2008. Μόνο τις 
τελευταίες τρεις εβδομάδες, σχεδόν 17 εκα-
τομμύρια πολίτες των ΗΠΑ έχουν υποβάλει 
αίτηση για επίδομα ανεργίας, ενώ συνήθως 
το πολύ 10-11 εκατομμύρια αιτήσεις υπο-
βάλλονται ανά έτος. Ακόμη δεν υπάρχουν 
στατιστικά στοιχεία για τις ζημίες των επι-
χειρήσεων και η αλήθεια είναι, η κατάσταση 
τους είναι εξίσου επιδεινωμένη. 

Ας αφήσουμε τους κατασκευαστές ιατρι-
κών μασκών, μηχανικού αερισμού και 
τα φαρμακεία - είναι σαφές ότι αυτή 
τη στιγμή είναι φορτωμένοι με πολλή 
δουλειά και κανένας εκπρόσωπος της 
ιατρικής βιομηχανίας δεν πρόκειται τα 
τερματίσει την δραστηριότητά του. Κάτι 
που δυστυχώς δεν μπορεί να ειπωθεί 
για επιχειρήσεις που λειτουργούν 
offline: καφετέριες, εστιατόρια, μικρά 
καταστήματα (όχι τροφίμων), διάφο-
ρες υπηρεσίες. Ακόμα και αν λόγω 
μέτρων προστασίας δεν έκλειναν, πάλι 
θα αντιμετώπιζαν μεγάλες δυσκολίες: 
οι περισσότεροι  μένουν στο σπίτι και 
προτιμούν να μην έρχονται σε επαφή 
με τον έξω κόσμο. Σε μια τέτοια επο-
χή να παραμένει, για παράδειγμα, ένα 
εστιατόριο ανοιχτό για τους πελάτες 
απλά δεν έχει νόημα – κρίνεται πιο 
σκόπιμο να επικεντρωθεί στην πα-
ράδοση κατ’ οίκον. Θα μιλήσουμε για 
όσους, που παρά όλη την προβλημα-
τική κατάσταση που επικρατεί, θα είναι 
σε θέση όχι μόνο να επιβιώσουν στην 
πανδημία, αλλά και να επωφεληθούν 
από αυτήν.

Πρώτα απ ‘όλα αναφερόμαστε σε υπη-
ρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης τροφίμων και 
οποιωνδήποτε άλλων αγαθών και υπηρε-
σιών. Όσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για 
παράδειγμα στη  Νέα Υόρκη (και όχι μόνο) 
αυτές οι υπηρεσίες δουλεύουν σκληρά 
24/7. Ο Jeff Bezos, επικεφαλής της Amazon 
– κύριας διαδικτυακής πλατφόρμας παρά-
δοσης κατ’οίκον της Αμερικής – δηλώνει ότι 
η εταιρεία ίσα που καταφέρνει να χειρίζεται 

τον τεράστιο φόρτο εργασίας και σύντομα 
θα προσλάβει 100.000 μεταφορείς. Απλά 
σκεφτείτε το: όταν όλες οι επιχειρήσεις απο-
λύουν τους υπαλλήλους τους, η Amazon 
μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό της αυτή την 
πολυτέλεια. Η φράση «τεράστιος φόρτος 
εργασίας» δεν αντικατοπτρίζει φυσικά κάτι 
ευχάριστο, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι στην πε-
ρίπτωση της Amazon όλα είναι χρήμα - πολύ 
χρήμα.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο η ζήτηση 
της υπηρεσίας Uber Eats εκτοξεύτηκε κατά 
το απίθανο ποσοστό 30%. Παράλληλα, δι-
άφορες υπηρεσίες παράδοσης αγαθών αρ-
χίζουν να αυτοαποκαλούνται επιχειρήσεις 
παγκόσμιας εμβέλειας και να αυξάνουν το 
προσωπικό τους. Σε λίγες μόνο εβδομάδες 
πολλοί έγιναν εκατομμυριούχοι (ή ακόμη 
και δισεκατομμυριούχοι) και κρίνοντας από 
το γεγονός ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες η ει-
κόνα δεν βελτιώνεται ακόμα, θα συνεχίσουν 
να μεγιστοποιούν τον πλούτο τους. Βέβαια, 
αργά ή γρήγορα όλα θα τελειώσουν, όμως 
οι ιδρυτές τέτοιων υπηρεσιών θα έχουν εξα-
σφαλίσει την ευημερία τους για το υπόλοιπο 
της ζωής τους.

Μια άλλη κατηγορία επιχειρήσεων που 
σίγουρα δεν θα δυσκολευτούν με τον κο-
ρωνοϊό είναι όσοι ασχολούνται με online 
business. Aς πάρουμε για παράδειγμα την 
υπηρεσία τηλεδιάσκεψης Zoom που πριν 

από δύο μήνες μόνο οι υπάλληλοι γραφείου 
τη γνώριζαν και τώρα απέβη σχεδόν ο κύρι-
ος τρόπος επικοινωνίας. Στην ίδια κατηγορία 
κατατάσσεται και η Google Classroom, που 
χρησιμοποιείται ευρέως από εκπαιδευτικούς 
φορείς. Η ζήτηση σημειώνει κολοσσιαία 
αύξηση. Τον Μάρτιο το ενεργό ημερήσιο 
ακροατήριο της υπηρεσίας online συνεργα-
σίας της Microsoft Teams αυξήθηκε από 32 
σε 44 εκατομμύρια σε μόλις μία εβδομάδα! 
Και συνεχίζει να αναπτύσσεται ραγδαία. Το 
ρεκόρ συνομιλιών μέσω αυτής της υπηρε-
σίας έχει ήδη σπάσει – οι ομιλίες διήρκησαν 
σχεδόν 3 δισεκατομμύρια λεπτά μέσα σε μια 
ημέρα!

Η υπηρεσία Wildberries (πανομοιότυπη 
της  Amazon, αλλά με μικρότερη ποικιλία 
αγαθών) απασχόλησε 3.000 άτομα σε 2 
εβδομάδες. Προφανώς δεν είχαν προβλή-
ματα με χρήματα, αλλά με το προσωπικό.

Εν κατακλείδι, ύστερα από την πανδημία 
θα συμβούν πολλά – θα κλείσουν καφετέ-
ριες και εστιατόρια (που εξακολουθούν να 
επιβιώνουν), πολλά online και offline κατα-
στήματα…κανείς όμως δεν ανησυχεί για το 
μέλλον της Apple, της Google ή της Amazon. 
Γενικά τις μεγαλύτερες τεχνολογικές επιχει-
ρήσεις του κόσμου από καιρό ήθελαν να τις 
κάνουν λιγότερο ισχυρές, αλλά δεδομένου 
ότι αυτές οι εταιρείες θα επιζήσουν στην κρί-
ση, εν τέλει θα γίνουν μόνο ισχυρότερες.

Ποιες επιχειρήσεις θα ξεπεράσουν την πανδημία στα σίγουρα

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

Τον Μάρτιο το 
ενεργό ημερήσιο 

ακροατήριο της 
υπηρεσίας online 
συνεργασίας της 
Microsoft Teams 
αυξήθηκε από 32 
σε 44 εκατομμύ-
ρια σε μόλις μία 

εβδομάδα!

opinion
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Ποιες επιχειρήσεις θα ξεπεράσουν την πανδημία στα σίγουρα

Η Κυριακή Ουδατζή είναι μία γυναίκα δραστήρια, 
γεμάτη ενέργεια και όρεξη για δουλειά. Τα τελευταία 
15 χρόνια κρατά γερά το «τιμόνι» της διεύθυνσης 
του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Ετσι, αν 
είστε λάτρεις των αθλητών και των σπορ να ξέρετε… 
είναι ο άνθρωπος σας και το Μουσείο ο χώρος σας!  

Πώς περνούν οι ώρες λόγω κορονοϊού; Εύκο-
λα, μετά το πρώτο σοκ! Η υποχρεωτική παύση στους 
φρενήρεις ρυθμούς μου χάρισε προσωπικό χρόνο, 
που αρχικά φάνταζε δύσκολα διαχειρίσιμος. Τελικά 
ήταν «δώρο» που αξιοποίησα με νέα χόμπι. Τα πρω-
ινά πηγαίνω γραφείο, αφού παράλληλα με την επι-
βεβλημένη παύση προετοιμάζομαι για την επόμενη 
-δυσκολότερη σε οικονομικό επίπεδο- ημέρα... 

Πόσο διαφορετικό ήταν το προηγούμενο Πά-
σχα; Σε απόλυτη αντίθεση! Στην Κέρκυρα...υπέροχα, 
μελωδικά, παραδοσιακά, γλυκιά κατάνυξη κι απί-
στευτη κοσμοσυρροή.

Το πρώτο πράγμα μετά την καραντίνα; Λονδίνο! 
Στον μονάκριβό μου Μιχαήλ... 

Πώς θα είναι το 2020 χωρίς Ολυμπιακούς Αγώ-
νες; Περίεργο!... γιατί ετοιμαζόμασταν πυρετωδώς 
για το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός. Δύσκολο!... 
γιατί παρατείνεται η υπερπροσπάθεια και η αγωνία 
των αθλητών.

Εύκολο μία γυναίκα να είναι διευθύντρια; Δύ-
σκολο, όσο κι αν φαντάζει ευκολότερο στην εποχή 
μας. Δύσκολο, γιατί δεν έχουν καταρριφθεί τα κοι-
νωνικά στερεότυπα που θέλουν άντρες σε ηγετικές 
θέσεις, με αποτέλεσμα μια γυναικεία φωνή να χρει-
άζεται διπλή προσπάθεια και ένταση να ακουστεί. 
Ειδικά εγώ ως μηχανικός, καλούμαι παράλληλα να 
επιβιώσω και σε εργοτάξια - κατεξοχήν ανδροκρα-
τούμενο πεδίο! Ένα δύσκολο στοίχημα που λόγω 
χαρακτήρα κερδίζω με επιτυχία, αλλά και δυσκολίες 
που ευτυχώς με πεισμώνουν!

Αγαπημένη γωνιά στο Ολυμπιακό Μουσείο; 
Αγαπημένο όλο! 15 χρόνια είναι η καθημερινότητά 
μου… Ξεκίνησε δειλά και εξελίχθηκε στο μοναδικό 
Ολυμπιακό Μουσείο της χώρας. Ιδρυτικό Μέλος του 
Παγκόσμιου Δικτύου Ολυμπιακών Μουσείων (Λο-
ζάννη,2006). Το αγαπώ σαν δεύτερο παιδί μου, μαζί 
μεγαλώσαμε με όμορφες και άσχημες στιγμές, αλλά 

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!  

Κυριακή Ουδατζή 
Η γυναικεία φωνή θέλει ένταση για να ακουστεί 

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 

με σταθερά ανοδική πορεία. Το αγαπώ, γιατί μέσα από 
απίστευτη δουλειά, πάθος και μεράκι καταφέραμε 
«μαζί» να ξεπεράσουμε τα εθνικά σύνορα.

Ποιο πρόσωπο άλλαξε την ιστορία του ελληνικού 
αθλητισμού; Κάθε μεγάλος αθλητής, είτε ανέβηκε στο 
βάθρο είτε όχι, έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο. Τι να πρωτοθυ-
μηθώ… Την dream team του 1987, που έφερε παιδιά 
στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης. Την Πατουλίδου, 
την πρώτη Ολυμπιονίκη που άλλαξε τον ρου του γυ-
ναικείου αθλητισμού. Τον Τσιτσιπά, σύγχρονο πρότυπο 
της νεολαίας.

Αγαπούν οι Θεσσαλονικείς τα σπορ; Ναι, κρί-
νοντας από τον αριθμό αθλητικών συλλόγων και το 
δρομικό κίνημα. Η ενασχόληση με τον αθλητισμό έχει 
καταλυτικής σημασίας επίδραση, ειδικά στην ψυχική 

υγεία. Απόδειξη αυτό που βιώνουμε, ένας εγκλει-
σμός απειλητικός για τη ψυχολογία, με μοναδική 
διέξοδο την άθληση. Αλλη μια δικαίωση της σοφί-
ας των αρχαίων ημών προγόνων και του διαχρονι-
κού ρητού «νους υγιής εν σώματι υγιεί». 

Ανεκπλήρωτο όνειρο; Πολλά όνειρα... είναι 
πηγή έμπνευσης, αισιοδοξίας και δημιουργίας. 
Ένα μεγάλο ταξίδι σε κάθε γωνιά της γης όπου θα 
γνωρίσω όλους τους πολιτισμούς… και μετά μόνο 
ήλιο, θάλασσα, τα χόμπι μου σε νησί.. σε έναν ολο-
δικό μου επίγειο παράδεισο.

 Φράση που σ’ εκφράζει περισσότερο... 
«Άδραξε τη μέρα» γιατί κάθε χαμένη στιγμή είναι 
ένας μικρός θάνατος...  
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Αυτές τις μέρες τα ζαχαροπλαστεία είναι ο προθάλα-
μος του Πάσχα.Ο σύμμαχος της νοικοκυράς και ο αρωγός 
της νονάς και του βαφτηστηριού. Το τσουρέκι που είναι το 
έμβλημα των ημερών με το κόκκινο αυγό, είναι το πρώτο 
μέλημα του ζαχαροπλάστη. Στα ζαχαροπλαστεία ΠΑΠΑ-
ΣΩΤΗΡΙΟΥ πολυέμπειροι ζαχαροπλάστες εξειδικευμένοι 
στο τσουρέκι, ετοιμάζουν με όλη την τέχνη τους τα πιο 
νόστιμα και ευωδιαστά τσουρέκια που γίνονται ανάρπα-
στα σε κάθε μορφή που προσφέρονται στους πελάτες.

Με μία συνταγή της μητέρας των αδελφών Χρήστου 
και Αργύρη Παπασωτηρίου, της κυρίας Ευαγγελίας, το 

τσουρέκι έχει την δική του διάσταση. Αυγά,αλεύρι και 
μαχλέπι μαζί με τα συμπληρωματικά υλικά ζυμώνονται 
και δίνουν ένα δυνατό αποτέλεσμα που αναγκάζει τους 
τεχνίτες να βάλουν όλη την τέχνη τους και να εργάζο-
νται ακατάπαυστα για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις 
των πελατών μας. Έτσι το τσουρέκι παράγεται σαν: Απλό 
παραδοσιακό, με επικάλυψη λευκής σοκολάτας, με επι-
κάλυψη σοκολάτας γάλακτος, με γέμιση πραλίνας και 
επικάλυψη σοκολάτας, με γέμιση κάστανο και επικάλυ-
ψη σοκολάτας. Όλα σε γιορτινή συσκευασία.

Υλικά συνταγής
500 γρ. αλεύρι για τσουρέκι
2 αυγά
1 κούπα ζάχαρη
1/2 κούπα μαργαρίνη
1/2 κούπα χλιαρό γάλα
Ξύσμα ενός πορτοκαλιού
40 γραμμάρια νωπή μαγιά
1 κουταλάκι μαχλέπι τριμμένο
1/2 κουταλάκι μαστίχα τριμμένη

Ζαχαροπλαστεία ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ: Το πιο γλυκό όνομα της πόλης

Τα νοστιμότερα τσουρέκια 
που έχετε φάει ποτέ
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Ο πλανήτης εξακολουθεί καθημερινά να 
μετράει τις ανυπολόγιστες «πληγές» του από 
την επέλαση του φονικού ιού. Τα πάντα ανά τον 
κόσμο έχουν σταματήσει. Οι Κυβερνήσεις όλων 
των κρατών κάνουν έκκληση στους πολίτες 
κάθε χώρας να παραμείνουν σπίτια τους, τηρώ-
ντας όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής.

Ο αθλητισμός εδώ και 45 ημέρες έχει μπει 
στον «πάγο», με τους αθλητές όλων των σπορ 
να εφευρίσκουν τρόπους για να γυμναστούν 
μέσα στα σπίτια τους. Κανείς δεν ξέρει το πότε, το 
αν και κάτω από ποιες συνθήκες θα συνεχιστούν 
τα πρωταθλήματα.

Ο Χουλιάν Κουέστα, ο ισπανός πορτιέρε του 
Αρη, δεν κατάφερε να ταξιδέψει στην Ισπανία, 
έμεινε στην Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη και ζει 
κι αυτός με την δική του αγωνία όλες αυτές τις 
στιγμές, παρακολουθώντας από απόσταση, όσα 

γίνονται στην χώρα του που μετά την Ιταλία και 
την Αμερική, μετράει τα περισσότερα θύματα 
στον πλανήτη γη.

Ο 29χρονος υψηλόσωμος τερματοφύλακας, 
μίλησε αποκλειστικά στην Karfitsa, σε μία συ-
νέντευξη εφ’ όλης της ύλης. Φυσικά, σε πρώτο 
επίπεδο συζήτησης μπήκε ο κορωνοϊός και οι 
επιπτώσεις του με τον Κουέστα να περιγράφει 
τις δραματικές στιγμές που βιώνεις η δική του 
χώρα.

Από την κουβέντα μας δεν θα μπορούσε να 
λείψει ο Αρης, με τον Ισπανό γκολκίπερ να εκ-
φράζει ξεκάθαρα την επιθυμία παραμονής του 
στον σύλλογο (σ.σ. το συμβόλαιό του ολοκλη-
ρώνεται το καλοκαίρι), αποκαλύπτοντας παράλ-
ληλα πως για την ώρα δεν του έχει γίνει καμία 
πρόταση ανανέωσης.

- Πως βιώνεις την κατάσταση αυτή όπως 

έχει διαμορφωθεί παγκοσμίως με την έξαρση 
του ιού; «Παραμένω στην Ελλάδα, είμαι στη 
Θεσσαλονίκη μαζί με την αρραβωνιαστικιά μου 
που με στηρίζει πολύ και με βοηθάει ώστε να 
αντιμετωπίσουμε μαζί αυτή την κατάσταση. Εί-
μαι όμως πολύ στεναχωρημένος που δεν είμαι 
στην Ισπανία, δίπλα στην οικογένειά μου. Εκεί 
τα πράγματα είναι πολύ πιο άσχημα συγκριτικά 
με την Ελλάδα. Δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι 
εκεί να τους βοηθήσω. Είναι πολύ στενάχωρο σε 
τόσο δύσκολες να είσαι τόσο μακριά. Ευτυχώς 
κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν νόσησε 
από τον ιό. Ευελπιστώ όλο αυτό να τελειώσει 
άμεσα με όσο το δυνατόν λιγότερα θύματα».

ςΠοια είναι πλέον η νέα σου καθημερινό-
τητα και πως περνάς τον χρόνο σου στο σπί-
τι; «Προσπαθώ να κάνω πράγματα που να με 

Ο Χουλιάν Κουέστα μίλησε αποκλειστικά στην Karfitsa σε μια κατάθεση 
ψυχής για τον Covid-19 αλλά και το μέλλον του στον Αρη 

«Δεν μου έχει γίνει 
πρόταση ανανέωσης»
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ευχαριστούν. Όπως είπα δεν είμαι μόνος, οπότε αυτό με 
βοηθάει πολύ στην ψυχολογία μου. Προσπαθώ να δια-
βάζω, παίζουμε διάφορα παιχνίδια, βλέπουμε τηλεόραση 
και επικοινωνούμε με φίλους και συγγενείς μέσα από τα 
social media. Ταυτόχρονα προπονούμαι καθημερινά στο 
σπίτι και καμιά φορά και έξω από αυτό κάνοντας τρέξιμο 
σε κοντινή βέβαια απόσταση. Το πιο δύσκολο τώρα που 
μένουμε τόσες ώρες σπίτι είναι η διατροφή. Προσέχω 
όμως πολύ και φροντίζω πολύ να τρώω υγιεινά και σω-
στά, για να διατηρήσω την διατροφική μου ισορροπία».

- Πως κρίνεις τα μέτρα και το χρονικό διάστημα 
που πάρθηκαν αυτά στην Ελλάδα; Δεδομένου πως 
στην Ισπανία αυτό έγινε με μεγάλη καθυστέρηση κάτι 
που έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες θανάτους... «Με εξέ-
πληξαν τα μέτρα και ο χρονικός ορίζοντας που πάρθη-
καν αυτά. Όλα εδώ στην Ελλάδα έγιναν πολύ γρήγορα 
και έγκυρα σε σχέση με την Ισπανία και τις περισσότερες 
χώρες της Ευρώπης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η κατά-
σταση να είναι πολύ ελεγχόμενη. Για παράδειγμα, όταν 
στην Ισπανία προχώρησαν σε απαγόρευση κυκλοφορίας, 
υπήρχαν ήδη 4.000-5.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα 
και η κατάσταση ήδη ήταν πολύ άσχημη».

- Έχεις συχνή επικοινωνία με τους δικούς σου αν-
θρώπους; Θα ήθελες να είσαι εκεί δίπλα τους να βοη-
θήσεις; «Μιλάω συνεχώς μαζί τους. Είμαι σε καθημερινή 
επαφή. Αλλά ακόμα και έτσι όλο αυτό είναι πολύ άβολο, 
θέλω πολύ να τους δω και να τους κάνω μια αγκαλιά». 

Τι μήνυμα στέλνεις στον ισπανικό λαό που περνά-
ει μία μεγάλη δοκιμασία αυτή την περίοδο; «Θέλω να 
εμψυχώσω όλους τους συμπατριώτες μου. Τους στέλνω 
το μήνυμα να κάνουν κουράγιο. Στέλνω όλη μου την συ-
μπαράσταση σε όλους όσοι το έχουν ανάγκη. Θα πρέπει 
να σεβαστούν στο ακέραιο τα μέτρα που έχουν παρθεί. 
Μόνο έτσι θα σταματήσει όλο αυτό. Πρέπει να επιδείξουν 
αίσθημα ατομικής ευθύνης για να περιοριστεί ο ιός. Αν 
δεν βάλει ο καθένας το δικό του μερίδιο, η κατάσταση 
αυτή θα εκτραχυνθεί. Αυτός είναι ο τρόπος, αυτό πρέπει 
να κάνουμε. Να βγαίνουνε όσο το δυνατόν λιγότερο από 
το σπίτι, να σκέφτονται τους πιο ηλικιωμένους που είναι 
πολύ ευάλωτοι στον ιό αυτό για να μη χαθούν άλλες 
ζωές. Τώρα είναι η ώρα να δείξουν τον καλύτερό τους 
εαυτό».

- Για να πάμε και στα ποδοσφαιρικά. Είσαι υπέρ της 
συνέχισης του πρωταθλήματος με βάση τις εξελίξεις 
και το μεγάλο διάστημα αποχής; «Είμαι υπέρ ναι. Είμαι 
εδώ και θα μου άρεσε να ξαναπαίξουμε, γιατί τόσο καιρό 
δεν έχουμε την δυνατότητα αυτή. Θα πρέπει πρώτα όμως 
να είμαστε 100% σίγουροι πως δεν υπάρχει κίνδυνος για 
την υγεία μας. Εμένα θα με ενθουσίαζε το γεγονός να παί-
ξω και πάλι είναι η δουλειά μου, μου έχει λείψει πολύ και 
θέλω όσο τίποτα άλλο να μπω ξανά στο γήπεδο».

- Θα είναι όμως πολύ δύσκολο για τις ομάδες και 
εσάς να επιστρέψετε στην κατάσταση που βρισκόσα-

σταν πριν την διακοπή... «Ναι, είναι σίγουρο αυτό. Θα 
είναι δύσκολο, όμως γι’ αυτό υπάρχουν οι ειδικοί. Οι 
προπονητές, οι γυμναστές μας θα πρέπει να εκπονήσουν 
ένα πλάνο δουλειάς ώστε να επανέλθουμε άμεσα και να 
είμαστε έτοιμοι, αφού μην ξεχνάμε πως τώρα είναι η πε-
ρίοδος που κρίνονται όλα. Πιστεύω πως επειδή όλοι οι 
συμπαίκτες μου ακολουθούν πιστά το πρόγραμμα που 
μας έχει δοθεί, θα καταφέρουμε σύντομα να φτάσουμε 
σε ένα επίπεδο 70-80% σε σχέση με αυτό που ήμασταν 
πριν έρθει η διακοπή, το να πάμε στο 100% είναι πολύ 
δύσκολο. Γι’ αυτό πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα, να συ-
νεχίσουμε την ατομική μας προπόνηση και να σκεφτούμε 
πως ακόμα και έτσι είμαστε ομάδα, ξέχωρα αν γυμναζό-

μαστε ο καθένας μόνος του».

- Με εξαίρεση το πρωτάθλημα υπάρχει και ο μεγά-
λος στόχος του Αρη, η κατάκτηση ενός τίτλου με την 
συμμετοχή σε έναν τελικό. Είναι κάτι που το περιμένεις; 
«Είναι το όνειρό μου να πάρω το κύπελλο με τον Αρη. Εί-
ναι ένας επιπλέον λόγος που θέλω να ξεκινήσουμε τους 
αγώνες. Είμαι πολύ χαρούμενος γενικότερα στην Ελλά-
δα, έχω δεθεί με την ομάδα, τον κόσμο, ξέρω καλά τι ση-
μαίνει γι’ αυτούς ένας τίτλος. Μακάρι να το πετύχουμε, 
είμαστε κοντά. Θα ήταν ένα ιδανικό φινάλε σε μία τέτοια 
χρονιά με τόσες ανατροπές».

συνέντευξη
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- Κάνοντας τον απολογισμό σου, έπειτα από δύο σε-
ζόν στον Αρη. Τι πρόσημο θα έβαζες αυτά; «Την πρώτη 
σεζόν ήμουν καλά, ένιωθα μεγάλη σιγουριά και δεν είχε 
κανέναν τραυματισμό. Φέτος, τραυματίστηκα στον ώμο. 
Ήταν σοβαρό πολύ. Πέρασα χειρουργείο και όπως γνω-
ρίζετε κατάφερα και επανήλθα στην αγωνιστική δράση 
πολύ πιο σύντομα από όσο υπολόγιζαν οι γιατροί. Έκανα 
τα πάντα για να είμαι πίσω γρήγορα και σε καλή κατά-
σταση. Μετά από λίγο καιρό ξαναχτύπησα, έμεινα έξω 
και αυτό με πήγε πίσω. Πονούσα πολύ για ένα διάστημα 
κάτι που δεν μου επέτρεπε να είμαι έτοιμος στο 100%. 
Συνολικά είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από το επίπεδο 

απόδοσής μου. Νιώθω πλέον ακόμα καλύτερα και θα το 
αποδείξω και στο γήπεδο που είναι ο καθρέπτης των πά-
ντων».

- Χουλιάν το συμβόλαιό σου ολοκληρώνεται τον 
Ιούνιο. Ποιες οι σκέψεις σου; Θέλεις να παραμείνεις 
στον Αρη, υπάρχουν συζητήσεις ή το μέλλον θα σε 
βρει σε άλλη ομάδα; «Είμαι πολύ χαρούμενος στον Αρη. 
Θέλω να συνεχίσω και γι’ άλλα χρόνια εδώ. Από την πρώ-
τη στιγμή απολαμβάνω τα πάντα. Και εγώ και η αρραβω-
νιαστικιά μου περνάμε υπέροχα στη Θεσσαλονίκη μας 
αρέσει πολύ η ζωή εδω. Για την ώρα όμως δεν μου έχει 
γίνει καμία επίσημη πρόταση ανανέωσης και δεν ξέρω 
τι θα γίνει. Είχαμε κάνει μία κουβέντα, σε πολύ πρώιμο 
στάδιο, αλλά από τότε δεν έχω κάποια συγκεκριμένη 
πρόταση. Δεδομένου πως οι ημέρες περνάνε φαντάζομαι 
πως σύντομα θα γνωρίζω το τι θα γίνει αναφορικά με το 
ποδοσφαιρικό μου μέλλον».

- Τι μήνυμα θέλεις να στείλεις στον κόσμο, ειδικά 
τώρα που άπαντες βιώνουν δύσκολες στιγμές λόγω 
της πανδημίας; «Στέλνω όλο το κουράγιο του κόσμου 
σε όσους υποφέρουν, νοσούν οι ίδιοι ή δικά τους κοντι-
νά πρόσωπα. Είναι άσχημες στιγμές για όλους μας αυτές 
που βιώνουμε. Προσεύχομαι και θέλω να το ξεπεράσου-
με όλο αυτό με τις λιγότερες δυνατές απώλειες ανθρώ-
πινων ζωών. Εύχομαι και θέλω να βρεθεί το εμβόλιο ή 
κάποιο δραστικό φάρμακο για να μπορέσουμε να συ-
νεχίσουμε την ζωή μας, όπως την ξέραμε πριν από τον 
κορωνοϊό. Πρόκειται για μία παγκόσμια κρίση που εδώ 
στην Ελλάδα είμαστε τυχεροί που δεν πήρε διαστάσεις. 
Θέλω να στείλω το μήνυμα προς όλους τους νέους, να 
σκέφτονται τους μεγαλύτερους, να μην έρχονται σε επα-
φή μεταξύ τους, να μένουμε σπίτι μας και να βγαίνου-
με μόνο όταν είναι απαραίτητο γιατί έτσι θα σταματήσει 
η διάδοση του ιού. Όσο πιο γρήγορα θα τελειώσει όλο 
αυτό, τόσο πιο γρήγορα θα πάρουμε τις ζωές μας πίσω. 
Να δείξουμε λοιπόν υπευθυνότητα, αλληλεγγύη και θα 
το ξεπεράσουμε».

Πονάω που δεν είμαι δίπλα 
στην οικογένειά μου. Με εξέ-
πληξαν τα μέτρα και ο χρονι-
κός ορίζοντας που πάρθηκαν 
αυτά

συνέντευξη opinion
Οι τελείες, οι παύλες
και οι Πρωταθλητές

Ο covid 19 παραμένει στην καθημερινότητα όλων 
των κρατών, ανεξαρτήτως που κάποια επιχειρούν δει-
λά-δειλά να κάνουν restart, αλλά η προσπάθεια φαντά-
ζει περισσότερο ως μία άσκηση ψυχολογίας. Η καμπύλη 
της μετάδοσης του κορωνοϊού δεν έχει υποχωρήσει στα 
επιθυμητά επίπεδα, αλλά από τη στιγμή που μπαίνουν 
στο τραπέζι και θέματα που έχουν να κάνουν με την οι-
κονομία, λογικό είναι οι κυβερνήσεις να προσπαθούν να 
περισώσουν ότι μπορούν από την καταστροφή. 

Στον επαγγελματικό αθλητισμό ακόμη το περιβάλ-
λον είναι νεφελώδες. Μπορεί οι διεθνείς Συνομοσπον-
δίες να προσπαθούν να βάλουν πλάτη ώστε τελικά να 
αρχίσει να κυλάει η μπάλα στο χορτάρι, αλλά είναι δι-
στακτικές καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ακό-
μη δεν δίνει το πράσινο φως για άναρχη χαλάρωση των 
μέτρων. 

Η ΦΙΦΑ εξετάζει το σενάριο να επιτρέψει στις Ομο-
σπονδίες κάθε χώρας να ορίσουν μόνες τους τις χρο-
νικές περιόδους των μεταγραφών. Είναι η πρώτη κί-
νηση για να έχουν οι ομάδες κάποια δεδομένα για τη 
νέα αγωνιστική περίοδο. Η ΟΥΕΦΑ συνεδριάζει στις 23 
Απριλίου προκειμένου να αποφασίσει για το μέλλον των 
Πρωταθλημάτων. Στην αρχή της πανδημίας απείλησε με 
τιμωρία την Ομοσπονδία του Βελγίου, επειδή αποφάσισε 
την οριστική διακοπή του Πρωταθλήματος, στέλνοντας 
συγχρόνως μήνυμα και σε οποιαδήποτε άλλη Ομοσπον-
δία που θα αποφάσιζε το ίδιο. Συγχρόνως ξεκαθάρισε 
σε αυστηρούς τόνους ότι «οι Ομοσπονδίες θα πρέπει να 
δηλώσουν τις ομάδες που θα πάρουν μέρος στις ευρω-
παϊκές διοργανώσεις της νέας αγωνιστικής περιόδου». 
Η οδηγία αυτή δεν έχει μέχρι τώρα χρονικό ορίζοντα. Το 
πιθανότερο είναι να μπει μετά τη συνεδρίαση που θα γί-
νει στις 23 Απριλίου.

Και εκεί θα αρχίσουν τα δύσκολα για την εγχώρια Λί-
γκα και την ΕΠΟ, γιατί φαντάζει λίγο δύσκολο οι ιδιοκτή-
τες να συμφωνήσουν σε μία κοινή γραμμή. Ο Ολυμπια-
κός θέλει αν υπάρξει οριστική διακοπή να ανακηρυχθεί 
Πρωταθλητής, ο ΠΑΟΚ διαφωνεί και η ΑΕΚ που μετά την 
απόρριψη της έφεσης για την πολυϊδιοκτησία βρίσκεται 
στο κόλπο της κατάληψης της δεύτερης θέσης, σίγουρα 
θέλει την ολοκλήρωση με κάθε τρόπο της αγωνιστικής.

Το ίδιο προφανώς θα θέλουν και οι ομάδες της βά-
σης τους βαθμολογικού πίνακα που έχουν ελπίδες για 
παραμονή στην Super League1.

Αρα αν δεν υπάρξει μία κάθετη οδηγία από την ΟΥ-
ΕΦΑ προβλέπεται στη νέα συνεδρίαση της Λίγκας οι 
ιδιοκτήτες να γίνουν από δύο χωριά χωριάτες. «Τι είχες 
Γιάννη, τι είχα πάντα», που λέει και η λαϊκή ρήση, την 
ώρα που έπρεπε να συζητούν για το μέλλον του Πρωτα-
θλήματος εν μέσω της οικονομικής κρίσης.

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ
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