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Πώς θα αναστηθεί η οικονομία 
στην Κεντρική Μακεδονία
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Όλη η δέσμη μέτρων που προτείνει η Π.Κ.Μ. και η αντιπεριφέρεια ανάπτυξης για την 
ενίσχυση της αγοράς στην Β. Ελλάδα την επόμενη μέρα της πανδημίας. 
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Του Νίκου  

Ελευθερόγλου

Ο λαός αυτός, που έδειξε 
τεράστια εγκαρτέρηση και 

ψυχραιμία, στηρίζοντας 
τις αποφάσεις της 

επιστημονικής επιτροπής 
και της κυβέρνησης, 
μπορεί εύκολα να 

μετατραπεί, εάν η… βόμβα 
αυτή εκραγεί και γκρεμίσει 
τα όσα χτίστηκαν αυτήν την 

περίοδο.
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Ημέρα ανεξαρτησίας, αλλά…

Έφτασε η ημέρα… ανεξαρτησίας από τον κορονοϊό στη χώρα μας. Η 4η Μαΐου είναι η 
ημερομηνία που έχουν κυκλώσει στο Μαξίμου για την αντίστροφη μέτρηση σε μια σταδιακή 
επιστροφή στην κανονικότητα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πλέον στα χέρια του τις εισηγήσεις τόσο 
της επιστημονικής ομάδας του Σωτήρη Τσιόδρα όσο και των υπουργών του.

Κυρίως όμως έχει τις εισηγήσεις από ανθρώπους που βρίσκονται σε διάφορα κέντρα με 
τα οποία ο πρωθυπουργός έχει την άνεση να συνομιλεί και τα οποία εμπιστεύεται σε απόλυ-
το βαθμό, ώστε να αποφασίσει το πότε θα πατήσει το κουμπί που θα άρει τους περιορισμούς 
και να βάλει μπροστά τη «μηχανή» της οικονομίας αλλά και της κοινωνίας.

 Μόνο που αυτή η «ημέρα ανεξαρτησίας» δεν θα έχει τον συμβατικό χωροχρόνο των 24 
ωρών, αλλά θα είναι μακρά και επίπονη. 

Το ερώτημα είναι πόση και πού θα υπάρχει αυτή η ανεξαρτησία. Πόσο και σε τι θα αλλά-
ξει η ζωή μας, καθώς πολλά από αυτά που ζήσαμε και βιώνουμε αυτές τις ημέρες ήρθαν για 
να μείνουν και να μας αλλάξουν.

Όπως όλοι γνωρίζαμε, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, βγαίνοντας δειλά-δειλά 
από τα δεκαετή μνημόνια, αυτό έμοιαζε σε πολλά με την εικόνα που είχε η πατρίδα μας 
εξερχόμενη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το δυστύχημα είναι ότι το «κακό» μάς βρήκε σε 
μια κρίσιμη καμπή, που ετοιμαζόμαστε να βγούμε στο «ξέφωτο». 

Το ερώτημα που υπάρχει και καλείται να απαντήσει η κυβέρνηση είναι εάν θα βιώσουμε 
και τα όσα ακολούθησαν τον Εμφύλιο, που στοίχισε στην πατρίδα μας περισσότερο από όσο 
τα χρόνια της Κατοχής.

Μπορεί λοιπόν στις 4 Μαΐου να βγαίνουμε στο ξέφωτο, αλλά η νέα πραγματικότητα θα 
έχει αρκετές γκρίζες ζώνες, που δεν θα μας επιτρέψουν να γιορτάσουμε την «ημέρα ανε-
ξαρτησίας», όπως θα θέλαμε.

Διότι για να μπορέσει και πάλι η πατρίδα μας να γίνει ανεξάρτητη, κυρίως οικονομικά, 
έχει και πάλι δρόμο μπροστά της.

Για αυτό και η υγειονομική «σκλαβιά» που βιώσαμε δεν είναι τίποτε μπροστά σε αυτά 
που έχει μπροστά της η κυβέρνηση, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει την οικονομική «βόμ-
βα» που έχει πλήξει την ίδια αλλά και τις περισσότερες χώρες του πλανήτη.

Ο λαός αυτός, που έδειξε τεράστια εγκαρτέρηση και ψυχραιμία, στηρίζοντας τις αποφά-
σεις της επιστημονικής επιτροπής και της κυβέρνησης, μπορεί εύκολα να μετατραπεί, εάν 
η… βόμβα αυτή εκραγεί και γκρεμίσει τα όσα χτίστηκαν αυτήν την περίοδο.

Ο εφιάλτης των λουκέτων, της ανεργίας, της τηλεργασίας, της επιβίωσης με επιδόματα 
είναι εδώ. Και ορθά η κυβέρνηση θεώρησε ως πρώτο της μέλημα να μη χαθούν ανθρώπινες 
ζωές, εξαιτίας του φονικού ιού, αλλά τα θύματα της οικονομικής τραγωδίας στην εποχή των 
μνημονίων ήταν πολύ περισσότερα, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσει κανείς και κυρίως το 
οικονομικό επιτελείο. 

Το μέγεθος της καταστροφής που έχει επέλθει θα γίνει ορατό πολύ σύντομα και οι αγω-
νίες πολλών για πολλά είναι εδώ. Και επειδή η ψυχολογία είναι βασικός παράγοντας της 
οικονομίας, πρέπει να γίνουν άμεσα κινήσεις και παρεμβάσεις. Η εξίσωση δεν είναι εύκολη 
και το γνωρίζουμε όλοι, και πρώτος και καλύτερος ο κ. Μητσοτάκης.

Γι’ αυτό πρέπει ο πρωθυπουργός να γίνει… Τσιόδρας της πολιτικής, ώστε με ηρεμία, με 
μεθοδικότητα και σχέδιο να πείσει τους πολίτες ότι θα σταθούν η οικονομία και οι ίδιοι στα 
πόδια τους.

Ότι η «ημέρα ανεξαρτησίας» που έρχεται είναι ημέρα ευθύνης, συλλογικότητας και ενό-
τητας. Κυρίως όμως ημέρα που το εθνικό κεφάλαιο που δημιουργήθηκε τις περίπου εξήντα 
αυτές ημέρες του μένουμε σπίτι δεν πρέπει να πάει χαμένο…

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Στο κόκκινο οι παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης λόγω χαμηλής τιμής 

Γεμίζουν οι δεξαμενές των σπιτιών
Η κατακόρυφη πτώση της τιμής του πετρελαίου έχει 

προκαλέσει πανδαιμόνιο στους Έλληνες καταναλωτές 
που  σπεύδουν να γεμίσουν τις δεξαμενές τους για τον 
επόμενο χειμώνα. Τα τηλέφωνα στα πρατήρια υγρών 
καυσίμων στη Θεσσαλονίκη έχουν πάρει φωτιά σε μια 
περίοδο που η κίνηση έχει πέσει κατακόρυφα καθώς ο 
εφοδιασμός βενζίνης στα αυτοκίνητα έχει πέσει κατακό-
ρυφα. «Το πετρέλαιο έπεσε περισσότερο από τη βενζίνη. 
Είναι πολύ καλή στιγμή για να αποθηκεύσουν οι κατα-
ναλωτές για του χρόνου. Τέτοιες τιμές είναι απίθανο να 
έχουμε ξανά. Αυτό είναι κάτι που μας εξυπηρετεί σήμερα 
αλλά τον Οκτώβριο θα το βρούμε μπροστά μας. Πρέπει 
να υπάρχει ισορροπία στη δουλειά.  Το πετρέλαιο είχε 
1040 το χιλιόλιτρο και τώρα είναι 730. Είναι 310 ευρώ 
το χιλιόλιτρο κάτω» αναφέρει στην Καρφίτσα ο πρόεδρος 
της Ένωσης Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης (ΕΝΒΕΘ) Θέ-
μης Κιουρτζής. 

Στο μεταξύ οι ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων 
στη Θεσσαλονίκη ήρθαν μπροστά σε μια δυσάρεστη έκ-
πληξη, όταν το απόγευμα  της Πέμπτης ενημερώθηκαν 
ότι τα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ θα κλείσουν τις δεξαμενές 
για το Σάββατο μετά από σχετική απόφαση των εργαζο-
μένων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ 
έκριναν ότι αυτό το Σάββατο μπορούν να απέχουν από 
την εργασία τους ανοίγοντας πάλι τις δεξαμενές τη Δευ-
τέρα.

Ωστόσο η αυξημένη ζήτηση πετρελαίου έχει προκα-
λέσει έμφραγμα στην τροφοδοσία των πρατηρίων και 
των βυτίων με πετρέλαιο που θα καταλήξει στις δεξαμε-
νές των καταναλωτών. 

«Είναι οι τελευταίες ημέρες πριν την λήξη της προθε-
σμίας διανομής πετρελαίου θέρμανσης στις 30 Απριλίου 
και οι παραγγελίες έχουν αυξηθεί με αποτέλεσμα να χρει-
άζεται να γεμίζουμε τα βυτία και το Σάββατο» αναφέρει 
ο κ Κιουτρζής που διαμαρτύρεται για την απόφαση των 
ΕΛΠΕ. 

«Είναι λογικό να κλείνουν οι δεξαμενές το Σάββατο 
όπως γίνεται το καλοκαίρι  άλλα όχι σε μια περίοδο με-
γάλης ζήτησης όπως αυτή που διανύουμε τώρα» αναφέ-
ρει ο κ Κιουρτζής ο οποίος μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της 
Ένωσης Βενζινοπολών Θεσσαλονίκης έστειλαν επιστολή 
διαμαρτυρίας στα ΕΛΠΕ και την κοινοποίησαν και στο 
υπουργείο Ανάπτυξης. 

Στα τάρταρα η ζήτηση βενζίνης 
Η τιμή της αμόλυβδης δεν ακολούθησε την τεράστια 

πτωτική τάση του πετρελαίου παρόλο που έφτασε σε 
πολύ χαμηλά επίπεδα κάτω από το 1,4 ευρώ το λίτρο. 
Η ακινησία των αυτοκίνητων λόγω απαγόρευσης κυκλο-
φορίας σε όλη τη χώρα άφησε γεμάτες τις δεξαμενές στα 

πρατήρια καθώς δεν παρακίνησε τους ιδιοκτήτες αυτο-
κινήτων να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ εκμεταλλευόμενοι 
την πτώση στην τιμή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρα-
τηρητηρίου Τιμών του υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτ.  διαμορφώ-
νεται σήμερα στα 1,346 ευρώ.

Βενζινάδικα λειτουργούν για λίγες ώρες 
Στα βενζινάδικα της Θεσσαλονίκης οι πελάτες είναι 

ελάχιστοι  με αποτέλεσμα πολλά να έχουν κλείσει ενώ 
άλλα  να λειτουργούν μόνο για μερικές ώρες και για 6 
ημέρες την εβδομάδα. 

«Πολλοί  ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων 
δυσκολεύονται να επιβιώσουν καθώς έχει χαθεί το 70% 
των κερδών. Κάποιοι σίγουρα σε αυτές τις καταστάσεις 
δεν αντέχουν. Κάποιοι κερδίζουν και κάποιοι χάνουν. 
Εμείς χάνουμε» τόνισε ο κ Κιουρτζής. Στο νομό Θεσσαλο-
νίκης , λειτουργούν περίπου  400 πρατήρια, από τα οποία 
150  είναι από εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών ενώ τα 
υπόλοιπα 250 περίπου τα λειτουργούν ιδιώτες. Από αυτά 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Βενζινοπωλών  τα 
80 τουλάχιστον βρίσκονται στο κόκκινο έτοιμα για λου-
κέτο. Την τελευταία πενταετία τουλάχιστον 100 πρατήρια 
στο νομό, είτε κατέβασαν ρολά, είτε πέρασαν στα χέρια 
των ομίλων.

Ο  πρόεδρος των βενζινοπωλών νομού Θεσσαλο-
νίκης Θέμης Κιουρτζής τόνισε πως από την αρχή της 
επιδημίας του κορονοϊου έχει σταματήσει σε πολλά 
πρατήρια το πλύσιμο των αυτοκινήτων στο εσωτερικό 
ενώ περισσότερο λειτουργεί το αυτόματο πλύσιμο  με 
βούρτσα.  Επίσης έχουν παρουσιάσει τεράστια πτώση η 
πώληση προϊόντων από τα βενζινάδικα που ρίχνει ακόμη 
περισσότερο τα κέρδη των επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα οι 
πληττόμενοι από τις επιπτώσεις του κορονοϊου πελάτες 
των πρατηρίων υγρών καυσίμων έχουν τη δυνατότητα 
να πληρώσουν τις επιταγές τους με καθυστέρηση 75 
ημερών, ενώ οι βενζινοπώλες, αν δεν πληρώσουν άμε-
σα τους προμηθευτές τους, δεν μπορούν να φορτώσουν 
καύσιμα.
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ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Η εταιρεία κράτησε τα γραφεία εξυπηρέτησης ανοικτά σε όλες τις πόλεις

Η πειθαρχία και η αποτελεσματικότητα που δείχνουμε στη 
διαχείριση της πανδημίας, θα κεφαλαιοποιηθεί στο μέλλον

Η εταιρεία κράτησε τα γραφεία εξυπηρέτησης ανοικτά 
σε όλες τις πόλεις, προχώρησε στην ηλεκτρονική εφαρ-
μογή πολλών υπηρεσιών και διασφάλισε κατά 100% την 
λειτουργία και συντήρηση του δικτύου της. Όπως επι-
σημαίνει ο γενικός διευθυντής της εταιρίας κ. Λεωνίδας 
Μπακούρας «αποδείξαμε ότι είμαστε πολύ καλύτεροι 
από ότι ακόμη και εμείς οι ίδιοι πιστεύαμε ίσως, και αυτό 
με κάνει αισιόδοξο».

Ο κ. Μπακούρας δήλωσε παράλληλα ότι η ΕΔΑ ΘΕΣΣ 
έδειξε από την πρώτη στιγμή και έμπρακτα την στήριξή 
της, με δωρεές σε όλους τους Δήμους, τα νοσοκομεία 
και τις Αρχές της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας, των 
περιοχών δηλαδή, στις οποίες δραστηριοποιείται επαγ-
γελματικά.

Από το δικό σας τομέα δραστηριοποίησης, ποιο εί-
ναι το σημαντικότερο πρόβλημα που δημιουργεί η υγει-
ονομική κρίση;

Απέναντι σ’ αυτή την πρωτόγνωρη διεθνώς κατάστα-
ση, θα τολμήσω να σας πω ότι η ΕΔΑ ΘΕΣΣ δεν αντιμετώ-
πισε μεγάλα  προβλήματα στη λειτουργία της. Από την 
πρώτη στιγμή φροντίσαμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά 
από τις εξελίξεις. Θέσαμε ως πρώτη προτεραιότητα βέ-
βαια την υγεία των εργαζομένων στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ, των συ-
νεργατών και των πολιτών, λαμβάνοντας όλα τα ενδει-
κνυόμενα μέτρα. Κρατήσαμε τα γραφεία εξυπηρέτησης 
ανοικτά σε όλες τις πόλεις, προχωρήσαμε στην ηλεκτρο-
νική εφαρμογή  πολλών υπηρεσιών μας και διασφαλίσα-
με κατά 100% την λειτουργία και συντήρηση του δικτύου 
μας. 

Συνολικά για την ενεργειακή αγορά ποιοι είναι οι 
φόβοι σας για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού; 

Η κρίση του κορωνοϊού επηρεάζει όλους τους τομείς 
της οικονομίας. Στη χώρα μας ωστόσο, δεν θα έλεγα ότι 
στην ενεργειακή αγορά διαμορφώθηκαν συνθήκες τέ-
τοιες που να δικαιολογούν φόβους. Θεωρώ ότι ακόμη 
και αν σημειώνεται μια ανάσχεση στις εξελίξεις που την 
αφορούν (π.χ. ιδιωτικοποιήσεις κλπ.), αυτό είναι ένα συ-
γκυριακό φαινόμενο. 

Θεωρείτε ότι η κατάσταση της ελληνικής οικονομί-
ας και το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον μέσα στο 
οποίο θα κληθούμε όλοι να κινηθούμε μετά την κρίση, 
επιτρέπει αισιοδοξία και προσδοκίες;

Στην Ελλάδα, τα προβλήματα αναμένεται να είναι 
πιο έντονα, αν λάβει κανείς υπόψιν  ότι, πρώτον η χώρα 
μόλις είχε ανακάμψει από την οικονομική κρίση που την 
ταλαιπώρησε τα προηγούμενα χρόνια και δεύτερον, ότι ο 
τουρισμός που σχεδόν «κράτησε» την οικονομία μας όλο 
αυτό το διάστημα, φέτος θα έχει σχεδόν αρνητική συμμε-
τοχή στο εθνικό προϊόν. 

Θέλω να πιστεύω ότι, παρ’ ολ’ αυτά, υπάρχουν  περι-
θώρια αισιοδοξίας. Αφ΄ ενός γιατί η χώρα μας κατάφε-

ρε, με πρωτόγνωρη θα έλεγα πειθαρχία, να αντέξει στη 
δεκαετία της οικονομικής κρίσης και να τα καταφέρει κι 
αφ’ ετέρου, γιατί η συμπεριφορά μας όλη αυτή την περί-
οδο, αποδεικνύεται τώρα  ότι δεν ήταν συγκυριακή. Αυτό 
δείχνει η πειθαρχία με την οποία συμμορφωθήκαμε στα 
μέτρα που με αποφασιστικότητα πήρε άμεσα η ελληνική 
κυβέρνηση, γεγονός που επιβραβεύεται με κολακευτικά 
σχόλια παγκοσμίως. 

Το βεβαρημένο λόγω πανδημίας οικονομικό περι-
βάλλον  θα επηρεάσει το επενδυτικό σας πρόγραμμα;

Το πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης που έχουμε κα-
ταθέσει προς έγκριση στην ΡΑΕ, περιλαμβάνει επενδύσεις 
140 εκ.€ στην Θεσσαλονίκη και την Θεσσαλία, με συνολι-
κή αύξηση του ποσοστού διείσδυσης στον πληθυσμό στο 
74% στις περιοχές της Αδείας, και η εκτίμησή μου είναι 
πως δεν θα υπάρξουν αποκλίσεις. 

Οι στέρεες βάσεις που έχουμε θέσει για την ανάπτυξη 
της εταιρείας και το αποτελεσματικό μάνατζμεντ, εγγυώ-
νται υλοποίηση όλων των προγραμματισμένων επενδύ-
σεων  για το 2020 ισχυρή κερδοφορία και συνέχιση αυτής 
της πορείας μέχρι και τη λήξη της αδείας της, το 2043.

Ποια είναι η εντύπωσή σας για τη διαχείριση της 
κρίσης στη χώρα μας. Για παράδειγμα, ως κλάδος βρή-
κατε από την πολιτεία ευήκοα ώτα ώστε να βρεθούν 
άμεσες λύσεις σε άμεσα προβλήματα;

Η συνεργασία μας με την πολιτεία ήταν και παραμέ-
νει εξαιρετική και τώρα που η χώρα μας βιώνει αυτή την 
πρωτόγνωρη κρίση. Μη ξεχνάτε, ότι η ΕΔΑΘΕΣΣ έχει χα-
ρακτηριστεί από την πολιτική ηγεσία «εταιρία – πρότυπο 
συνεργασίας του Δημοσίου με τον Ιδιωτικό τομέα».

Πιστεύετε ότι η επιχειρηματική κοινότητα της χώ-
ρας μας ανταποκρίθηκε στο ρόλο της; Στάθηκε στο 
ύψος των περιστάσεων;

Απολύτως! Η επιχειρηματική κοινότητα, όχι μόνο 
υπερασπίστηκε τον λειτουργικό της ρόλο με συνέπεια 
σε δύσκολες συνθήκες, αλλά έδειξε και το κοινωνικό 
της πρόσωπο, προσφέροντας μεγάλη στήριξη στις δομές 
υγείας, αλλά και γενικότερα. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ μάλιστα, έδειξε 
από την πρώτη στιγμή και έμπρακτα την στήριξή της, με 
δωρεές σε όλους τους Δήμους, τα νοσοκομεία και τις Αρ-
χές της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας, των περιοχών 
δηλαδή, στις οποίες δραστηριοποιείται επαγγελματικά.

Στις ενέργειες της ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ για την αντιμετώπιση 
της υγειονομικής κρίσης 
αναφέρθηκε σε συνέντευξή 
του ο Γενικός Διευθυντής 
της εταιρείας, κ. Λεωνίδας 
Μπακούρας.



6 25.04.2020

Οι Βουλευτές της ΝΔ  Δ. Κούβελας και του ΣΥΡΙΖΑ Γ.Αμανατίδης στην karfitsa

Τρεις ερωτήσεις για το αύριο, τις ανησυχίες 
και τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν
Τα αριθμητικά στοιχεία εξάπλωσης του κορονοϊου 

στην Ελλάδα είναι αρκετά ενθαρρυντικά, με τον αριθμό 
των κρουσμάτων να μειώνεται καθημερινά και να έχει 
φτάσει σε μονοψήφια νούμερα, γεγονός που προσφέ-
ρει μια “αχτίδα” αισιοδοξίας, σε πολίτες, κυβέρνηση και 
ειδικούς. Στο πλαίσιο αυτό και χωρίς να είναι κάτι δε-
δομένο καθώς η φύση του ιού έχει δείξει πως τα πράγ-
ματα είναι ρευστά όσο χαμηλά και να είναι τα νούμερα, 
το κυβερνητικό επιτελείο ετοιμάζεται για την επόμενη 
ημέρα, με σταδιακή άρση των μέτρων που έχουν ληφθεί 
και προγραμματισμό του δύσκολου έργου, στήριξης της 
επιχειρηματικότητας και επανεκκίνησης της οικονομίας. 
Η karfitsa κατέθεσε τρία εύλογα ερωτήματα σε έναν 
κυβερνητικό βουλευτή της ΝΔ τον Δημήτρη Κούβελα 
και έναν της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, με 
στόχο μέσα από τις απαντήσεις για τις ανησυχίες τους, το 
πόσο διαφορετικό βλέπουν το αύριο, αλλά και τις πολι-
τικές που πρέπει να εφαρμοστούν, να σχηματιστεί μια ει-
κόνα των συγκλήσεων (αν υπάρχουν) και των πολιτικών 
διαφορών που είναι δεδομένες.

Δημήτρης Κούβελας
 Η επόμενη ημέρα εξίσωση για δυνατούς λύτες 
που μπορεί να λύσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
Βλέπετε πολύ διαφορετική την επόμενη ημέρα; 

Αδιαμφισβήτητα τις επόμενες εβδομάδες η χώρα μας θα 
μπει σε ένα νέο αχαρτογράφητο τοπίο. H πανδημία αφή-
νει πίσω της μεγάλες πληγές, τόσο σε κοινωνικό όσο και 
οικονομικό επίπεδο. Αβέβαιο είναι πότε και ποιες από 
αυτές θα κλείσουν σύντομα για να επιστρέψουμε στην 
πολυπόθητη κανονικότητα.

Ο εθνικός μας στόχος παραμένει να διατηρηθούν οι 
συνθήκες ελέγχου της διασποράς του ιού. Μέχρι στιγμής, 
τα δείγματα γραφής είναι πολύ θετικά. Τα μέτρα που απο-

φάσισε  πολύ έγκαιρα ο πρωθυπουργός σε συνεργασία 
με τους ειδικούς, λειτούργησαν προστατευτικά για τη 
δημόσια υγεία και απέτρεψαν τη δοκιμασία των αντοχών 
του συστήματος υγείας. Σε αυτήν την επιτυχία συνετέλε-
σαν σημαντικά και οι πολίτες, που επέδειξαν υψηλό αί-
σθημα ατομικής και συλλογικής ευθύνης απέναντι στον 
αόρατο και επικίνδυνο εχθρό.

Ποιες οι μεγάλες ανησυχίες σας σε πολιτικό ή κοι-
νωνικό επίπεδο;  Είναι λογικό κάθε πολίτης να προβλη-
ματίζεται για την επόμενη μέρα και για τα χαρακτηριστικά 
της επανόδου στην καθημερινότητα, για την εργασία του 
και τις συνθήκες διαφύλαξης της υγείας του. Με αγωνία 
αναμένουν χιλιάδες μαθητές να πληροφορηθούν για τις 
νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των πανελλήνιων εξετά-
σεων. 

Όσον αφορά το πεδίο της οικονομίας, η πανδημία του 
κορονοϊού προκαλεί βαθιά ύφεση σε ολόκληρο τον πλα-
νήτη. Αναπόφευκτα η ύφεση θα πλήξει και τη χώρα μας. 
Ανησυχώ για την επόμενη μέρα του μικρομεσαίου επιχει-
ρηματία και του ελεύθερου επαγγελματία, αλλά και του 
άνεργου νέου που βλέπει την αγορά να ασφυκτιά. Ασφα-
λώς, ανησυχώ για τη βαριά μας βιομηχανία, τον τουρι-
σμό, ο οποίος προσφέρει αναπτυξιακά περί το 20%  στο 
ΑΕΠ της χώρας. 

Που πρέπει να επικεντρωθεί η κυβερνητική πολι-
τική; Για τους λόγους αυτούς, η κυβερνητική πολιτική 
τους επόμενους μήνες, θα πρέπει να επικεντρωθεί: αρ-
χικά στην ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά, τόσο με 
χαμηλότοκα δάνεια προς τις επιχειρήσεις, όσο και με την 
καθιέρωση περιόδου χάριτος, σχετικά με τις υποχρεώσεις 
τους. Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για τους ελεύθερους 
επαγγελματίες και τους αγρότες. Ειδικά για τον τουρισμό, 
είναι απαραίτητη η υλοποίηση συγκεκριμένου πλάνου 
που θα ανακοινώσει το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση 
και θα στηρίζει τον κλάδο με συγκεκριμένο  χρονοδιά-
γραμμα. Εν αναμονή και των ξένων επενδύσεων, βάρος 
αναμένεται να δοθεί και στο πρόγραμμα δημοσίων και 
ιδιωτικών επενδύσεων. Οι τομείς των υποδομών και η 
εφαρμογή νέων ψηφιακών τεχνολογιών και διακυβέρ-
νησης, θα πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο αυτής 
της στρατηγικής. Είναι, άλλωστε, ευκαιρία να απαλλα-
γούμε οριστικά από τη γραφειοκρατία και η κυβέρνηση 
έχει αποδείξει ότι και σε αυτόν τον τομέα έκανε σημα-
ντικά άλματα το διάστημα της πανδημίας. Επιπλέον, να 
εξαπλωθεί η πολιτική αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας που θα βοηθήσει τον κλάδο της βαριάς βιομη-
χανίας να γίνει περισσότερο ανταγωνιστικός. 

Η επόμενη μέρα είναι ομολογουμένως, μία πολύ-
πλοκη εξίσωση για πολύ δυνατούς λύτες. Η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη έχει αποδείξει στην πράξη ότι είναι ικανή να 
λύνει τέτοιες εξισώσεις.

Γιάννη Αμανατίδης
Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ αντίσταση 
στην κυβέρνηση που επιτίθεται στην εργασία
Βλέπετε πολύ διαφορετική την επόμενη ημέρα;
Σαφώς υπάρχει βάσιμη ανησυχία για την επόμενη 

μέρα και είναι διάχυτη, καθώς κανείς και πουθενά δεν 
μπορούσε να φανταστεί, παρά τις συνεχείς προειδοποι-
ήσεις εξειδικευμένων επιστημόνων από διαφορετικούς 
τομείς και κλάδου, πως μία δυσοίωνη για την ανθρωπό-
τητα προοπτική, ήταν προ των πυλών και θα απειλούσε, 
αδιακρίτως, τη ζωή όλων μας.

Ευτυχώς, στη χώρα μας υπήρξε η πρόνοια από την 
προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που ανέκοψε τη 
νεοφιλελεύθερη λαίλαπα, που χτυπούσε αλύπητα κι 
απάνθρωπα το εθνικό σύστημα υγείας της χώρας, για 
λογαριασμό του ιδιωτικού τομέα και πρόσχημα τα μνη-
μόνια- στα οποία ακόμα και σημερινοί υπουργοί κομπά-
ζουν, επειδή τα υπηρέτησαν με ζήλο, αποκόβοντας ένα 
τεράστιο τμήμα του πληθυσμού μας από την πρόσβαση 
σε δομές υγείας. 

Ποιες οι μεγάλες ανησυχίες σας σε πολιτικό ή κοι-
νωνικό επίπεδο; Αυτές είναι οι ανησυχίες μου. Τα έργα 
και οι ημέρες αυτών, που επανήλθαν στο πολιτικό προ-
σκήνιο, ανανεώνοντας τους όρκους τους στις ιδιωτικο-
ποιήσεις, τον νεοφιλελευθερισμό και την εξάρτηση από 
τα λιγοστά και μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, ονομά-
ζοντας επιτελικό το νέο πελατειακό και επικοινωνιακό 
κράτος που χτίζουν, με τα χρήματα που συγκεντρώθη-
καν από τις θυσίες του ελληνικού λαού. Αναφέρομαι στο 
γνωστό πια ως μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
που άφησε η δική μας κυβέρνηση, στη θέση των άδειων 
ταμείων που παρέλαβε το 2015. 

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο ΣΕΒ σε πρόσφατο 
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ενημερωτικό του δελτίο ζητάει ακριβώς αυτά που έχει 
ήδη σπεύσει να κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με ΠΝΠ: 
τις μειώσεις των μισθών κατά 50% με καθιέρωση εκ πε-
ριτροπής εργασία και πλήρη κατάργηση εργασιακών δι-
καιωμάτων.    

Ποιες οι προτάσεις σας;  Έχουμε καταθέσει συγκε-
κριμένες και κοστολογημένες προτάσεις, που πρέπει να 
ξεκινήσει από τώρα η αξιοποίησή τους, προκειμένου η 
χώρα μας να αποφύγει το μοιραίο σπιράλ της διεθνούς 
ύφεσης.

Ειδικότερα για το δημόσιο σύστημα υγείας, στο πλαί-
σιο του προγράμματός μας «Μένουμε Όρθιοι», έχουμε 
προτείνει, μεταξύ άλλων, πρόσθετη χρηματοδότηση με 1 
δισ. € και άμεση ενίσχυση της στελέχωσης του με 4.000 
μόνιμες προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού.

Συνολικά, η δέσμη προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ , περιλαμ-
βάνει και την αντίσταση στην κυβερνητική πολιτική, που 

επιτίθεται στον κόσμο της εργασίας. 
Ζητήσαμε εμπροσθοβαρή άμεσα μέτρα ύψους 26 δι-

σεκατομμυρίων ευρώ, γνωρίζοντας πως το σύνολο της 
διαθέσιμης ρευστότητας, από ίδιους και ευρωπαϊκούς 
πόρους είναι 50 δισεκατομμύρια.

Προτείνουμε την επέκταση της προστασίας της πρώ-
της κατοικίας και μετά τον Απρίλιο του 2020 και απαγό-
ρευση πλειστηριασμών μέχρι το τέλος του 2020. 

Άμεσα μέτρα για την κοινωνική πρόνοια και αλληλεγ-
γύη ύψους 300 εκ ευρώ με αύξηση κατά 50% των ανα-
πηρικών επιδομάτων και του ΚΕΑ. 

Ειδικό επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης με τη μορ-
φή μερίσματος ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για να 
καλυφθούν 1,7 εκατ. εργαζόμενοι σε επισφαλείς θέσεις 
εργασίας. 

Επιμένουμε στην πλήρη κάλυψη μισθού, ασφαλιστι-
κών εισφορών και δώρου Πάσχα των εργαζομένων του 
ιδιωτικού τομέα μέχρι τέλη Μαΐου και επιδότηση των 

ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων 
με ποσό ίσο με το 1/12 του περσινού τους εισοδήματος 
για κάθε μήνα μέχρι τα τέλη τα Μαΐου. Ύψος παρέμβασης 
8,5 δισεκ. ευρώ. Επιπλέον, αναστολή καταβολής του συ-
νόλου των φορολογικών υποχρεώσεων για έξι μήνες με 
πάγωμα των δανειακών οφειλών και άλλων τραπεζικών 
υποχρεώσεων για όσο διαρκεί η υγειονομική κρίση. 

Πρόγραμμα μη επιστρεπτέας ενίσχυσης ύψους 3 δις 
ευρώ για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν 
πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό με κριτήρια. 

Και τέλος, ένα μεγαλόπνοο σχέδιο “Ηρακλής” για τις 
επιχειρήσεις, με παροχή εγγυήσεων από το ελληνικό δη-
μόσιο ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ, αντίστοιχο του 
προγράμματος της ΕΚΤ, ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα 
τους στην περίοδο της κρίσης.
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Σε διαρκή συναγερμό βρίσκονται κρατούμενοι και σωφρονιστικοί υπάλληλοι στις 
φυλακές της χώρας λόγω του κορονοϊού. Αποχή κρατουμένων στον Κορυδαλλό

Επιτακτική η Αποσυμφόρηση 
στις Ελληνικές φυλακές 

Τρείς πρόσφατοι θάνατοι στις φυλακές της χώρας το 
προηγούμενο διάστημα σήμαναν κόκκινο συναγερμό 
στους κρατούμενους και στους σωφρονιστικούς υπαλ-
λήλους μέχρι να διαπιστωθεί ότι τα αίτια θανάτου και στις 
δύο περιπτώσεις δεν ήταν κορονοϊός.   

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι ζουν με την αγωνία 
ενός πιθανού κρούσματος στις φυλακές ενώ ήδη έχουν 
αναγκαστεί να μεταφέρουν σε νοσοκομεία και κέντρα 
υγείας όποια ύποπτα περιστατικά έχουν προκύψει από το 
ξέσπασμα της επιδημίας του κορονοϊού. 

 Γιατροί στις φυλακές δεν υπάρχουν παρά μόνο με 
βάρδιες το πρωί και αυτό όχι σε όλες τα καταστήματα της. 
Οι νοσηλευτές είναι εκείνοι που έχουν επιφορτιστεί με τη 
διάγνωση των πρώτων συμπτωμάτων και επικοινωνούν 
τηλεφωνικά με τους γιατρούς για να καταλήξουν πως θα 
αντιμετωπίσουν το κάθε ύποπτο κρούσμα. 

Τα επισκεπτήρια σταμάτησαν από την πρώτη στιγμή 
και σταδιακά οι φυλακές μπήκαν σε καθεστώς lock down 
όμως αυτό δεν έφερε εφησυχασμό στους κρατούμενους 
οι οποίοι συγχρωτίζονται στον αυλισμό τους. Άλλωστε 
για τον Παγκόσμιο Οργανισμός Υγείας οι φυλακές χαρα-
κτηρίζονται περίπτωση «κλειστού πληθυσμού» καθώς 
οποιαδήποτε μεταδοτική ασθένεια μπορεί να μεταδοθεί 
με ταχύτητα και ίσως και με σφοδρότητα. 

«Η ζωή των κρατούμενων και η  δίκη μας  βρίσκε-
ται καθημερινά σε κίνδυνο εξαιτίας της υπερπληθυσμού 
και του συγχρωτισμού σε μικρούς χώρους, της έλλειψης 
προληπτικών μέτρων και της διατήρησης των απαραί-
τητων προτύπων και συνθηκών υγιεινής. Επίσης μεγά-
λο ποσοστό των κρατούμενων ανήκουν στις ευπαθείς 
ομάδες πληθυσμού λόγω προβλημάτων υγείας ή της 
προχωρημένης ηλικίας» αναφέρει ο πρόεδρος της ΟΣΥΕ 

Σπύρος Καρακίτσιος.
Στην χώρα μας σήμερα υπάρχουν 11.313 κρατούμε-

νοι, την στιγμη που η συνολική χωρητικότητα δεν ξεπερ-
νά τις 10.055 θέσεις κράτησης. Συγκεκριμένα κατά μέσο 
όρο οι φυλακές είναι υπερπλήρεις κατά 120%. 

Τα πρωτεία του υπερπληθυσμού ανήκουν στο κατά-
στημα κράτησης Αυλώνα με τους κρατούμενους να είναι 
περισσότεροι από τον κανονικό αριθμό των φιλοξενού-
μενων κατά  260%. Οι φυλακές Τρικάλων αγγίζουν σε 
πληρότητα το 252% οι φυλακές  Ιωαννίνων το  200%, οι 
φυλακές Τρίπολης το 252% και το κατάστημα κράτησης 
Λάρισας 130%. 

ΟΣΥΕ: Αποσυμφόρηση τώρα 
ανεξάρτητα από τον κορονοϊο
Τα μέλη της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλή-
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Ελληνική Δημοκρατία                                                            
Νομός Θεσσαλονίκης                                                              
Δήμος Ωραιοκάστρου
Κομνηνών 76 Ωραιόκαστρο
Τ.Κ.57013
Τηλ. 2313304054

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο  
Διαγωνισμό   για την προμήθεια  με τίτλο: «Προμήθεια διαμορφωτή γαιών 
(ισοπεδωτή)του Δ.Ωραιοκάστρου». 
Προεκτιμούμενη αξία 300.000,00 €   συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 
Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  του συστήματος, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/16 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα  25-5-
2020 και ώρα 18:00μμ 
Aπαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 4.838,70 ευρώ(2% επί της ΚΑ χωρίς 
ΦΠΑ).
  Η παρούσα περίληψη και τα υπόλοιπα έγγραφα της σύμβασης, θα 
αναρτηθούν στη  διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.  
και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.oraiokastro.gr.
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/02016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΑΔΑ:  ΩΨ3ΠΗΖ-Μ20
ΑΠ  6001/21-4-2020                                                            

λων ζητούν αποσυμφόρηση των φυλακών καθώς όπως λένε ο υπερπληθυσμός ουσιαστι-
κά καθιστά ανεφάρμοστη οποιαδήποτε παρέμβαση για την απομόνωση των κρουσματων 
ή τον περιορισμό της διασποράς του ιού. «Χρειάζεται ο αριθμός των κρατουμένων να 
κατέβει στις 10.000 και να μπορέσει το κάθε κατάστημα κράτησης να λειτουργήσει σε φυ-
σιολογικές συνθήκες» αναφέρει ο κ Καρακίτσιος και υπογραμμίζει ότι η αποσυμφόρηση 
είναι απαραίτητη ανεξάρτητα από την πανδημία του κορονοϊου. 

Στα τέλη Μαρτίου είχε σχεδιαστεί να εκδοθεί απόφαση για αποφυλάκιση καταδικα-
σμένων σε ελαφριές ποινές και με άμεσες διαδικασίες κάτι που αν και συζητήθηκε δεν 
εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα. Η

«Διαπιστώνουμε ότι η διαρροή στον Τύπο των πιθανών προθέσεων της Κυβέρνησης 
για έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου από τα τέλη Μαρτίου σχετικά με την απο-
συμφόρηση των φυλακών καλλιέργησε ελπίδες στους κρατουμένους και το τελευταίο 
διάστημα έχει προκαλέσει αναταραχή στα σωφρονιστικά καταστήματα» αναφέρει η Ένω-
ση Ποινικολόγων.

Οι κρατούμενοι στις φυλακές Κορυδαλλού έχουν προχωρήσει σε αποχή από τα μερο-
κάματα  και σύμφωνα με πληροφορίες αυτή η κατάσταση αναμένεται να κλιμακωθεί με 
τους κρατούμενους να περιμένουν νεότερα για την αποσυμφόρηση των φυλακών. Απο-
τέλεσμα της κινητοποίησης είναι η διακοπή λειτουργίας των μαγειρείων, με συνέπεια να 
τρέφονται από κέτερινγκ. 

Καμπανάκι από διεθνείς οργανισμούς 
Η Επιτροπή Πρόληψης των Βασανιστηρίων (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης σε 

πρόσφατη έκθεσή της για την κατάσταση των ελληνικών φυλακών υπογράμμισε το πρό-
βλημα του υπερπληθυσμού, της έλλειψης προσωπικού και των ακατάλληλων υγειονο-
μικών συνθηκών.

Ο διεθνής οργανισμός Equal Society εξέδωσε πρόσφατα ανακοίνωση με την οποία ζη-
τάει από την ελληνική πολιτεία να ακολουθήσει το παράδειγμα των άλλων ευρωπαϊκών 
χωρώn

Το παράδειγμα της Κύπρου 
Η Κύπρος μόλις πρόσφατα ενόψει της απειλής του κορωνοιού, προχώρησε σε 114 

αποφυλακίσεις από σύνολο 800 κρατουμένων, δηλαδή αποφυλάκισε το 1/8 των κρατου-
μένων. Εξαιρέθηκαν καταδικασθέντες για αδικήματα φόνου, ανθρωποκτονίας, απόπειρα 
φόνου, σεξουαλικά αδικήματα κατά ενηλίκων και ανηλίκων, βιασμός, παιδεραστία, παιδι-
κή πορνογραφία (Πηγή: Τμήμα Φυλακών Κύπρου).
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Δέσμη προτάσεων για ενίσχυση της αγοράς από την Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης 

Πώς θα επανεκκινηθεί η οικονομία
στην Κεντρική Μακεδονία

Για την επόμενη ημέρα μετά την άρση των περιοριστι-
κών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊου και την 
προσπάθεια “επούλωσης” των οικονομικών πληγμάτων 
που έχει δεχτεί ο εμπορικός και επιχειρηματικός κόσμος, 
ετοιμάζεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με στό-
χο την  επανεκκίνηση της οικονομίας.

Στην προσπάθεια για στοχευμένες δράσεις, επιστο-
λές προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών 
Χρήστο Σταϊκούρα, και Ανάπτυξης & Επενδύσεων  Άδω-
νι Γεωργιάδη, με δέσμη προτάσεων, με στόχο την ανα-
θέρμανση της αγοράς, απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Γιουτίκας. Οι 
προτάσεις αυτές είναι προϊόν γόνιμων συζητήσεων μέσω 
τηλεδιασκέψεων, του Αντιπεριφερειάρχη, με παραγωγι-
κούς και οικονομικούς  φορείς της Κεντρικής Μακεδο-
νίας.

Δανεισμός με εγγύηση Δημοσίου 
για τις επιχειρήσεις
Ο κ. Γιουτίκας, υποστηρίζει ένθερμα  την άποψη του 

Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης  για δανεισμό των 
επιχειρήσεων με εγγυήσεις  του Ελληνικού Δημοσίου, 
ώστε να αποτραπεί το ντόμινο των υπερχρεωμένων επι-
χειρήσεων που δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν την 
επόμενη μέρα.

 Όπως υπογραμμίζει στις επιστολές, με βάση την 
πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου,   για απευθείας  απο-
πληρωμή των οφειλομένων  των επιχειρήσεων  από τα 
πιστωτικά ιδρύματα  ή το Φορέα που θα χορηγήσει τα 
δάνεια με εγγύηση  του Ελληνικού Δημοσίου, θα προκύ-
ψουν  άμεσα έσοδα  στα κρατικά ταμεία για τους μήνες 
που δεν λειτούργησαν τα εμπορικά καταστήματα, ενώ το 
ίδιο θα συμβεί με τα έσοδα της ΔΕΗ Α.Ε. , άλλων Ανώ-
νυμων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, καθώς και των 
Ασφαλιστικών Φορέων.  Εξάλλου, η ρευστότητα που θα 
δημιουργηθεί μέσω της αποπληρωμής κι άλλων πιστω-
τών, θα δράσει ενισχυτικά προς την τόνωση  της αγορα-
στικής δύναμης γενικά.

Οι πλατφόρμες υποχρεώσεων που προτείνονται 
Ο κ.Γιουτίκας επισημαίνει πως «είναι κρίσιμο να υλο-

ποιηθούν άμεσα και οι ειδικές πλατφόρμες για την ανα-
γραφή των  έως τώρα  οικονομικών υποχρεώσεων των 
επιχειρήσεων, πριν δοθεί το πράσινο φως για την επανα-
λειτουργία  των καταστημάτων”. Μάλιστα προτείνονται 
τέσσερις πλατφόρμες υποχρεώσεων

Από 10/03/2020 έως άνοιγμα 
καταστημάτων 

Από άνοιγμα καταστημάτων 
έως 31/12/2020 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 2

ΕΝΟΙΚΙΑ 100% 40%

ΡΕΥΜΑ 100% 40%

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 100% 40%

ΝΕΡΟ 100% 40%

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 100% 40%

ΜΙΣΘΟΙ 100% 40%

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 100% ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 100% 40%
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Ειδική εκπτωτική περίοδος “Ξανά στην Αγορά”

Ανάμεσα στις προτάσεις που έχει προωθήσει ο Αντιπε-

ριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι και η ο 

καθορισμός μιας ειδικής περιόδου εκπτώσεων με Brand 

Name “Ξανά στην Αγορά”. 

Στόχος της πρότασης αυτής είναι h ψυχολογική και 

ουσιαστική επανεκκίνηση της αγοράς, όπως και η «διέ-

γερση» της αγοραστικής διάθεσης με κίνητρο τις μεγάλες 

εκπτώσεις και προσφορές .

Δεδομένου της αυξημένης ζήτησης των πρώτων 

ημερών λειτουργίας της αγοράς, προτείνεται το μέτρο να 

εφαρμοστεί από 15 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου .

Από τον καθορισμό της ειδικής εκπτωτικής περιόδου 

μπορούν να επωφεληθούν και να συμμετέχουν όλες οι 

επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου ή ΚΑΔ, .Ειδικότερα ο 

κλάδος του λιανικού εμπορίου. 

Η συμμετοχή προτείνεται να είναι προαιρετική, με ει-

δική σήμανση σε όσες επιχειρήσεις συμμετέχουν και την 

υποχρέωση να προσφέρονται διαπιστευμένα μεγάλες εκ-

πτώσεις και προσφορές .

Η επιχείρηση θα υποχρεούται να μπορεί να αποδείξει 

την έκπτωση- προσφορά στα ελεγκτικά κρατικά κλιμάκια 

(Εφορία , Δήμος, Περιφέρεια κλπ).

“Οι καταναλωτές είναι “μουδιασμένοι” 

και χρειάζονται ισχυρό κίνητρο”

Σε δήλωση του στην karfitsa ο Αντιπεριφεριεάρχης 

τονίζει «Είναι  απολύτως  σαφές ότι οι τραγικές συνέπειες 

της πανδημίας και το ενδεχόμενο τυχόν επιβολής περιο-

ριστικών μέτρων  το φθινόπωρο,  θα αποτελέσουν ανα-

σχετικούς παράγοντες στην επαναλειτουργία της αγοράς, 

με τη μορφή που τη  γνωρίζαμε, πριν την εξάπλωση του 

νέου κορονοϊού.  Επιπλέον, οι καταναλωτές «μουδια-

σμένοι» από το σοκ της πανδημίας και τον κατ’ οίκον 

περιορισμό, χρειάζονται ισχυρό κίνητρο προκειμένου να 

«κινήσουν» την αγοραστική  τους δύναμη.

Οπότε ο επιχειρηματικός κόσμος και οι επαγγελμα-

τίες χρειάζονται υποστήριξη. Απαιτείται  η λήψη δέσμης 

εξειδικευμένων και κυρίως δραστικών μέτρων  για την 

ενίσχυσή τους.

Η αναθέρμανση  της εμπορικής δραστηριότητας και 

η ενδυνάμωση της μικρομεσαίας επιχείρησης, πιστεύω 

ότι είναι δύο κρίσιμοι παράγοντες για την επανεκκίνηση 

της ελληνικής οικονομίας σε εθνικό, όσο και περιφερει-

ακό επίπεδο και οι προτάσεις που υποβάλλουμε  στα συ-

ναρμόδια Υπουργεία είναι ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες και 

αυτές που μπορούν να δώσουν ελπίδα ότι η οικονομία  

μπορεί εκ νέου να ορθοποδήσει».

Από 10/03/2020 έως άνοιγμα 
καταστημάτων 

Από άνοιγμα καταστημάτων 
έως 31/12/2020 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 4

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 100% 50%

ΔΑΝΕΙΑ (δόσεις, τόκοι κ.λ.π.) 100% 50%
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H ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ αν δεν αρθεί έγκαιρα το lockdown 
που επιβλήθηκε στη χώρα για τον περιορισμό της εξά-
πλωσης του κορωνοϊού θα είναι 
καταστροφική σε όλα τα επίπε-
δα. Ήδη σύμφωνα με πρόσφατη 
έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ επτά στις δέκα 
επιχειρήσεις που συνεχίζουν τη 
λειτουργία τους καταγράφουν 
έλλειψη ρευστότητας και ταυτό-
χρονα μεγάλη μείωση του τζίρου 
τους. Περί τις 100.000 επιχειρή-
σεις ενδέχεται να κλείσουν, γιατί 
μετά από την δεκαετή οικονομική 
κρίση, το ξέσπασμα της πανδημί-
ας ήρθε να τις αποτελειώσει. 

Τα έσοδα του Κράτους, εκεί 
που άρχισαν να βελτιώνονται με τις 24, 48 και 120 δό-
σεις αναμένεται να καταρρεύσουν στους επόμενους μή-
νες,  λόγω της αδυναμίας των υπερχρεωμένων νοικοκυ-
ριών. Το 50% των πολιτών λέει ότι σε 2 με 3 εβδομάδες 
δεν θα έχει χρήματα, ενώ το 25% λέει ότι ήδη του έχουν 

τελειώσει τα λεφτά.  Τις δραματικές επιπτώσεις στην ελ-
ληνική κοινωνία εκφράζουν σε εκθέσεις τους ο ΟΟΣΑ και 

ο έγκυρος Economist οι οποίοι 
μιλούν για άνευ προηγουμένου 
οικονομικό χτύπημα. Η ζημιά θα 
είναι της τάξης του 35% του ΑΕΠ 
γεγονός που αν συμβεί θα έχουμε 
γενική πτώχευση και θα χρεια-
στούμε 10 έως 30 χρόνια για να 
ορθοποδήσουμε ξανά. 

Το κύριο πλήγμα θα δεχθεί 
ο τουρισμός μας που αντιπρο-
σωπεύει το 20% του ΑΕΠ. Στην 
καλύτερη περίπτωση για φέτος, 
θα καταγράψει μείωση 55% με 
συνέπεια το 40% των εργαζομέ-

νων να απολυθεί ή να απομακρυνθεί, δηλ. 45.000 θέσεις 
εργασίας χαμένες μόνον για φέτος. Η δραματική εικόνα 
στον τουρισμό ήδη διαφαίνεται αφού πάνω από 150 με-
γάλες ξενοδοχειακές μονάδες πωλούνται όσο – όσο και 
οι μαύρες προβλέψεις των τραπεζών λένε, ότι το 65% 

των ελληνικών ξενοδοχείων αναμένεται να κηρύξει πτώ-
χευση.

Ο τομέας των συνεδρίων και των εκθέσεων βυθίζεται 
κι αυτός, με τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις και είναι 
άγνωστο πότε θα ξαναμπούν στο ρυθμό της ζωής που ξέ-
ραμε μέχρι τώρα. Όλες οι κλαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό ανεστάλησαν και η προσεχής Διεθνής 
Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο υπό τις παρούσες 
συνθήκες πάει μάλλον για αναβολή, επιφέροντας μεγά-
λο πολυεπίπεδο οικονομικό πλήγμα στη Θεσσαλονίκη. 
Αν μέσα στον Μάϊο ανοίξουν τα εμπορικά καταστήματα, 
τα καφέ και τα εστιατόρια η κίνηση θα είναι εξαιρετικά 
μειωμένη, γιατί ο κόσμος δεν θα έχει χρήματα και γιατί οι 
ημέρες των γεμάτων από κόσμο μαγαζιών θα είναι πλέον 
παρελθόν.

Πάρτε μια βαθιά ανάσα και να είστε προετοιμασμέ-
νοι… Έρχονται προφανώς δύο πολύ δύσκολοι μήνες για 
όλους. Η επόμενη μέρα μετά την πανδημία παγκοσμίως 
θα είναι διαφορετική και είναι απαραίτητο να είμαστε αι-
σιόδοξοι, αλλά με πλήρη γνώση ότι είμαστε στην αρχή… 

Ολέθριες οι συνέπειες από το lockdown 

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

opinion
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Το πολιτικό εφετείο Θεσσαλονίκης απέρριψε την αγωγή την αγωγή της Μ. Ξενοφώντος 

Δεύτερο «στοπ» στη διεκδίκηση 
της χερσονήσου της Σιθωνίας

Και με τη βούλα του Εφετείου οι διεκδικήσεις της μο-
νής Ξενοφώντος του Αγίου Όρους στη Σιθωνία, έπεσαν 
στο κενό. Το δικαστήριο, επικυρώνοντας την πρωτόδικη 
απόφαση του 2015, απέρριψε την αγωγή του μοναστη-
ριού με την οποία ζητούσε να της παραχωρηθεί σχεδόν 
όλη η χερσόνησος της Σιθωνίας, με το επιχείρημα ότι είχε 
δωρηθεί με βυζαντινό χρυσόβουλο. Η απόφαση νομικοί 
εκτιμούν ότι ανοίγει δρόμους σχετικά με το σύνολο των 
μοναστηριακών διεκδικήσεων σε περιοχές εκτός Αγίου 
Όρους.

Το Πολιτικό Εφετείο Θεσσαλονίκης με την απόφασή 
του 674/2020 έκρινε ότι τα 53.800 στρέμματα που πα-
ραχωρήθηκαν στο μοναστήρι επί δικτατορίας και μάλιστα 
με πράξη που υπογράφηκε λίγες ημέρες μετά την εξέγερ-
ση του Πολυτεχνείου, δεν ανήκουν στη μονή Ξενοφώ-
ντος. Με την απόφαση απέρριψε και τις διεκδικήσεις της 
εταιρίας ΣΕΚΑ στην οποία πουλήθηκε η έκταση αμέσως 
μετά την παραχώρηση. Και οι δύο πράξεις, παραχώρησης 
και πώλησης, είχαν ακυρωθεί με απόφαση του 1974, σε 
βάρος της οποίας προσέφυγαν τώρα οι μοναχοί της Ξενο-
φώντος και η ΣΕΚΑ με την αγωγή σε βάρος του Ελληνι-
κού Δημοσίου. Στην επίδικη έκταση περιλαμβάνεται ολό-
κληρος ο οικισμός της Βουρβουρούς και τμήματα των 
οικισμών Αγίου Νικολάου και Νικήτης, όπως και όλα τα 
νησάκια της χερσονήσου μεταξύ των οποίων η Περιστέρα 
και η Ελιά. Ακόμη απορρίφτηκε η πρόσθετη παρέμβαση 
που κατέθεσε η μονή Σίμωνος Πέτρας, η οποία αντιδρού-
σε στην πώληση της έκτασης διεκδικώντας με τη σειρά 
της 30.000 στρέμματα, δηλαδή τη Βουρβουρού, από το 
σύνολο της έκτασης.

Η απόφαση σκόρπισε ενθουσιασμό στους κατοίκους 
της Σιθωνίας και τις δημοτικές αρχές όλων αυτών των 
χρόνων που έμπαιναν μπροστά στις «ιερές» διεκδική-
σεις. «Ο δήμος Σιθωνίας το ελάχιστο που μπορεί να κάνει 
είναι να πει ένα  μεγάλο ευχαριστώ – διαχρονικά από το 
1973 μέχρι σήμερα - στους κατοίκους του Αγίου Νικολά-
ου και της Νικήτης, στους προέδρους, τους δημάρχους, 
τους νομικούς συμπαραστάτες», αναφέρεται σε ανακοί-
νωση του δήμου στην οποία ο δήμαρχος Κυπαρίσσης 
Ντέμπλας κλείνει με την ευχή «Καλή Ανάσταση».

 
Απόφαση - σταθμός 
Η απόφαση του Πολυμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης 

επικυρώνει την πρωτόδικη απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Πολυγύρου (52/2015) με την οποία έγι-
ναν οι πρώτες αναφορές στις διεκδικήσεις με τη χρήση 
βυζαντινών χρυσόβουλων και οθωμανικών ταπιών ως 
τρόπος δωρεών. Άλλωστε αυτό ήταν το κύριο αντικεί-
μενο της διαμάχης του Ελληνικού Δημοσίου με τη μονή 
Βατοπεδίου του Αγίου Όρους στη γνωστή «ιερή» ανταλ-

λαγή της λίμνης Βιστωνίδας. Στο αιτιολογικό της απόφα-
σης του Πολυγύρου, σημειώνεται πως οι αυτοκρατορικές 
δωρεές με χρυσόβουλα γράμματα, πρέπει να συνδυά-
ζονται με πράξεις νομής και κατοχής του δωρεοδόχου, 
κάτι που δεν αποδείχτηκε στην επίδικη έκταση της Σιθω-
νίας. Ενδιαφέρον επίσης είναι το σημείο της απόφασης 
στο οποίο υπογραμμίζεται ότι τέτοιες δωρεές δεν μπορεί 
να είναι έγκυρες όταν δεν γίνονται σε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, καθώς την περίοδο εκείνη τα μοναστήρια δεν 
είχαν τέτοια μορφή. Σχετικά με την κύρια παρέμβαση που 
άσκησαν οι εκπρόσωποι της Μονής Σίμωνος Πέτρας το 
δικαστήριο αποφάσισε ότι είναι αόριστη, κρίση που επα-
ναλήφτηκε και από το Εφετείο.

Οι δικαστές της Θεσσαλονίκης πάντως πληροφορίες 
αναφέρουν ότι στο σκεπτικό της απόφασης προχώρησαν 
ένα βήμα παραπέρα, σε σχέση με την πρωτόδικη απόφα-
ση και τη διαχείριση των μοναστηριακών διεκδικήσεων. 
Συγκεκριμένα στην απόφαση σημειώνεται πως η Μονή 
Ξενοφώντος, που προέταξε ως επιχείρημα ότι η έκταση 
δωρήθηκε με βυζαντινό χρυσόβουλο, δεν προέβαλε κα-
μία απόδειξη ύπαρξης του συγκεκριμένου χρυσόβουλου. 

Ακόμη τονίζεται και αυτό εκτιμάται από νομικούς  ότι έχει 
μεγαλύτερη σημασία γενικότερα για τις μοναστηριακές 
διεκδικήσεις ότι το μοναστήρι τόσο στην παραχώρηση 
όσο και στην πώληση της έκτασης δεν είχε την κτήση 
και τη φυσική εξουσία στην έκταση αυτή, καθώς χρησι-
μοποιούνταν από τους κατοίκους της περιοχής είτε ως 
κατοικίες είτε ως καλλιέργειες είτε ως εκμεταλλεύσεις. 
Και τέλος για την κτήση της συγκεκριμένης έκτασης δεν 
παρατηρήθηκε καμία κίνηση του μοναστηριού.

«Κατ’ αρχήν δημιουργείται θέμα ειδικά με το ζήτημα 
της κτήσης του μοναστηριού και της χρήσης μίας διεκ-
δικούμενης έκτασης την ώρα της διεκδίκησης. Και αυτό 
αφορά όλα τα μοναστήρια. Οι δωρεές αυτές, τα προικιά 
με τα χρυσόβουλα δεν φαίνεται ότι στέκονται στα πόδια 
τους», σχολίασαν νομικοί με το άκουσμα των πρώτων 
στοιχείων της απόφασης, περιμένοντας όμως να διαβά-
σουν τις λεπτομέρειες. Το βέβαιο είναι πως η απόφαση 
του Εφετείου ήδη προκαλεί δεδικασμένο, όπως επίσης 
βέβαιο θεωρείται ότι θα επιχειρηθεί η αναίρεσή της στον 
Άρειο Πάγο.

Ολέθριες οι συνέπειες από το lockdown 



14 25.04.2020

Η αρχή του έτους έβρισκε τη χώρα σε 
μια σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας, με 
σημαντικές προοπτικές για το μέλλον. Απαλ-
λαγμένοι από τα μνημόνια και με την ψυχο-
λογία του κόσμου να έχει αλλάξει προς το 
καλύτερο, το 2020 φαινόταν ότι θα είναι το 
έτος «ορόσημο», για τη δυνατή επιστροφή 
μας στην ανάπτυξη και την πρόοδο.

Ένας απρόσμενος όμως «επισκέπτης» 
είχε διαφορετική άποψη. Η χώρα μας χτυπή-
θηκε και αυτή από την πανδημία του κορω-
νοϊού, η οικονομική δραστηριότητα εκμηδε-
νίστηκε και το μέλλον και η ζωή μας μπήκαν 
στην αναμονή.

Μπροστά στη χειρότερη υγειονομική κρί-
ση στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας, η 
κυβέρνηση έδρασε ομολογουμένως γρήγο-
ρα και αρκετά αποτελεσματικά.  Ελήφθησαν 

σκληρά αλλά αναγκαία μέτρα, μπορεί 
με κάποια λάθη και παραλείψεις, αλλά 
ευτυχώς ελήφθησαν νωρίς, αν αναλο-
γιστούμε την κατάσταση που βιώνουν 
οι γειτονικές χώρες. Η κυβέρνηση 
έδωσε και δίνει μια πολυεπίπεδη μάχη 
για την υγεία, την οικονομία, την ερ-
γασία, την ασφάλειά μας. Είναι ίσως η 
πρωτη φορά που το κράτος λειτούργη-
σε σωστά & άμεσα. 

Ενάμιση μήνα μετά και η οικονομία 
μας βρίσκεται σε πλήρη αδράνεια, με 
διαφαινόμενο τον κίνδυνο μιας νέας 
οικονομικής κρίσης, ίσως και χειρότε-
ρης της προηγούμενης.  Τα όποια έκτα-
κτα μέτρα ανακούφισης και αν εξαγ-
γέλθηκαν, μπορεί να ήταν στη σωστή 
κατεύθυνση σε καμία περίπτωση όμως 
δεν ήταν επαρκή. 

Η διαφαινόμενη λήξη της καρα-
ντίνας μας βρίσκει σε αχαρτογράφητα 
νέρα, καθώς η επιστροφή στην κανονι-
κότητα δεν θα είναι όπως την γνωρίζα-
με μέχρι σήμερα, ενώ  τα μέτρα και οι 

περιορισμοί θα γίνουν μέρος της καθημερι-
νότητάς μας για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Για την επόμενη μέρα λοιπόν, πέραν των 
γενναίων μέτρων στήριξης που πρέπει να 
υπάρξουν, ζητείται ρεαλισμός!

Ρεαλισμός διότι θα πρέπει να αντιλη-
φθούμε ότι, στο εγγύς μέλλον, τα μέτρα 
τύπου καραντίνας δεν μπορεί να είναι ο 
κανόνας στην αντιμετώπιση οποιασδήποτε 
έξαρσης της πανδημίας. Η διακοπή εκ νέου 
της οικονομικής και η παραγωγικής δραστη-
ριότητας, από την οποία το κράτος αντλεί 
πόρους, θα έχει ολέθρια αποτελέσματα στην 
οικονομία και την κοινωνία μας. 

Επί 40 και πλέον ημέρες με τις ορθές 
συμβουλές των ειδικών και την πρόνοια του 
κράτους αποκτήσαμε συλλογική συνείδηση, 
το «εμείς» υπερίσχυσε του «εγώ»,  προστα-
τευθήκαμε, ενημερωθήκαμε, εκπαιδευτή-
καμε και υιοθετήσαμε νέες συνήθειες για 
τη δύσκολη και περίεργη περίοδο που ακο-
λουθεί. Το επόμενο διάστημα, με την άρση 
των περιοριστικών μέτρων, ο κάθε ένας 
από εμάς θα πρέπει να σταθεί στο ύψος των 
περιστάσεων και να τηρεί απαρέγκλιτα τα 
απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας, με 
αίσθημα ευθύνης και σοβαρότητας απέναντι 
στο κοινωνικό σύνολο. Δεν υπάρχει πλεόν 
άλλο περιθώριο τυχόν συνέπειες, αποτέλε-

σμα αμέλειας και ατομικής ανευθυνότητας 
να αντιμετωπίζονται συλλογικά και με κα-
θολικά μέτρα. 

Πρέπει να απομακρυνθούμε από τη λε-
πτή κόκκινη γραμμή και να μην αφήσουμε 
την επιδημία του φόβου να γίνει εξίσου επι-
κίνδυνη με αυτή του κορωνοϊού. Η στιγμή 
για να κεφαλαιοποιήσουμε την «επιτυχία» 
μας έχει έρθει.

Αύριο θα είναι αργά... και ο «σουρεαλι-
σμός» πολύ κοντά.

* Ο Άκης Πούλακας είναι επιχειρημα-
τίας, μέλος του ΔΣ του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Ζητείται ρεαλισμός για τη μετά Covid εποχή
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Τα όποια 
έκτακτα μέτρα 

ανακούφισης και 
αν εξαγγέλθηκαν, 

μπορεί να ήταν 
στη σωστή 

κατεύθυνση σε 
καμία περίπτωση 

όμως δεν ήταν 
επαρκή. 

opinion
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Στο «φουλ» δουλεύουν οι υπηρεσίες με τις συντηρήσεις 
των δικτύων οδοποιίας

«Οργασμός» εργασιών στους 
δήμους εν μέσω κορονοϊού

Ένα απέραντο εργοτάξιο θυμίζει η Θεσσαλο-
νίκη καθώς την ώρα που όλοι «μένουμε σπίτι», 
λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον κορο-
νοϊό, οι δήμαρχοι του πολεοδομικού συγκρο-
τήματος φαίνεται πως βρήκαν την ευκαιρία να 
προχωρήσουν σε εργασίες με τη μικρότερη δυ-
νατή όχληση.

    Πλυσίματα, απολυμάνσεις και ασφαλτο-
στρώσεις δρόμων, συντηρήσεις πεζοδρομίων 
και πάρκων, αντικαταστάσεις λαμπτήρων, βαψί-
ματα σε κτίρια και διαβάσεις πεζών, κλαδεύσεις 
δέντρων και φυτεύσεις νέων είναι ορισμένες 
από τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε 
καιρό πανδημίας. 

    ‘Αλλωστε, η εικόνα της πόλης εδώ και 
μεγάλο χρονικό διάστημα περισσότερο θυμίζει 
...Δεκαπενταύγουστο με την κίνηση στους δρό-
μους να είναι μειωμένη και ελάχιστους κατοί-
κους να κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια, γεγονός 
που δίνει τη δυνατότητα στα συνεργεία όλων 
των ειδικοτήτων των δήμων να ξεχυθούν στις 
γειτονιές για τις απαραίτητες εργασίες και επι-
σκευές. 

    Στο «φουλ» δουλεύουν οι υπηρεσίες του 
δήμου Θεσσαλονίκης με τις συντηρήσεις των δι-
κτύων οδοποιίας και ηλεκτροφωτισμού να βρί-
σκονται σε προτεραιότητα. Σε κεντρικούς δρό-
μους της πόλης, όπως η Τσιμισκή και η Εγνατία, 
όπου άλλοτε θα περνούσαν χιλιάδες αυτοκίνητα 
έγιναν εργασίες στις διαβάσεις πεζών με ανεξί-
τηλα χρώματα, ενώ ασφαλτοστρώθηκαν κομ-
μάτια των οδών Ιωνος Δραγούμη και Βενιζέλου.

    Το επόμενο διάστημα θα συνεχιστεί το πρό-
γραμμα οδοστρώσεων αξιοποιώντας η διοίκηση 
Ζέρβα τους περιορισμούς στην κυκλοφορία και 
τη βελτίωση των καιρικών συνθηκων. Σειρά 
ετοιμάζονται να πάρουν δρόμοι με μεγάλη κυ-
κλοφορία όπως η 25ης Μαρτίου, η Λεωφόρος 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Λεωφόρος Στρατού, 
ενώ προγραμματίζονται παρεμβάσεις και στην 
αερογέφυρα στην Κηφισιά.

    Παράλληλα, γίνονται βελτιώσεις στον 
ηλεκτροφωτισμό. Οι εργασίες ξεκίνησαν από 
την Εγνατία και την Τούμπα και θα επεκταθούν 
στα υπόλοιπα διαμερίσματα. Με την ευκαιρία της 
καραντίνας απομακρύνθηκαν γκράφιτι και μου-
τζούρες στην πλατεία Καλλιθέας, ενώ «αγνώρι-
στο» έγινε το άγαλμα «το αγόρι που σφυρίζει» 

στην πλατεία Ναυαρίνου καθώς ειδικό συνερ-
γείο το καθάρισε και το γυάλισε από τα σπρέι και 
τις βαφές. 

    Με στόχο τη φροντίδα του δημόσιου χώ-
ρου και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής κα-
τασκευάστηκε τοιχίο αντιστήριξης στο ρέμα της 
Τούμπας, απομακρύνθηκαν ένα σωρό εγκαταλε-
λειμμένα περίπτερα που εμπόδιζαν την κυκλο-
φορία των πεζών, κατεδαφίστηκαν ετοιμόρροπα 
και επικίνδυνα παραπήγματα και ξεκίνησαν ερ-
γασίες σε παιδικές χαρές.

    Νοικοκυροσύνη και στον δήμο Αμπελοκή-
πων - Μενεμένης. Επαναλήφθηκε το πλύσιμο 
των πάρκων, των οδών και των πλατειών ενώ 
λόγω Πάσχα συντηρήθηκε και άναψε όλος ο 
εορταστικός διάκοσμος. Καθαρίστηκαν κοινό-
χρηστοι χώροι και εγκαταλελειμμένα κτίρια που 
χαρακτηρίζονται «υγειονομικές βόμβες» και 
υπήρχε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από συ-
νεργεία της υπηρεσίας Καθαριότητας, ενώ απο-
λυμάνθηκαν οι κάδοι των απορριμμάτων. 

    Στον δήμο Καλαμαριάς ολοκληρώθηκαν 
εν μέσω καραντίνας οι παρεμβάσεις ανακαίνισης 
ενός σημαντικού δημόσιου χώρου, του πάρκου 
Ούλοφ Πάλμε και πλέον -με την άρση των περι-
οριστικών μέτρων- αναμένει για επίσκεψη τους 
μικρούς και μεγάλους δημότες. Η νέα εικόνα 
του πάρκου είναι εντυπωσιακή με τον καινούρ-
γιο αστικό εξοπλισμό, τον φυσικό παιχνιδότοπο, 
την κατασκευή μεταλλικής πέργκολα σε όλο το 
μονοπάτι του χώρου, το πράσινο και τις ειδικές 

διαδρομές. Η ανάπλαση χρηματοδοτήθηκε από 
το ΕΣΠΑ της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
και ο δήμος Καλαμαριάς ολοκλήρωσε τις πα-
ρεμβάσεις μέσα σε περίπου ένα χρόνο. 

Στο δήμο Νεάπολης - Συκεών, μετά το σοκ 
που προκάλεσαν οι διαδοχικές ανακοινώσεις 
των μέτρων για την πρόληψη και ανάσχεση της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού, σύντομα ακολού-
θησε η αναδιάταξη των δυνάμεων με στόχο να 
συνεχιστούν τα μεγάλα έργα δεκάδων εκατομ-
μυρίων ευρώ που βρίσκονταν σε εξέλιξη πριν 
την εμφάνιση της επιδημίας, ενώ παράλληλα 
η Τεχνική Υπηρεσία ετοιμαζόταν για την έναρξη 
υλοποίησης νέων προγραμματισμένων έργων.

Έτσι, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται η ανακα-
τασκευή και η ανάπλαση της λεωφόρου Γ.Παπα-
νικολάου στα Πεύκα, η ανακατασκευή του πάρ-
κου των Ρουμανικών στη Νεάπολη, το έργο της 
οδοποιίας στις Συκιές με ανακατασκευές πεζο-
δρομίων και νέο φωτισμό (αυτή την περίοδο οι 
εργασίες εκτελούνται στην Ανδρέου & Δημητρί-
ου), η ανακατασκευή του ΚΑΠΗ Ευαγγελίστριας 
και του δημοτικού καταστήματος Αγ. Παύλου, 
που θα φιλοξενήσει τα δημοτικά ιατρεία, και η 
κατασκευή του 2ου Γυμνασίου Πεύκων.

Τις επόμενες ημέρες, δε, ξεκινούν οι εργασί-
ες για την ανακατασκευή των αύλειων χώρων 
του 10ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών και των 
1ου-2ου-12ου Νηπιαγωγείων Νεάπολης, όπως 
επίσης ξεκινά και το έργο της δημιουργίας σχο-
λικών δακτυλίων σε όλα τα σχολεία του δήμου.

Ζητείται ρεαλισμός για τη μετά Covid εποχή
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Δεν έχει παρατηρηθεί αύξηση στη Θεσσαλονίκη 
αλλά εκφράζονται φόβοι ότι δεν γίνονται καταγγελίες 

Η ενδοοικογενειακή βία κρύβεται 
πίσω από τις πόρτες της καραντίνας

Το νεαρό ζευγάρι, κρατώντας διακριτή απόσταση με-
ταξύ τους, αποχωρεί από το γραφείο του εισαγγελέα Θεσ-
σαλονίκης. Στα μάτια της κοπέλας είναι ζωγραφισμένος 
ακόμη ο φόβος. Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε τακτική 
δικάσιμο. Λίγες ώρες πριν, ο εν διαστάσει σύζυγός της 
είχε συλληφθεί ύστερα από καταγγελία του πεθερού του. 
Είχε απειλήσει με ένα πιστόλι -κειμήλιο τη νεαρή.

Η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας απασχόλησε πριν 
λίγες ημέρες τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές της 
Θεσσαλονίκης και είναι μία από τις δεκάδες που καταγ-
γέλλονται στην πόλη. Λίγες μέρες αργότερα συνελήφθη 
άλλος ένας νεαρός επειδή χτύπησε το μωρό παιδί του και 
απείλησε την εν διαστάσει σύζυγό του. εκείνος οδηγήθη-

κε στο αυτόφωρο δηλώνοντας μεταμέλεια υποσχόμενος 
ότι θα πειθαρχήσει σε περιοριστικά μέτρα για να μην βλά-
ψει σύζυγο και γιο.

Η ενδοοικογενειακή βία στην εποχή της πανδημίας 
του κορονοϊού δεν υπάρχουν δείγματα ότι έχει αυξηθεί 
στη Θεσσαλονίκη, όπως έχει καταγραφεί ότι έγινε σε πολ-
λές άλλες χώρες λόγω της καραντίνας. Ωστόσο, οι επι-
στήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου πως πίσω 
από τις κλεισμένες πόρτες ενδεχομένως τα περιστατικά 
να αυξήθηκαν. Και ο φόβος των θυμάτων - συνήθως γυ-
ναικών – επίσης. Και μπορεί περιπτώσεις σαν αυτές που 
έφτασαν στη δικαιοσύνη να μην καταγγέλλονται.

Είναι αλήθεια ότι ένας από τους μεγάλους φόβους 

μετά την απόφαση για την εφαρμογή των απαγορευτικών 
μέτρων λόγω της πανδημίας του Covid 19 ήταν η αύξηση 
των περιστατικών λόγω συνύπαρξης ζευγαριών τα οποία 
ούτως ή άλλως είχαν προβλήματα. Όπως και ανάδειξης 
προβλημάτων που λόγω του μικρού χρόνου διαστήματος 
συνύπαρξης δεν είχαν εκδηλωθεί. «Είχαμε μία ανησυχία 
για αύξηση καθώς η βιβλιογραφία αναφέρεται σε τέτοια 
φαινόμενα σε συνθήκες εγκλεισμού», σημείωσε μιλώ-
ντας στην Karfitsa η ιατροδικαστής Ελένη Ζαγκελίδου 
η οποία διαχειρίζεται τέτοιες υποθέσεις. «Αυτές οι μέρες 
και οι επόμενες εβδομάδες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για 
τις γυναίκες. Όλοι αντιμετωπίζουμε σημαντικές ψυχολο-
γικές προκλήσεις κατά τη διάρκεια της απομόνωσης ή 
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της καραντίνας, αλλά οι αντοχές των γυναικών, και με-
ρικές φορές των παιδιών, που βρίσκονται σε μη ασφαλή 
σπίτια αντιμετωπίζουν εξουθενωτικές δοκιμασίες. Εμείς, 
λοιπόν, οφείλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε 
αυτό το θέμα και να επεκτείνουμε τις δράσεις μας για να 
βάλουμε τέλος στη βία κατά των γυναικών». Η πρόεδρος 
της επιτροπής για τα δικαιώματα των γυναικών και την 
ισότητα των φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εβε-
λίν Ρέγκνερ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου και ζήτη-
σε από τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα. «Καλώ όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα 
με αποφασιστικότητα και να κάνουν ευρέως γνωστό πού 
και με ποιον τρόπο τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας 
μπορούν να ζητήσουν βοήθεια. Αυτό πρέπει να περιλαμ-
βάνει απλούς τρόπους επικοινωνίας και ενημέρωσης της 
αστυνομίας, όπως γραπτά μηνύματα ή διαδικτυακή συ-
νομιλία, καθώς και χρήση κωδικών λέξεων σε γιατρούς 
και φαρμακοποιούς. Επιπλέον, πρέπει να αυξηθούν οι 
διαθέσιμες θέσεις σε εγκαταστάσεις προστασίας θυμά-
των ενδοοικογενειακής βίας και σε καταφύγια γυναικών. 
Όπου είναι εφικτό, η ΕΕ πρέπει να στηρίξει οικονομικά τα 
μέτρα των κρατών μελών και να τα βοηθήσει να τα προ-
ωθήσουν», συμπλήρωσε.

 
Επαναλαμβανόμενα φαινόμενα 
Η κυρία Ζαγκελίδου επισημαίνει πως τα περιστατικά 

που έχουν φτάσει στην ιατροδικαστική υπηρεσία και αφο-
ρούν το σύνολο της Κεντρικής Μακεδονίας δεν δείχνουν 
καμία αύξηση λόγω της πανδημίας. Το ίδιο παρατηρείται 
και στην αστυνομία, που καλείται να επέμβει σε τέτοια 
επεισόδια. «Περιμέναμε και εμείς ότι θα έχουμε αύξηση. 
Τα περιστατικά που μας καταγγέλλονται είναι σταθερά. 

Δεν έχουν αυξηθεί ούτε  έχουμε παρατηρήσει κάποια 
αυξητική τάση», είπε από την πλευρά του ανώτερος αξι-
ωματικός της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είναι επι-
φορτισμένος με τέτοιες υποθέσεις.

Η Νέλλη Βυζαντιάδου είναι ψυχοθεραπεύτρια και 
σύμβουλος ζεύγους. Εκφράζει έντονους φόβους πως όχι 
απλώς  έχουν αυξηθεί τέτοια φαινόμενα ενδοοικογενει-
ακής βίας, αλλά μένουν κλεισμένα πίσω από τις πόρτες 
της καραντίνας και γίνονται μάλιστα πλέον επικίνδυνα. 
«Στην ενδοοικογενειακή βία έχουμε τρία στάδια, πρώτα 
αυτό πριν την έκρηξη, το στάδιο της έκρηξης και αυτό 
της μεταμέλειας του θύτη. Στο τελευταίο στάδιο εμφανί-
ζεται να έχει μετανιώσει να ζητάει συγγνώμη αφήνοντας 
χρόνο να περάσει. Τώρα παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει 
το τρίτο στάδιο. Έχουμε πολύ γρήγορη επανάληψη των 
φαινομένων», σημείωσε μιλώντας στην Karfitsa. Τόνισε 
ακόμη πως πολλές γυναίκες, αποκλεισμένες λόγω των 
απαγορευτικών μέτρων, «νιώθουν ότι δεν μπορούν να 
ζητήσουν βοήθεια. Γι’ αυτό έχουν αυξηθεί και τα επίπεδα 
κατάθλιψης».

Το γεγονός ότι τέτοια περιστατικά πολλές φορές δεν 
καταγγέλλονται είναι σύνηθες, λόγω του φόβου των γυ-
ναικών  - θυμάτων. Τώρα όμως η κατάσταση μπορεί να 
έχει επιδεινωθεί, φοβούνται οι επιστήμονες. «Η γυναίκα 
θύμα νιώθει περισσότερο απομονωμένη από υποστηρι-
κτικές γραμμές λόγω του εγκλεισμού. Τώρα περισσότερο 
πιστεύει ότι θα έχει περισσότερες συνέπειες εάν το καταγ-
γείλει», συμπλήρωσε η κυρία Βυζαντιάδου.

Το βέβαιο είναι πως η αύξηση φαινομένων ενδοοι-
κογενειακής βίας απασχολεί όλο τον κόσμο λόγω της 
πανδημίας του κορονοϊού και της ταυτόχρονης καραντί-
νας. Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες 

έχει μιλήσει για αύξηση αναφορών. «Για πολλές γυναί-
κες η απειλή είναι μεγαλύτερη εκεί που πρέπει να είναι 
ασφαλείς, στα σπίτια τους», δήλωσε χαρακτηριστικά. Τα 
στοιχεία ήδη επιβεβαιώνουν τους φόβους. Στην Ινδία σε 
όποιες περιοχές έχουν καταγραφεί αποκλεισμοί γίνεται 
λόγος για διπλασιασμό, στη Γαλλία για αύξηση σε επίπε-
δο 1/3 εβδομαδιαίως και στην Αυστραλία έχει παρατη-
ρηθεί αύξηση 75% αναζήτηση γραμμών βοήθειας μέσω 
διαδικτύου.

Η υπόθεση 
ενδοοικογενειακής βίας 
απασχόλησε πριν λίγες 
ημέρες τις αστυνομικές 
και εισαγγελικές αρχές της 
Θεσσαλονίκης και είναι 
μία από τις δεκάδες που 
καταγγέλλονται στην πόλη.
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Η κόκκινη καρδιά 

Στο Πειραματικό ο Ζέρβας

Ανησυχία μετά τα κρούσματα στη δομή 
στο Κρανίδι 

Επίσημα όχι σε πρόωρες εκλογές
ανεπίσημα όμως; 

Η Κεραμέως μαθαίνει σωστό 
τσούγκρισμα αυγών στα παιδιά της 

Δημιουργικό «βάσανο για την 
Κ. Νοτοπούλου οι τηλεδιασκέψεις 

Μία καρδιά που θα «χτυπάει» για καλό σκοπό έκανε 
την εμφάνιση της στο Λαγκαδά. Μία μεγάλη κόκκινη καρ-
διά τοποθετήθηκε στην κεντρική πλατεία προκειμένου 
εκεί μέσα να συγκεντρώνονται πλαστικά καπάκια από 
μπουκάλια με στόχο την προμήθεια αναπηρικού αμαξι-
δίου. Από τις πρώτες ημέρες η ανταπόκριση του κόσμου 
ήταν μεγάλη και το επόμενο διάστημα ανάλογες μεταλ-
λικές καρδιές θα τοποθετηθούν σε όλες τις δημοτικές 
υπηρεσίες, τα Κέντρα Υγείας, τα πάρκα και τις πλατείες 
του δήμου Λαγκαδά. Από τους πρώτους που έσπευσε να 
πετάξει τα πλαστικά καπάκια του και ο δήμαρχος, Ιωάν-
νης Ταχματζίδης. 

Στην παλιά Οικοκυρική Σχολή πέρασε το πρωινό του 
Πάσχα ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας. 
‘Οχι για να σουβλίσει ή για να ευχηθεί όπως επιτάσσει η 
μέρα… αλλά για να επιθεωρήσει την κατάσταση στο 
χώρο μετά την πτώση ενός μεγάλου δέντρου. Ο κ. Ζέρβας 
ενημερώθηκε πως λίγα λεπτά πριν την Ανάσταση έπεσε 
ένα δέντρο στον αύλειο χώρο του Πειραματικού σχολεί-
ου και θέλησε ο ίδιος να επισκεφτεί με το φως της ημέ-
ρας το σχολικό συγκρότημα προκειμένου να ενημερωθεί 
εάν έγιναν ζημιές. Ευτυχώς, όλα καλά! 

Η πρόσφατη εξέλιξη με τα 150 επιβεβαιώμενα θετι-
κά στον κορονοϊό κρούσματα στην δομή φιλοξενίας στο 
Κρανίδι, στάθηκε αφορμή στο να γεννηθεί μεγάλη ανη-
συχία και προβληματισμός στις τάξεις της τοπικής αυτο-
διοίκησης στον Δήμο Βόλβης. Στον συγκεκριμένο Δήμο 
λειτουργούν δυο δομές, στα Λουτρά Απολλωνίας και το 
Βαγιοχώρι και φιλοξενούν περίπου 2.000 πρόσφυγες 
και μετανάστες. Από την διοίκηση του δήμου ακούγονται 
φωνές ανησυχία, καθώς είναι περιορισμένα μέσα που δι-
αθέτει ένας δήμος, ώστε να περιορίσει την διασπορά ενός 
ιού. 

Οι πρωτόγνωρες καταστάσεις που βιώνουμε, μετά την 
πρόσφατη εμφάνιση του κορονοϊού, έχουν κάνει αρκε-
τούς πολιτικούς και όχι μόνο να περάσουν περισσότερο 
χρόνο με την οικογένεια τους και να εκτιμήσουν πραγμα-
τικά που τα θεωρούσαν δεδομένα. Την ίδια στιγμή σώθη-
κε η ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα την ανθρώπινη 
πλευρά τους και τις οικογένειες τους. Μια πολιτικός που 
μας επέτρεψε να «δούμε» πιο μέσα στην οικογένεια της, 
είναι η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κε-
ραμέως η οποία ανάρτησε στο facebook «Μαθαίνοντας 
στον Λουκά και τον Κωνσταντίνο το τσούγκρισμα των πα-
σχαλινών αυγών... Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους! 
Θα την περάσουμε την κρίση και θα βγούμε δυνατότεροι! 
#menoumespiti». Την ίδια στιγμή η κ. Κεραμέως μας 
έδωσε εικόνες από χαλαρές και δημιουργικά όμορφες 
στιγμές που περνά με τους δυο γιους της.

Οι νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην κα-
θημερινότητα μας αναγκαστικά, μας έχουν επιβάλλει και 
νέους τρόπους επικοινωνίας. Ανάμεσα στον πολιτικό κό-
σμο έχουν γίνει πολλοί συνηθισμένες οι τηλεδιασκέψεις. 
Ωστόσο για κάποιους όπως η βουλευτής Θεσσαλονίκης 
του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου δεν τις βλέπει με καλό 
μάτι. Ωστόσο και η ίδια επισημαίνει το γεγονός πως το ση-
μαντικό είναι η συζήτηση και επικοινωνία που επιτυγχά-
νεται.«Το Πάσχα πέρασε, αβάσταχτα γρήγορα. Επιστροφή 
στο δύσκολο τρόπο επικοινωνίας μας. Τηλεδιασκέψεις, 
τηλεδιασκέψεις, τηλεδιασκέψεις. Το σημαντικό είναι ότι 
συζητάμε, δουλεύουμε, #προχωραμε_μαζι. Και αυτό το 
μαζί είναι τόσο σπουδαίο, τόσο πολύτιμο. Είναι ανασα!» 
έγραψε σε ανάρτηση της στα social media. 

Μπορεί η επίσημη κομματική γραμμή να είναι πως δεν 
υπάρχει καμία σκέψη για πρόωρη προσφυγή στη κάλπη, 
με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και όλους 
τους πρωτοκλασάτους σε υπουργούς που φιλοξενούνται 
καθημερινά σε τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων και ενημε-
ρωτικές εκλογές να απορρίπτουν κάθε σχετικό σενάριο. 
Ωστόσο υπάρχουν βουλευτές που πολιτεύονται στην 
Θεσσαλονίκη οι οποίοι σε χαλαρές συζητήσεις με κοντινά 
τους πρόσωπα έχουν ομολογήσει ότι δεν βλέπουν αρνη-
τικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όμως πρώτο μέλημα παρα-
μένει, όπως λένε, η έξοδος της χώρας από αυτή την πολύ 
δύσκολη κατάσταση της πανδημίας. Φυσικά στον δημό-
σιο λόγο τους συντάσσονται με την κομματική γραμμή
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Κεκλεισμένων το Πάσχα ο Ιγνάτιος Στην κηπουρική το έριξε η Βούλα 

Εφεξής … τηλεδιάσκεψη στο δήμο 

Μνημόνιο δήμου – ΕΛ.ΑΣ

Βρήκαν την ενδεκάχρονη 

Με μια προσωπική φωτογραφία της οικογένειας του 
και «μένοντας σπίτι» επέλεξε να ευχηθεί για το φετινό 
Πάσχα ο πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ και δήμαρχος Πυλαίας 
- Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Παρέα με τη σύζυγο και 
τον γιο του και με πλατιά χαμόγελα πέρασαν τις γιορτές 
«κεκλεισμένων των θυρών», όπως ανέφερε ο ίδιος σε 
ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Ψυχοθεραπεία και τρόπος χαλάρωσης αποτέλεσε η 
κηπουρική για αρκετούς αυτοδιοικητικούς εν μέσω της 
καραντίνας. Μεταξύ αυτών ήταν και η Βούλα Πατουλί-
δου. Η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης και χρυσή 
Ολυμπιονίκης βάλθηκε να περιποιηθεί και να κουρέψει 
τα φυτά του σπιτιού της. Φόρεσε τα γάντια της, πήρε το 
κλαδευτήρι και ως καλή νοικοκυρά είχε παραδίπλα και 
την σκούπα για να μαζέψει όλα τα φύλλα και τα κλαδιά 
από τις κηπουρικές εργασίες.

 Πετυχημένο ήταν το τεστ της πρώτης συνεδρίασης 
του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης μέσω τηλεδι-
άσκεψης. Οι δημοτικοί σύμβουλοι όλων των παρατάξε-
ων κάθισαν πίσω από τις οθόνες των υπολογιστών τους 
προκειμένου να συζητήσουν τα 21 θέματα της ημερήσιας 
διάταξης. Με τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, 
Δρόσο Τσαβλή, να αναλαμβάνει το ρόλο του «μαέστρου» 
στη διαδικασία της συνεδρίασης.  

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο 
υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊ-
δης, προκειμένου να υπογραφεί με τον δήμαρχο, Κων-
σταντίνο Ζέρβα, το μνημόνιο συνεργασίας της ΕΛΑΣ με 
τη Δημοτική Αστυνομία. Με τον τρόπο αυτό, θα τεθεί σε 
λειτουργία και το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο με έδρα την 
οδό Μοναστηρίου και στόχο την αντιμετώπιση της εγκλη-
ματικότητας. 

 Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στους άνδρες της δημοτικής αστυνομίας του δήμου Θεσσαλονίκης που κατάφεραν μέσα 
σε λίγες ώρες να βρουν ένα 11χρονο κορίτσι το οποίο είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του και είχε εκδοθεί Amber Alert. Η 
11χρονη εντοπίστηκε από τους δημοτικούς αστυνομικούς, Βασίλη Κοντό και Χαράλαμπο Διαμαντίδη και άμεσα στο σημείο 
έσπευσε η Κινητή Ιατρική Μονάδα από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όπου εξέτασε την ανήλικη και εξακριβώθηκε πως είναι 
καλά στην υγεία της. Αυτό για να μην λέμε πως το μόνο που κάνει η δημοτική αστυνομία είναι να κόβει κλήσεις….
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Η «αφανής εγκληματικότητα» πίσω από κλειστές πόρτες κ κλειστά στόματα

Ενδοοικογενειακή βία: «ένα αόρατο 
έγκλημα» - νομικό πλέγμα προστασίας

“Μένουμε σπίτι αλλά δεν μένουμε σιωπηλές. Η παρα-
μονή στο σπίτι δεν σημαίνει ανοχή στη βία”, είναι το μή-
νυμα της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής 
και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.), ενώ προ ολίγων 
μόνον ημερών ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος για τη δι-
αχείριση της έκτακτης κατάστασης υγείας, καθηγητής κ. 
Σωτήρης Τσιόδρας, στην  καθιερωμένη ενημέρωση του 
μίλησε για το σπάσιμο του κύκλου του θυμού πριν γίνει 
συμπεριφορά βίας με την άμεση ανάγκη για απεμπλοκή. 
Και πρότεινε ένα τρόπο, μια βόλτα, έναν περίπατο να κα-
ταλαγιάσει ο θυμός.

Μπορεί ελέω κορονοϊού, οι μέρες που διανύουμε να 
είναι πρωτόγνωρες και η συσσωρευμένη ένταση ενίοτε 
να οδηγεί σε  εντονότερες  αντιδράσεις, τούτο όμως δε 
σημαίνει πως ο επιβεβλημένος περιορισμός μετακινή-
σεων και η παρατεταμένη παραμονή στο σπίτι είναι ο 
μοναδικός λόγος αύξησης των κρουσμάτων βίας. Όπως 
εναργώς αναφέρει ο ψυχίατρος και βουλευτής της ΝΔ 
Δημήτριος Βαρτζόπουλος σε πρόσφατο άρθρο του: “ Αυ-
τός, που ασκεί βία στα μέλη της οικογενείας του, το κάνει 
επειδή έχει μια βαρεία διαταραχή της προσωπικότητας 
και σίγουρα το κάνει συνεχώς. Εκείνο, το οποίο αλλά-
ζει με τον εγκλεισμό, είναι, ότι η αύξηση του χρόνου της 
συνύπαρξης αυξάνει και την συχνότητα, μειώνει τις αντο-
χές των θυμάτων και εν τέλει αυξάνει τον αριθμό των 
καταγγελιών”.

Αληθές τυγχάνει ότι η βία και η κακοποίηση στην οι-
κογένεια αποτελεί ένα φαινόμενο πολύ παλαιό ως προς 
την προέλευση του, δυστυχώς όμως σχετικά πρόσφατο 
ως προς την κοινωνική του αναγνώριση, ενώ όπως επι-
σημαίνεται πρόκειται για ένα «αόρατο έγκλημα», ο δρά-
στης μάλιστα του οποίου διαθέτει διαρκή πρόσβαση επί 
του θύματος,  και τούτο διότι μεταξύ της διαπιστωμένης 
και καταγγελμένης από το θύμα πραγματικότητας, πα-
ρεμβάλλεται η αφανής εγκληματικότητα η οποία οφείλε-
ται κατ’ αρχήν στην μη καταγγελία των περιστατικών από 
τα ίδια τα θύματα.

Η ενδοοικογενειακή βία αφορά όλα τα κοινωνικά 
στρώματα, ανεξαρτήτως  οικονομικού ή μορφωτικού επι-
πέδου. Αποτελεί πολυπαραγοντικό φαινόμενο το οποίο 
εκδηλώνεται με διαφορετικής βαρύτητας εγκληματικές 
συμπεριφορές, όπως τη σωματική, τη λεκτική, τη σεξου-
αλική και τη ψυχολογική κακοποίηση, τη βία διά της πα-
ραμελήσεως, ήτοι έλλειψη φροντίδας, στέρηση ιατρικής 
περίθαλψης, ή εκπαίδευσης, οικονομική και εκβιαστική 
συμπεριφορά του δράστη προς το θύμα. Τοιουτοτρόπως  
για να διωχθεί ο θύτης δεν απαιτείται μόνον σωματική 
βία, αλλά η εξύβριση, η απειλή, ο εκβιασμός, η προσβο-

λή της γενετήσιας ελευθερίας, ο φυσικός περιορισμός και 
γενικότερα η προσβολή της προσωπικότητας, αποτελούν 
βία και είναι παράνομες πράξεις, οι οποίες διώκονται ποι-
νικά. 

Πιο συγκεκριμένα, ακολούθως των οριζόμενων επί 
του Αρθ. 1 Ν. 3500/2006, ως “ενδοοικογενειακή βία” 
χαρακτηρίζεται  η τέλεση αξιόποινης πράξης σε βάρος 
μέλους της οικογένειας σύμφωνα με τα άρθρα 6,7,8 και 
9 του αυτού νόμου, ήτοι αξιόποινες πράξεις όπως η ενδο-

οικογενειακή σωματική βλάβη (Αρθ. 6) που προσβάλλει 
την σωματική ακεραιότητα και υγεία, η ενδοοικογενει-
ακή παράνομη βία και απειλή (Αρθ. 7) που προσβάλλει 
την προσωπική ελευθερία, ο βιασμός και η κατάχρηση 
σε ασέλγεια όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4619/2019 
(Αρθ. 8) που προσβάλλει τη γενετήσια ελευθερία, η εν-
δοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας 
(Αρθ. 9) αλλά και τα άρθρα 299 ΠΚ ανθρωποκτονία με 
δόλο και 311 ΠΚ θανατηφόρα σωματική βλάβη. 

Τ Ο Υ  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ  Β Α Ρ Τ Ζ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ * 
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Εκ του πλέγματος των διατάξεων του ως άνω νομο-
θετήματος, μετά και των τροποποιήσεων που επέφερε ο 
Ν.4531/2018, καλύπτονται η οικογένεια ή κοινότητα που 
αποτελείται από συζύγους “ή πρόσωπα που συνδέονται 
με σύμφωνο συμβίωσης”  ή γονείς και συγγενείς πρώτου 
και δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και τα 
εξ υιοθεσίας τέκνα τους. Εφόσον συνοικούν, στην οικο-
γένεια περιλαμβάνονται, συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχι-
στείας μέχρι τετάρτου βαθμού και πρόσωπα των οποίων 
επίτροπος, δικαστικός παραστάτης ή ανάδοχος γονέας 
έχει ορισθεί μέλος της οικογένειας, καθώς και κάθε 

ανήλικο πρόσωπο που συνοικεί στην οικογένεια. Τέλος, 
οι διατάξεις για την ενδοοικογενειακή βία εφαρμόζονται 
και στους μόνιμους συντρόφους και στα τέκνα, κοινά ή 
ενός εξ αυτών, στους τέως συζύγους, στα μέρη συμφώ-
νου συμβίωσης που έχει λυθεί, καθώς και στους τέως 
μόνιμους συντρόφους. 

Εκ των ανωτέρω,  προκύπτει ότι δεν προστατεύονται 
μόνον τα μέλη της   “τυπικής παραδοσιακής οικογένειας” 

αλλά διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του νόμου προ-
κειμένου να προστατευθούν όσο το δυνατόν περισσότερα 
πρόσωπα. 

Επισημαίνεται ότι κατά την επιταγή του άρθρου 17 Ν. 
3500/2006 για τα εγκλήματα των άρθρων 6,7,9 η ποι-
νική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως και δεν χρειάζεται 
έγκληση ενώ εφαρμόζεται η αυτόφωρη διαδικασία και 
δεν απαιτείται η κατάθεση παραβόλου (Αρθ. 28 παρ.1 Ν. 
4055/2012). 

Προσφάτως, το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας 
με σύνθημα «Μένουμε σπίτι, δεν μένουμε σιωπηλοί» 
προχώρησε στην επικαιροποίηση των οδηγιών προς τους 
πολίτες και τους αρμόδιους φορείς, για την αντιμετώπιση 
της ενδοοικογενειακής βίας, προβλέποντας μεταξύ άλ-
λων, σε περίπτωση που το θύμα αδυνατεί να μιλήσει, την 
αποστολή γραπτού μηνύματος (sms) στο 100, με: Ακριβή 
διεύθυνση Ονοματεπώνυμο Είδος επείγουσας ανάγκης 
(π.χ. «κινδυνεύει η ζωή μου», «δέχομαι βία από το/τη 
σύζυγό μου”). Προς περαιτέρω ενημέρωση, ο εκάστοτε 
ενδιαφερόμενος  μπορεί να επισκεφτεί την επίσημη ιστο-
σελίδα της ΕΛΑΣ http://www.astynomia.gr/.

Εν προκειμένω, υφίσταται ένα επαρκές νομικό πλαί-
σιο για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Η 
καταπολέμηση όμως του τραγικού τούτου φαινομένου, 
δε δύναται να αντιμετωπιστεί μόνο με τη συνδρομή του 
δικαίου. Η άμεση και αποτελεσματική αντίδραση του 
θύματος που βρήκε το θάρρος να σπάσει τη σιωπή του, 
είτε οποιουδήποτε τρίτου ήρθε εις γνώση τέτοιων περι-

στατικών, θα οδηγήσει στην κοινοποίηση του συμβάντος 
σε δικηγόρο ή ενώπιον των αρμόδιων διωκτικών αρχών 
οπότε θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία .

*Ο Αλέξανδρος Δ. Βαρτζόπουλος είναι Δικηγόρος, 
ΜΔ,  LLM, Λοχαγός ε.α.

ΜΔΕ Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών 
Α.Π.Θ. L.LM. Transnational Commercial Law IHU



22 25.04.2020

Εργαζόμενοι των κλάδων προστασίας υγιεινής 
στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κορονοϊού

Αύξηση στην ζήτηση απολυμάνσεων 
από εταιρείες και ιδιώτες 

Τo «καμπανάκι»  της απαραίτητης τήρησης των μέ-
τρων υγιεινής χτύπησε τόσο σε εταιρίες όσο και σε ιδιώ-
τες από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκαν τα πρώτα 
κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Οι απολυμάνσεις 
είτε κρινόταν ότι έπρεπε να γίνουν απαραίτητα είτε για 
προληπτικούς λόγους αυξήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα. 
Ένας από τους επαγγελματίες του κλάδου καθαρισμού ο 
Γιώργος Μιχαηλίδης δραστηριοποιείται στον χώρο τα τε-
λευταία 12 χρόνια. Η μεγάλη ζήτηση που είχε η υπηρεσία 
της απολύμανσης από τους πελάτες του τον ανάγκασε να 
την εντάξει στις παροχές που διαθέτει. «Η εταιρεία M.A.G. 
CLEANING SERVICES  εκτός από τα συνεργεία καθαρισμού 
έχει μπει και στο κομμάτι των παροχών απολυμάνσεων, 
καθώς ένα αρκετά μεγάλο μέρος του πελατολογίου ζη-
τούσε αυτή την παροχή. Εδραιωθήκαμε λοιπόν, βρήκαμε 
έγκυρο και επιστημονικό προσωπικό. Με συμβουλές και 
βοήθεια από ειδικούς συστάθηκε η νέα υπηρεσία, αυτή 
της απολύμανσης», εξηγεί ο ίδιος.

Λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί και των 
αναγκών που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας ο κ. 
Μιχαηλίδης τονίζει ότι ο τρόπος της καθαριότητας πλέον 
έχει αλλάξει κατά πολύ. «Ο κόσμος είναι αρκετά φοβι-
σμένος, για αυτό τον λόγο θέλει να βλέπει και να ξέρει 
πως γίνεται ο καθαρισμός. Ενώ στο παρελθόν δεν μας 
ζητούσαν έγγραφα πιστοποίησης των απολυμαντικών 
φαρμάκων που χρησιμοποιούμε πλέον παρατηρούμε ότι 
ο κόσμος ζητάει να τον ενημερώσουμε για την εγκυρό-
τητα και την αποτελεσματικότητα τους. Αυτό βέβαια είναι 
σημαντικό για τους πελάτες γιατί θα πρέπει να διαβεβαι-
ώνονται με κάποιον τρόπο για την απολύμανση και τα 
αποτελέσματα της», περιγράφει.

 Σύμφωνα με τον ίδιο, η ζήτηση για απολυμάνσεις έχει 
αυξηθεί κατά 20% κάθε μήνα από τότε που ήρθε η παν-
δημία στην χώρα μας. «Κυρίως την απολύμανση την ζη-
τούν επιχειρήσεις που έχουν ανθρώπινο δυναμικό στους 
χώρους τους και θέλουν να εξασφαλίσουν τα μέτρα υγι-
εινής για το προσωπικό τους, αλλά και για τα προϊόντα 
τους, γιατί υπάρχουν και εταιρείες που είναι υγειονομικού 
ενδιαφέροντος», επισημαίνει ο ίδιος. Αναφορικά με τους 
πολίτες εξήγησε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που ζητούν 
απολύμανση πλέον είτε στα κοινόχρηστα μέρη της πολυ-
κατοικίας, είτε στον προσωπικό τους χώρο.

Τα είδη των απολυμάνσεων
Ο κ. Μιχαηλίδης εξηγεί ότι στην M.A.G. CLEANING 

SERVICES διαθέτουν δυο ειδών απολυμάνσεων. Αρχικά η 
πρώτη είναι με  νεφελοψεκαστήρα. Ένα μηχάνημα που 
ρίχνει το φάρμακο και με νεφελώδες ψεκάζεται ο χώρος 

με αρκετή υγρασία. 
Στους πιο μικρούς χώρους, όπως για παράδειγμα σε 

σπίτια και μικρά γραφεία, χρησιμοποιείται κυρίως ο ατμο-
καθαριστής, ο οποίος, χωρίς υγρή μορφή, μόνο με ατμό 
σε υψηλή θερμοκρασία καταστρέφει βακτήρια και μικρό-
βια μέχρι οποιονδήποτε άλλο μικροοργανισμό.

Info: M.A.G
CLEANING SERVICES Απολυμάνσεις-Απεντομώσεις
Τηλέφωνο:6948605511
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Έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχουν θετι-
κά αποτελέσματα στην ψυχολογία των παι-
διών όταν τα επιβραβεύουμε. Ωστόσο, αυτό 
εξαρτάται από το είδος του επαίνου προς 
εκείνα. Μια πρόσφατη μελέτη του Πανεπι-
στημίου του Στάνφορντ έδειξε ότι στη νηπι-
ακή ηλικία, όταν επιβρεύεται η προσπάθεια 
και όχι το ταλέντο οδηγεί σε μεγαλύτερα 
κίνητρα και σε πιο θετικές στάσεις απέναντι 
σε προκλήσεις.

Το πρόβλημα με πολλούς γονείς που ελ-
πίζουν να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση του 
παιδιού τους δεν είναι ότι απλώς επαινούν 
τα χαρακτηριστικά του αλλά τα υπερτιμούν 
μη ρεαλιστικά. Πολύ συχνά στον σημερινό 
ανταγωνιστικό κόσμο, εστιάζουμε στο «με-
γαλείο» των παιδιών για να καθορίσουμε 

ποιοι είναι και κάνουμε συχνά υπερβο-
λικές δηλώσεις που δεν αντικατοπτρί-
ζουν στις πραγματικές τους ικανότη-
τες. Δηλώσεις όπως, «Είσαι υπέροχος, 
είσαι καταπληκτικός» δεν βοηθούν, 
γιατί σε καταστάσεις που τα παιδιά δεν 
θα τα καταφέρνουν καλά ή δεν κάνουν 
κάτι τέλεια, θα πιστέψουν ότι δεν είναι 
τόσο υπέροχα ή καταπληκτικά.

Η πραγματική αίσθηση της αυτο-
εκτίμησης βασίζεται στις δεξιότητες 
που χτίζουν για τον εαυτό τους τα παι-
διά και στα αληθινά επιτεύγματα που 
αισθάνονται ότι έχουν κάνει. Ωστόσο, 
πολλοί γονείς έχουν την τάση να δη-
μιουργούν τα παιδιά τους με ψευδείς 
ή υπερβολικές δηλώσεις προκειμένου 
να κάνουν τα παιδιά τους να νιώθουν 
καλά με τον εαυτό τους. Για παρά-
δειγμα, αντί να λέμε, «Τι δημιουργική 
ζωγραφική! Φαίνεται να δούλεψες 
πραγματικά σκληρά γι αυτό», μπορεί 
να πουν, «Ουάου! Τι υπέροχος καλλι-
τέχνης είσαι! Είσαι τόσο ταλαντούχος! 
Είσαι ο καλύτερος ζωγράφος που έχω 
δει ποτέ». Σε ένα ασυνείδητο επίπεδο, 
μπορεί να προσπαθούν να αντισταθ-
μίσουν τη δική τους έλλειψη παιδικής 

ηλικίας. Ή μπορεί να προσφέρουν υπερθε-
τικά σχόλια προς συμφέρον τους, για προ-
καλέσουν το θαυμασμό και να αρέσουν στα 
παιδιά τους. Μπορεί ακόμη και να πιστεύουν 
σε κάποιο επίπεδο ότι το παιδί τους είναι 
«σπουδαίο, εκπληκτικό, ανώτερο», επειδή 
θέλουν να είναι ο γονέας ενός μεγάλου καλ-
λιτέχνη. Έτσι βέβαια ενισχύσουν τη δική τους 
εύθραυστη αυτοεκτίμηση.

Παρόλο που μπορεί να μοιάζει αθώα η 
υπερβολική επιβράβευση μία συγκεκριμένη  
στιγμή, η υπερβολή μπορεί να έχει αρνητικές 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις σε ένα παιδί:
1. Μη ρεαλιστικές προσδοκίες
Όταν υπερεκτιμούμε ή υπερβάλλουμε 

τα παιδιά μας, από τη μία έχουν την αίσθη-
ση ότι είναι ξεχωριστά, από την άλλη όμως 
τους ενισχύεται η αίσθηση ότι η ζωή θα είναι 
εύκολη για εκείνα, γεγονός που τους αφή-
νει απροετοίμαστους να αντιμετωπίσουν τις 
προκλήσεις που σίγουρα θα αντιμετωπίσουν 
στο μέλλον. Αρκετοί ειδικοί μάλιστα υποστη-
ρίζουν ότι η πρόσφατη τάση του υπερβολι-
κού γονέα δημιουργεί τον ναρκισσισμό στη 
νέα γενιά. Υποστηρίζεται ότι οι νέοι σήμερα 
προσδοκούν να εργάζονται λιγότερο και να 
κερδίζουν περισσότερα. Αυτή η νοοτροπία 
μπορεί πραγματικά να βλάψει ένα παιδί που 
δεν καταφέρνει να δημιουργήσει τις δεξιό-
τητες για να υποστηρίξει τις φιλοδοξίες του.

2. Αίσθηση ανεπάρκειας
Οι ψευδείς συσσωρευμένοι χαρακτηρι-

σμοί κάνουν τα παιδιά να αισθάνονται ότι 
πρέπει να είναι ‘τέλεια’ για να είναι αποδεκτά. 
Ωστόσο, δεν αισθάνονται ποτέ πραγματικά 
καλά για τον εαυτό τους, καθώς ο έπαινος 
που έχουν λάβει είναι άδειος και μη ρεα-
λιστικός. Μερικοί γονείς εκπληρώνουν τα 
απωθημένα τους δημιουργώντας τα παιδιά 
τους όπως εκείνοι θα ήθελαν να είναι, αλλά 
αυτό το αίσθημα περνά από γενιά σε γενιά. Η 
υπερβολική εκτίμηση των παιδιών μας τους 
κάνει να αισθάνονται αβέβαιοι για τις πραγ-
ματικές τους ικανότητες. Όταν αισθάνονται 
ανασφαλείς, σταματούν να θέλουν να δοκι-
μάσουν από φόβο ότι θα αποτύχουν.

3. Η ζωή έχει ευθύνες
Οι γονείς συχνά κάνουν θυσίες με την 

ελπίδα να δώσουν στα παιδιά τους το καλύ-
τερο. Μερικές φορές αυτό συμβαίνει υπερ-
βολικά και η ζωή του γονέα αρχίζει να επι-
κεντρώνεται αποκλειστικά στο παιδί. Όταν 
ικανοποιούμε κάθε επιθυμία ενός παιδιού, 
δεν μπορούμε να αντικατοπτρίσουμε σε 

εκείνο τον πραγματικό κόσμο που θα βιώσει 
ως ενήλικας. Έτσι, όχι μόνο δεν το προετοι-
μάζουμε για τις μελλοντικές του ευθύνες, 
αλλά του στερούμε τις ευκαιρίες να αισθά-
νεται καλά με την ατομική του εξέλιξη με-
τατρέποντάς το σε αδύναμο να αναλάβει τις 
ευθύνες του ενήλικα.

4. Απώλεια ενδιαφέροντος για δραστηρι-
ότητες

Όταν παρεμβαίνουμε υπερβολικά στα 
ενδιαφέροντα των παιδιών μας, διατρέχου-
με τον κίνδυνο να εισβάλουμε με τρόπο που 
επηρεάζει αρνητικά τα ενδιαφέροντά τους. 
Για παράδειγμα, ένα νεαρό αγόρι αγαπούσε 
το μπέιζμπολ μέχρι την ημέρα που ο πατέ-
ρας του ασχολήθηκε με το άθλημα αυτό. Το 
μπέιζμπολ αποτελούσε πηγή εμπιστοσύνης 
και ανεξαρτησίας για το αγόρι, αλλά η πα-
ρουσία του πατέρα του σε κάθε προπόνηση 
και οι φωνές υποστήριξής του μέσα στο πλή-
θος κατά τη διάρκεια των αγώνων άρχισε να 
κάνει το αγόρι να νιώθει ντροπή και δυσαρέ-
σκεια. Αρκετά σύντομα, έχασε το ενδιαφέρον 
του και σταμάτησε εντελώς το άθλημα.

Αν θέλουμε τα παιδιά μας να είναι χα-
ρούμενα, αντί να τους προσφέρουμε υπερ-
βολική επιβράβευση, μπορούμε να τους 
παρέχουμε ευκαιρίες ώστε να νιώθουν καλά 
για τον εαυτό τους. Μπορούμε να δημιουρ-
γήσουμε ευκαιρίες ώστε να είναι αυτάρκεις, 
γενναιόδωροι και συμπονετικοί. Έρευνες 
έχουν δείξει ότι η γενναιοδωρία είναι το 
κλειδί για την καλή ψυχική υγεία. Σκεφτεί-
τε πόσο όμορφα μπορεί να νιώσει το παιδί 
μας μέσα από τη διαδικασία της προσφοράς 
στον κόσμο γύρω από αυτά. Αυτό, όχι μόνο 
θα τους δώσει αυτοεκτίμηση, αλλά θα τους 
επιτρέψει να μεταφέρουν αυτό το αίσθημα 
της αξίας σε όσους βρίσκονται γύρω τους.

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

Η υπερβολική επιβράβευση κάνει καλό στα παιδιά μας;

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 *

Πολλοί γονείς 
έχουν την τάση 

να δημιουργούν 
τα παιδιά τους 
με ψευδείς ή 
υπερβολικές 

δηλώσεις 
προκειμένου να 

κάνουν τα παιδιά 
τους να νιώθουν 

καλά με τον 
εαυτό τους

opinion
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Ο ψυχολόγος Παναγιώτης Πλουμίδης μιλά για την ζωή μετά την καραντίνα 

H καχυποψία και ο φόβος θα 
κρατήσει ένα πολύ μικρό διάστημα

Από την στιγμή που τέθηκαν σε ισχύ τα μέτρα για την 
μείωση της εξάπλωσης του κορονοϊού η ζωή των πο-
λιτών στην Ελλάδα άλλαξε άρδην. Εργασία, συνήθειες, 
χόμπι και άθληση σε εξωτερικούς χώρους, αγορές, επι-
κοινωνία προσαρμόστηκαν σε ένα άλλο περιβάλλον, πιο 
περιορισμένο, κυρίως κατ’οίκον με σύμμαχο πολλές φο-
ρές την τεχνολογία. Μιλώντας στην karftisa ο Ψυχολόγος 
- Ψυχαναλυτής Msc Παναγιώτης Πλουμίδης  σημειώνει 
ότι μετά από αυτή την περίοδο «Σίγουρα θα έχουμε μια 
μικρή φοβική εκδήλωση ανάμεσα μας. Δεν γίνεται όλο 
αυτό να μας αφήσει ανεπηρέαστους».

Εγκλεισμός και κοινωνική απομόνωση. 
Ποιοι κίνδυνοι για την ψυχολογία ελλοχεύουν;
Έχω παρατηρήσει τέσσερα πράγματα. Πρώτον έχει 

αυξηθεί πάρα πολύ η ιδεοψυχαναγκαστική συμπερι-
φορά. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος από εκεί που ήταν 
αρκετά άνετος και δεν έκανε συχνά κάποιες βασικές 
ρουτίνες σωματικής υγιεινής τώρα «εξαναγκάστηκε» . 
Σε μερικούς από αυτούς ίσως να υπήρχε και ένα μικρό 
υπόβαθρο ψυχαναγκαστικότητας και σε κάποιους επει-
δή τους επιβλήθηκε άρχισε να το παρατηρούν και να το 
επαναλαμβάνουν. Άλλωστε ο ιδεοψυχαναγκασμός είναι 
μια τελετουργία επαναλαμβανόμενων κινήσεων και συ-
μπεριφορών που οδηγούν σε άγχος αν δεν επιτελεστούν. 
Έτσι η ποσότητα των κινήσεων, όσον αφορά πόσες φορές 
θα πλύνεις τα χέρια σου ή θα απολυμάνεις τα προϊόντα 
που πήρες από το σούπερ μάρκετ, είναι μια ρουτίνα που 
μοιάζει λίγο με ιδεοψυχαναγκαστική. Έτσι σε πάρα πολ-
λούς που υπήρχε ένα υπόβαθρο το αύξησε και σε άλλους 
τους δημιούργησε.

Ένα δεύτερο στοιχείο που παρατήρησα είναι αυτό που 
λέγεται κλινικά υστερία μετατροπής , δηλαδή η σωμα-
τοποιήση ψυχικών συμπτωμάτων σε σωματικά. Λόγω 
του καταιγισμού πληροφοριών που έχουμε για τα πώς 
ξεκινούν και τι συμπεριλαμβάνουν τα συμπτώματα του 
κορονοϊού, σε πάρα πολλούς υπήρξαν πλασματικά συ-
μπτώματα, χωρίς να υπάρχει πραγματική λοίμωξη, αλλά 
μέσω της σωματοποιήσης του άγχους υπήρξε μια εκτε-
ταμένη στον πληθυσμό υστερική κατάσταση, με κάποια 
υποχονδριακά στοιχεία. Σωματοποιώντας το άγχος τους 
σε κάποια συμπτώματα που έμοιαζαν με εκείνα του κο-
ρονοϊού αύξησαν περισσότερο το άγχος τους και είχαν 
την ανασφάλεια ότι έχουν κολλήσει. Αυτό είχε ως απο-
τέλεσμα, ειδικά τον πρώτο καιρό, να δημιουργηθεί λίγο 
υστερικόμορφη κατάσταση στον πληθυσμό. Αυτή η κα-
τάσταση, σίγουρα σε άτομα που είναι υποχονδριακοί και 
αρρωστοφοβικοί αύξησε το άγχος και επιδείνωσε τέτοιες 

καταστάσεις.
Στην αντίπερα όχθη υπάρχει και η άλλη μερίδα, που 

κάνοντας τον μηχανισμό άμυνας της άρνησης, δημιούρ-
γησαν μια εικόνα παντοδυναμίας ψυχικής θεωρώντας 
ότι είναι άτρωτοι ή  πιστεύοντας σε σενάρια ότι ιός δεν 
υπάρχει. Φάνηκε να αγνοούν λοιπόν την κατάσταση και 
να υπερδιογκώνουν το εγώ τους. 

Τέταρτον είναι η επαύξηση της κατάθλιψης. Ο εγκλει-
σμός και η αδυναμία να έρθει κάποιος σε κοινωνικοποί-

ηση σίγουρα σε έναν ψυχισμό που είχε ένα καταθλιπτικό 
υπόβαθρο αυτή η κατάσταση αύξησε τους κινδύνους να 
έχουμε καταθλιπτικές συνδρομές.

Τι πρέπει να κάνουμε ώστε 
να αποφύγουμε τους παραπάνω κινδύνους;
Καταρχήν δεν πρέπει να είμαστε «θύματα» του 

υπερ-καταιγισμού πληροφοριών. Σαφώς η ενημέρωση 
είναι απαραίτητη ως ένα βαθμό, αλλά δεν χρειάζεται να 
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αφήνουμε τους εαυτούς μας να κατακλυζόμαστε από 
σκοτεινές ειδήσεις και πληροφορίες. 

Αντ’ αυτού μπορούμε να κάνουμε πράγματα για τα 
οποία πριν την καραντίνα δεν είχαμε χρόνο. Όπως για πα-
ράδειγμα να δούμε μια ταινία, να διαβάσουμε ένα βιβλίο. 
Ας προσπαθήσουμε να επενδύσουμε τον χρόνο μας σε 
πράγματα που πριν ήταν αδύνατον να τα κάνουμε.

Επίσης, είναι σημαντικό να επενδύσουμε στις ανθρώ-
πινες σχέσεις. Σε φίλους που ενδεχομένως λόγω έντο-
νης καθημερινότητας να είχαμε χαθεί ή συζητήσεις που 
θέλαμε να κάνουμε με την οικογένεια μας. Τώρα είναι η 

περίοδος μιας δημιουργικής πρόσληψης της όλης κατά-
στασης και μια δημιουργικής τοποθέτησης πάνω σε σχέ-
σεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη ζωή μας. Αυτό 
δεν χρειάζεται να γίνει από κοντά, αλλά ακόμη και μέσα 
από ένα τηλέφωνο, μια βιντεοκλήση ή μέσω μηνυμάτων.

Βέβαια να τονίσουμε το εξής, ότι εάν κάτι δεν μπορού-
με να το διαχειριστούμε επειδή είμαστε αρκετά πιεσμένοι 
και πολλά έχουν φτάσει στο όριο τους μέσα μας δεν χρει-

άζεται να τα πιέσουμε, για να τα δούμε και να τα φτιάξου-
με τώρα. Ας τα αφήσουμε και ας κάνουμε πράγματα που 
μας φτιάχνουν καλύτερα την διάθεση.

Πιστεύετε ότι θα αλλάξει η συμπεριφορά 
των πολιτών μετά την περίοδο αυτή;
Σίγουρα θα έχουμε μια μικρή φοβική εκδήλωση ανά-

μεσα μας. Δεν γίνεται όλο αυτό να μας αφήσει ανεπηρέ-
αστους. Από την άλλη, στην Ελλάδα έχουμε μια ειδική 
συνθήκη. Είμαστε της αγκαλιάς και της διαχυτικότητας. 
Η δική μου εκτίμηση είναι ότι η καχυποψία και ο φόβος 
θα κρατήσει ένα πολύ μικρό διάστημα και πολύ σύντομα, 
μόλις δούμε ότι όλα είναι ασφαλή θα επιστρέψουμε στην 
προηγούμενη μας κατάσταση. 

Επειδή όμως αυτό που ζούμε με τον εγκλεισμό δεν το 
έχουμε ξαναζήσει, πιστεύω ότι θα μείνει ασυνείδητα στο 
πίσω μέρος του μυαλού μας ο κίνδυνος ότι μπορεί στο 
μέλλον για τον οποιωνδήποτε λόγο να ξανασυμβεί αυτό 
και έτσι να είμαστε καλύτερα θωρακισμένοι και τοποθε-
τημένοι να το αντιμετωπίσουμε.  

Ποιες επιπτώσεις μπορεί να δημιουργήσει 
η καραντίνα μετέπειτα; 

Σαφώς κάποια από τα συμπτώματα που ανέφερα στην 
πρώτη ερώτηση, όπως για παράδειγμα τον ιδεοψυχανα-
γκασμό, καθώς δεν νομίζω ότι από την μια μέρα στην 
άλλη θα μπορεί να εξαφανιστεί.

Επίσης η περίοδος μετά την καραντίνα θα δείξει πόσο 
επηρεάστηκαν οι σχέσεις σε όλη την διάρκεια αυτής της 
περιόδου. Υπήρξαν περιπτώσεις που για πρώτη φορά 
άνθρωποι ήρθαν σε επαφή με σχέσεις οι οποίες είχαν 
ξεχάσει ότι είχαν πρόβλημα. Αυτό που πιθανότητα να πα-
ρατηρήσουμε είναι μια αύξηση στα διαζύγια. Άνθρωποι 
που νόμιζαν ότι είχαν μια τακτοποιημένη ζωή και είχαν 
ξεχάσει πώς ήταν να  βρίσκονται στον ίδιο χώρο με τον 
σύντροφο τους, λόγω της καθημερινότητας ήρθαν αντι-
μέτωποι με δυσλειτουργικές σχέσεις που βρέθηκαν στην 
επιφάνεια. Όλη αυτή η κατάσταση καραντίνας θα εξαπο-
λύσει προβλήματα τα οποία κρυβόντουσαν μέσα από την 
καθημερινότητα.

Αυτό βέβαια θα έχει δυο τινά, ή θα δημιουργήσει πιο 
ισχυρούς δεσμούς, καθώς κατάφεραν να έρθουν δη-
μιουργικά πιο κοντά και έλυσαν τα όποια θέματα ή σε 
άλλους θα έρθουν ρήξεις και θα υπάρξουν χωρισμοί, 
ανατοποθετήσεις και γενικά αναδιοργανώσεις  στον κοι-
νωνικό ιστό.
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Πολλοί δε το γνωρίζουν, όμως όταν μι-
λάμε για γαλάζιο αίμα, το πρώτο πράγμα 
που πρέπει να έρχεται στο νου είναι το αίμα 
ενός πλάσματος που μοιάζει με καβούρι σε 
σχήμα πετάλου και φέρει την ονομασία ξι-
φόσουρα (στα λατινικά Xiphosura). Αυτό το 
γαλάζιο υγρό  χρησιμοποιείται ευρέως στην 
ιατρική από τη δεκαετία του 1970, καθώς 
βοηθά στην καταπολέμηση διαφόρων ασθε-
νειών και αποτελεί σημαντικό στοιχείο στον 
έλεγχο της ασφάλειας των εμβολίων και 
των νέων φαρμάκων. Ένα λίτρο αίματος της 
ξιφόσουρας κοστίζει 15.000 $, καθιστώντας 
το έναν από τους πιο ακριβούς πόρους στον 
κόσμο. Ωστόσο, ακόμη και παρά το υπέρο-
γκο κόστος, το κυνήγι τους έχει θέσει αυτό 
το αξιοθαύμαστο είδος στο όριο της εξαφά-
νισης. Το γαλάζιο χρώμα του αίματος οφεί-
λεται στην παρουσία χαλκού σε αυτό, όμως 

και πάλι αυτό δεν είναι το πιο ενδιαφέ-
ρον χαρακτηριστικό του.

Οι ξιφόσουρες αποτελούν το πα-
λαιότερο είδος του πλανήτη μας – για 
αυτό και φέρουν τον τίτλο του «ζωντα-
νού απολιθώματος» - τα ποικιλόμορ-
φα αυτά καβούρια σε σχήμα πέταλου, 
που διαβιώνουν στις ανατολικές ακτές 
της Βόρειας Αμερικής και της Ασίας, 
υπάρχουν εδώ και τουλάχιστον 450 
εκατομμύρια χρόνια. Δεν ανήκουν 
στην κατηγορία των καρκινοειδών, 
αλλά  των αρθροπόδων και σχετίζο-
νται περισσότερο με τους σκορπιούς 
παρά με τα καβούρια. Γιατί λοιπόν το 
αίμα αυτών των ζώων κατέληξε να εί-
ναι ένας τόσο πολύτιμος πόρος;

Σε περίπτωση που η ξιφόσουρα 
αισθανθεί ότι κινδυνεύει, το αίμα της 

αποκτά μορφή ζελέ. Συγκεκριμένα αυτή η 
ιδιότητά τους μπορεί και σώζει ανθρώπινες 
ζωές. Επιπλέον, τα πράγματα είναι πολύ πιο 
σοβαρά από ότι φαίνονται με μια πρώτη μα-
τιά - ολόκληρο το σύγχρονο σύστημα ελέγ-
χου των φαρμάκων είναι συνδεδεμένο με το 
γαλάζιο αίμα της ξιφόσουρας. Οι ζωές χιλιά-
δων ανθρώπων στην κυριολεξία βασίζονται 
στα πλάσματα αυτά.

Ο παθολόγος Frederick Burns ήταν από 
τους πρώτους που ήθελαν να εξερευνήσουν 
καλύτερα τη λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματός τους. Προκειμένου να μελετή-
σει τις ιδιότητες του αίματος της ξιφόσου-
ρας, πραγματοποίησε μια σειρά πειραμάτων: 
εισήγαγε βακτήρια, παρμένα από θαλασσινό 
νερό, στο αίμα τους ώστε να δει πώς θα αντι-

δράσει το ζώο. Αποδείχθηκε ότι ύστερα από 
την εισχώρηση του μολυσμένου με βακτήρια 
νερού, το αίμα της ξιφόσουρας  μετατράπηκε 
σε ζελέ. Το ίδιο συνέβη και όταν ο επιστή-
μονας εισήγαγε νερό με βακτήρια, το οποίο  
προηγουμένως είχε βραστεί για 5-10 λεπτά. 
Ως αποτέλεσμα, ο παθολόγος κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι αυτή η πήξη του αίματος εί-
ναι ένας φυσικός μηχανισμός σχεδιασμένος 
να προστατεύει το υπόλοιπο σώμα της ξιφό-
σουρας από παθογόνους παράγοντες.

Ο Frederick Burns διαπίστωσε ότι υπεύ-
θυνος για την υψηλή αποτελεσματικότητα 
του ανοσοποιητικού συστήματος του ζώου 
αυτού είναι η ειδική πηκτική ουσία, που χρη-
σιμοποιείται για την παρασκευή ενός μείγ-
ματος που ονομάζεται Limulus amebocyte ή 
LAL. Πριν από την έλευση του LAL, οι επιστή-
μονες δεν είχαν εύκολο τρόπο να μάθουν 
εάν ένα εμβόλιο ή ένα ιατρικό εργαλείο είχε 
μολυνθεί με βακτήρια, όπως το E. coli ή με 
Salmonella. Κάθε χρόνο, η ιατρική βιομηχα-
νία αλιεύει περίπου 600.000 ξιφόσουρες.

Όντας πολύ αρχαία πλάσματα, οι ξιφό-
σουρες είναι σε θέση να «δώσουν» μια ορι-
σμένη ποσότητα αίματος χωρίς να βλάψουν 
τον εαυτό τους. Στα εργαστήρια εκπαιδευμέ-
νο προσωπικό εισάγει ένα κοίλο, κυλινδρικό 
σωληνάριο κάτω από το κέλυφος του αρ-

θροπόδου, το οποίο αντλεί αίμα όσο το επι-
τρέπει το θαλάσσιο ζώο. 

Γενικά οι ξιφόσουρες αποστραγγίζουν 
περίπου το 30% του αίματός τους, όμως 
παρ’όλα αυτά έως και το 30% δεν επιβιώνει 
μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Οι 
ερευνητές επιστρέφουν τους επιζώντες στο 
νερό, όμως κανείς δεν ξέρει αν πραγματικά 
αναρρώνουν στη συνέχεια. Το 2016, η Διε-
θνής Ένωση των ΗΠΑ για τη Διατήρηση της 
Φύσης χαρακτήρισε τις ξιφόσουρες ως ευ-
άλωτο είδος - δηλαδή, ένα «επίπεδο» πριν 
την κατηγορία «υπό εξαφάνιση». Εάν η κα-
τάσταση δεν αλλάξει, ο πληθυσμός τους στις 
Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσει να μειώ-
νεται κατά 30% για τα επόμενα 40 χρόνια.

Τα πρόσφατα ευρήματα δείχνουν ότι 
πολλές ξιφόσουρες δεν επιβιώνουν. Μετά 
τη δειγματοληψία αίματος μεταξύ 10% και 
25% των ζώων αυτών πεθαίνει εντός των 
δύο πρώτων ημερών. Λόγω της διαδικασίας, 
τα ζώα αποδυναμώνονται και αποπροσανα-
τολίζονται για ένα χρονικό διάστημα. Σημει-
ώνεται ότι τα θηλυκά μπορεί να αντιμετωπί-
σουν προβλήματα με την αναπαραγωγή. Από 
την άλλη όμως, χάρη στο γαλάζιο αίμα τους, 
εκατομμύρια ασθενείς μπορούν να παίρνουν 
με ασφάλεια τα φάρμακά τους καθημερινά.

Γιατί οι άνθρωποι χρειάζονται το γαλάζιο αίμα;

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

Πως οι ζωές 
χιλιάδων 

ανθρώπων 
στην κυριολεξία 
βασίζονται στις 
… ξιφοσούρες

opinion
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Σε συνθήκες καραντίνας παίζεις μπασκετάκι 
στο σπίτι; Το μπάσκετ χρειάζεται χώρο και ύψος οπό-
τε ...δύσκολα στο σπίτι. Αλλά πάντα βρίσκω τρόπο να 
πετάξω κάτι από μακριά στον κάδο σκουπιδιών!

Πώς νιώθεις που Αρης και ΠΑΟΚ έχουν τόσα 
προβλήματα; Δεν μου αρέσει καθόλου γιατί είναι οι 
ομάδες που μας έφεραν κοντά στο μπάσκετ. Με στε-
ναχωρεί περισσότερο ότι δεν βλέπω κάποιο πλάνο 
για να βγουν από αυτή τη δύσκολη θέση.

Στιγμή της καριέρας σου που δεν θα ξεχάσεις... 
Είμαι πολύ τυχερός και από τους λίγους αθλητές που 
κατέκτησαν τρεις διαφορετικούς τίτλους με τρεις δι-
αφορετικές ομάδες. 1999 κύπελλο με ΠΑΟΚ, 2001 
κύπελλο Σαπόρτα με Μαρούσι και 2004 πρωτάθλη-
μα με Παναθηναϊκό. Τρεις τίτλοι αξέχαστες στιγμές…

Σου κόλλησαν ποτέ ...παρατσούκλι; Λόγω ονό-
ματος ήταν εύκολο το παρατσούκλι. Το Μασλαρινός 
ήταν μεγάλο και δύσκολο για την επικοινωνία σ’ ένα 
άθλημα που χρειάζεται ταχύτητα. Οπότε το έκοψαν 
και με φώναζαν... «ΜΑΣ» .

Καλύτερος συμπαίκτης και προπονητής που 
συνεργάστηκες; Από την πρώτη στιγμή που μπήκα 
σε γήπεδο μέχρι και την τελευταία είχα τη χαρά και 
την τιμή να συνεργαστώ με αθλητές και προπονητές 
που θεωρούνται θρύλοι. Νιώθω ευλογημένος που 
οι σχέσεις άντεξαν στο χρόνο κάτι που σημαίνει ότι 
είναι αληθινές .

Τι χρειάζεται ένα παιδί για να γίνει μεγάλος 
αθλητής; Κυριότερο συστατικό να είναι ερωτευμένο 
με το άθλημα. Σε δεύτερο πλάνο, ταλέντο που επι-
βάλλεται να καλλιεργηθεί σε καθημερινή βάση. Κι  
επειδή ο αθλητισμός έχει περισσότερες πίκρες απ’ 
ότι χαρές σε κάθε δυσκολία να βρίσκει τη δύναμη να 
προχωράει.

Συχνά συμμετέχεις σε φιλανθρωπικούς αγώ-
νες... Το κάνω με μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση, 
είτε ατομικά, είτε με αθλητές και τις οικογένειες της 
ΗΟΟΡ. Οποιοσδήποτε ένιωσε το χειροκρότημα του 
κόσμου οφείλει να δίνει κάτι πίσω όποτε μπορεί. 
Συμμετέχουμε ή διοργανώνουμε φιλανθρωπικούς 
αγώνες και αιμοδοσίες. Από την πρώτη μέρα δημι-
ουργίας της ΗΟΟΡ ενισχύουμε το Παιδικό χωριό στο 
Φίλυρο και του «Φίλους του Πέτρου», συλλόγου 

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. 

Κατέκτησε τίτλους, γεύτηκε διακρίσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, τίμησε τη φανέλα κορυφαίων ομάδων. 
Ο Γιώργος Μασλαρινός με την πορεία του στα παρκέ κέρδισε την αγάπη των φιλάθλων. Τώρα, υπηρετεί το άθλημα από τη θέση του προπονητή 

μέσω της ακαδημίας Hoop όπου συμβουλεύει τα παιδιά: να είναι ερωτευμένα με το μπάσκετ!

Γιώργος Μασλαρινός
Οι καλύτεροι προπονητές είναι στην... κερκίδα!

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 

που δημιουργήθηκε από τον παλιό μου συμπαίκτη 
στον ΠΑΟΚ, Γιώργο Μπαλογιάννη.  

Όταν είσαι στο γήπεδο λες «εγώ θα το έβαζα το 
καλάθι»; Ζούμε σε μία χώρα που οι καλύτεροι προπο-
νητές και αθλητές είναι στην κερκίδα!!! Έτσι, έχει τύχει 
να το πω κι εγώ. Αλλά τα πράγματα είναι πολύ πιο δύ-
σκολα εντός των γραμμών του γηπέδου και όσοι βρί-
σκονται στην κερκίδα πρέπει να ενισχύουν με κόσμιο 
τρόπο τις προσπάθειες των αθλητών.

Τι σ’ εκνευρίζει και τι λατρεύεις στη Θεσσαλονί-
κη; Μ’ εκνευρίζει ότι δεν έχει αναπτυχθεί, όπως της 

αξίζει, βάση και της γεωγραφικής της θέσης. Θα 
έπρεπε να είναι πραγματικά η πρωτεύουσα των 
Βαλκανίων και φυσικά να έχει Μετρό τουλάχιστον 
την τελευταία 5ετία. Από την άλλη, η αύρα της εί-
ναι μοναδική κι αξεπέραστη.

Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια;  
Εύχομαι κι ελπίζω να είμαι υγιής εγώ και η οικο-
γένειά μου με μεγάλη όρεξη για δημιουργία. Τους 
μισούς μήνες να τους περνάω σε μία ήσυχη, πα-
νέμορφη, παραλία σε δικό μου beach bar που θα 
υποδεχόμαστε φίλους για να περνάμε μοναδικά!

Γιατί οι άνθρωποι χρειάζονται το γαλάζιο αίμα;
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Ο αγαπημένος τραγουδοποιός και ερμηνευτής Από-
στολος Ρίζος, κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι «Πέρα 
από τα γνώριμα» σε στίχους και μουσική του ίδιου. Είναι 
ένα τραγούδι που γράφτηκε πολύ προτού φανούν στον 
ορίζοντα τα σύννεφα του κορωνοϊού, αλλά με ένα παρά-
ξενο τρόπο, συνδέεται με όσα πρωτόγνωρα ζούμε όλοι 
μας, το τελευταίο διάστημα. 

Ο ίδιος ο Απόστολος Ρίζος λέει για αυτό το τραγούδι:
“Ξυπνάς ένα πρωί και ανακαλύπτεις ότι από τα όνειρά 

σου, λείπει το Όνειρο. 
Όλα γύρω σου φαίνονται γνώριμα, αλλά δεν είναι 

πλέον οικεία.  Η ζωή σου, μοιάζει με κολάζ - κομμάτια 
μιας άγνωστης πόλης. Και τότε, αναζητάς ένα βλέμμα για 
να κρατηθείς. Ένα δρόμο που ίσως σε οδηγήσει ξανά στον 
εαυτό σου.  

Το ”Πέρα από τα Γνώριμα” όμως, δεν είναι ένα τρα-
γούδι για τα χαμένα όνειρα, αλλά για αυτά που θα κερ-
δηθούν ξανά.»

Το video clip, βασίστηκε σε ένα εικαστικό έργο, φω-
τογραφικό κολάζ του διακεκριμένου καλλιτέχνη και 
πρεσβευτή της κουλτούρας του Βερολίνου, Tim Roeloffs 
με την ευγενική παραχώρηση του. Εικόνες από διάφο-
ρες πόλεις και πολιτισμούς, ακόμη και από την Ελλάδα, 
αλληγορικά στιγμιότυπα και οπτικοί συμβολισμοί, δια-
μορφώνουν ένα πανοραμικό τοπίο, το οποίο σύμφωνα 
με τον ίδιο τον Roeloffs, είναι φορτισμένο “από τη με-
λαγχολία του υπέρ-καπιταλισμού, επηρεασμένο από την 
αρχιτεκτονική, την ποίηση και το life-style, βασισμένο σε 
ερωτήματα, όπως, από πού ερχόμαστε; πού πηγαίνουμε; 
Μπορούμε άραγε να επηρεάσουμε το μέλλον;”

To video clip καταγράφει την περιπλάνηση του ήρωα 
σε ένα κόσμο ουτοπικό, όπου αναζητά τον εαυτό του. Μια 
πόλη που συντίθεται από διαφορετικά κομμάτια, ένα πε-
ριβάλλον που ίσως να μην είναι όσο οικείο δείχνει.   

Η ιδέα, η σκηνοθεσία του video, καθώς και το εικαστι-
κό του εξωφύλλου, ανήκει στην Τάμμυ Τσέκου, η κινημα-
τογράφηση έγινε από τον Γιάννη Μαργετουσάκη, το μο-
ντάζ και την καλλιτεχνική επιμέλεια, είχε ο Μάκης Φάρος. 

Ο Απόστολος Ρίζος γεννήθηκε στην ΛΑΜΙΑ το 1977. 
Έχει σπουδάσει Μηχανολόγος Μηχανικός στο Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο. Οδηγήθηκε από πολύ μικρός στο 
δρόμο της μουσικής, εμπνευσμένος από τον κανταδόρο 
παππού του, που έπαιζε κιθάρα και φυσαρμόνικα. Από 
την ηλικία των 15 ετών έπαιζε σε μικρές μουσικές σκη-
νές και συμμετείχε σε συγκροτήματα ως τραγουδιστής 
και κιθαρίστας. Παράλληλα διεύρυνε τις μουσικές του 
γνώσεις παρακολουθώντας μαθήματα κιθάρας θεωρίας, 
αρμονίας με τους Βασίλη Σπυρόπουλο, Βασίλη Ρακόπου-
λο και φωνητικής με τους Νένη Ζάππα, Μίρκα Γεμεντζά-
κη, Κarin Meier, Χρόνη Αηδονίδη.

O Aπόστολος Ρίζος έρχεται με νέο τραγούδι

Πέρα από τα γνώριμα
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Όπως όλα τα αθλήματα έτσι και αυτό του 
μπάσκετ έχει υποστεί τεράστια ζημιά από το 
«χτύπημα» της πανδημίας του κορονοϊού. Σε 
αντίθεση μάλιστα με το ποδόσφαιρο, πολλές 
λίγκες ανά την Ευρώπη, μεταξύ αυτών και η Ελ-
λάδα κατέβασαν... ρολά, τερματίζοντας πρόωρα 
την σεζόν.

Προς τα εκεί οδεύει και η Euroleague, που 
όσο και αν ψάχνει ημερομηνίες, δύσκολα να τις 
βρει, ενώ το BCL έδειξε άμεσα αντανακλαστικά 
και προχώρησε σε κάτι ριζοσπαστικό, αφού θα 
διοργανώσει Final-8 τον Σεπτέμβριο για να μη 
χαθεί η σεζόν.

Για τις εξελίξεις στον χώρο του παγκόσμιου 
μπάσκετ, μίλησε στην Karfitsa o εκ των ιδιοκτη-
τών της Tangram Sports, Χρήστος Λαζάρου, που 
στο πελατολόγιό του εκτός των άλλων διαθέτει 
και τον αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης, Φαμπιέν Κο-
ζέρ.

Tο μπάσκετ παγκοσμίως έχει μπει στον 
«πάγο» με ολοένα και περισσότερες χώρες 
να κατεβάζουν ρολά στα εθνικά τους πρωτα-
θλήματα. Θεωρείς πως είναι η σωστή επιλογή 
ή κρίνεις πως κάτι τέτοιο ήταν βιαστικό; «Το 
μπάσκετ και ο αθλητισμός ακολουθεί τις κοινω-
νικές ανάγκες. Θεωρώ πως δε θα ήταν φρόνιμη 
οποιαδήποτε συνέχιση των αγώνων με τέτοια 
ένταση και έκταση της πανδημίας, μιας και θα 
έθετε σε κίνδυνο τόσο τους συμμετέχοντες όσο 
και τους φιλάθλους».

Με ομόφωνη απόφαση των ομάδων ο 
ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε την αναστολή της Basket 
League. Το χάσμα όμως μεταξύ ομάδων και 
παικτών για τις περικοπές στα συμβόλαια πα-
ραμένει αγεφύρωτο. Που βλέπεις να οδηγείται 
η κατάσταση αυτή; «Αρκετές ΚΑΕ της Basket 
League δεν έχουν καταβάλει δυστυχώς ούτε 
καν τα δεδουλευμένα προ κορονοϊού. Γίνονται 
προσπάθειες για μία συμβιβαστική λύση, εντού-
τοις δεν υπάρχει ακόμα οριστική εξέλιξη. Θεωρώ 
πως θα πρυτανεύσει η λογική και θα καλυφθούν 
οι αθλητές, με προτεραιότητα τους χαμηλόμι-
σθους. Να σημειωθεί ότι η FIBA πρότεινε την 
πλήρη κατοχύρωση μισθών προ διακοπής και 
ψαλίδι 25 έως 50% για τους τελευταίους μήνες 
μετά τη διακοπή».

Η παγκόσμια κρίση που έφερε ο ιός πόσο 
επηρεάζει το επάγγελμα σας; Ποιες οι προβλέ-
ψεις για το άμεσο μέλλον από την επόμενη κι 
όλας αγωνιστική σεζόν; «Αναμφίβολα, μπαί-

νουμε σε νέα φάση ύφεσης στα οικονομικά δε-
δομένα του επαγγελματικού αθλητισμού, τόσο 
λόγω της ζημιάς σε σπόνσορες του αθλήματος, 
όσο και των ενδεχόμενων αγώνων χωρίς την 
παρουσία φιλάθλων στο γήπεδο. Πολύ σημαντι-
κό ρόλο θα παίξουν τα τηλεοπτικά συμβόλαια, 
καθώς θα αποτελούν πλέον βασικό έσοδο των 
ομάδων. Οι αμοιβές αθλητών και ατζέντηδων θα 
προσαρμοστούν αναλόγως, αν και θεωρώ πως 
θα υπάρξουν ευκαιρίες για ανάδειξη νέων ταλέ-
ντων μικρότερης ηλικίας ελέω περισσότερων 
ευκαιριών λόγω χαμηλότερων μπάτζετ που θα 
κινηθούν οι ομάδες».

Πως αντιμετωπίζουν οι πελάτες σας τις δύ-
σκολες αυτές καταστάσεις και πόσο δύσκολο 
είναι και γι’ αυτούς να διατηρήσουν την φόρμα 
τους εν μέσω καραντίνας; «Το δυσκολότερο 
κομμάτι για τους αθλητές είναι το λουκέτο στα 
γήπεδα. Όλοι προσπαθούν να γυμναστούν και 
να μείνουν σε φόρμα, εντούτοις είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να το καταφέρουν χωρίς να πατήσουν 
παρκέ. Στους περισσότερους λείπει πολύ η ρου-
τίνα της προπόνησης και των αγώνων. Διψούν 
όσο ποτέ άλλοτε να επιστρέψουν στο παρκέ. 
Ίσως του χρόνου να μας περιμένουν συναρπα-
στικοί αγώνες».

Η ενασχόληση σου ως ατζέντης έχει να 

κάνει κυρίως με το εξωτερικό. Με ομάδες της 
Ευρώπης και αθλητές από την Αμερική. Ποια 
η κατάσταση εκεί και πως αντιμετωπίζουν οι 
παραδοσιακές δυνάμεις του μπάσκετ την κατά-
σταση αυτή; «Υπάρχει διαφορετική αντιμετώπι-
ση ανά χώρα και σύλλογο. Χαρακτηριστικότερο 
παράδειγμα η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσε-
λόνα. Η μεν πρώτη προχώρησε σε 20% μείω-
ση (10% αν ξαναρχίσει η ποδοσφαιρική λίγκα) 
στους μετά κορωνοϊού μισθούς, ενώ η Μπαρτσε-
λόνα αποφάσισε γενναίες περικοπές παίρνοντας 
μία πρωτοφανή απόφαση να χρησιμοποιήσει 
την έκτακτη ρύθμιση μειωμένης απασχόλησης 
και να βγάλει τους αθλητές της σε προσωρινή…
ανεργία με ελάχιστη προστασία των μισθών 
τους».

Που βλέπεις να οδηγείται ο αθλητισμός και 
δη το μπάσκετ όταν με το καλό τελειώσει αυτή 
η θλιβερή κατάσταση που βιώνει ολόκληρος ο 
πλανήτης; «Η δίψα για επιστροφή στους αγωνι-
στικούς χώρους είναι μεγάλη. Η παρουσία ή όχι 
κόσμου στα γήπεδα θα είναι καθοριστική. Έχω 
την αίσθηση ότι τα νούμερα θα είναι μειωμένα, 
αλλά η όρεξη συμμετεχόντων και φιλάθλων 
αντιστρόφως ανάλογη. Η ουσία αναμένεται να 
επικρατήσει του κέρδους».

Ο ατζέντης Χρήστος Λαζάρου μίλησε στην Karfitsa για τις εξελίξεις 
και τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στο χώρο του μπάσκετ

«Η κρίση που φέρνει ο ιός θα δημιουργήσει νέες 
ευκαιρίες και ανάδειξη πολλών ταλέντων»
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Καθημερινά τα ερωτήματα που γεννιούνται 
για την επόμενη ημέρα στον παγκόσμιο αθλη-
τισμό είναι πολλά. Τα αχαρτογράφητα νερά στα 
οποία βαδίζουμε δημιουργούν «άγνωστες συν-
θήκες», αφού κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει και 
να απαντήσει με σαφήνεια στο πώς θα είναι η 
νέα τάξη πραγμάτων σε όλα τα σπορ, όταν με το 
καλό ξεπεράσουμε τον φονικό ιό που έχει καθη-
λώσει τα πάντα στον πλανήτη γη.

Η Karfitsa επιχειρεί να ρίξει «φως» και δίνει 
το λόγο στον ιδιοκτήτη της PROSPORT, Πασχά-
λη Τουντούρη, που μέσα από την μεγάλη και 
πολυετή πείρα που έχει αποκτήσει όλα αυτά 
τα χρόνια δίνει απαντήσεις σε πολλά και καίρια 
ερωτήματα. Ο γνωστός Ελληνας ατζέντης με το 
πλούσιο πελατολόγιο αποκαλύπτει το τι θα συμ-
βεί με τις μεταγραφικές περιόδους της επόμε-
νης αγωνιστικής περιόδου και αναλύει τις νέες 
οικονομικές συνθήκες που θα διαμορφωθούν 
παγκοσμίως στον χώρο του ποδοσφαίρου μετά 
το «χτύπημα» του ιού που καθήλωσε τα πάντα 
στον πλανήτη.

Με τον παγκόσμιο αθλητισμό να είναι στον 
«πάγο» εδώ και δύο μήνες και τις ανυπολόγι-
στες οικονομικές ζημιές που έχουν οι ομάδες 
κατά πόσο πιστεύεις πως θα αλλάξει ο χάρτης 
του ποδοσφαίρου τα επόμενα χρόνια; «Οι ζη-
μιές είναι πολύ μεγάλες και μπορούν να γίνουν 
ακόμα μεγαλύτερες σε περίπτωση που δεν ολο-
κληρωθούν τα πρωταθλήματα. Είναι πολύ νωρίς 
να προβλέψουμε αν και κατά πόσο θα αλλάξει ο 
ποδοσφαιρικός χάρτης, καθότι βλέπουμε πως 
παρά την τεράστια κρίση από τον ιό υπάρχουν 
ακόμα επενδυτές που δαπανούν μεγάλα ποσά 
για να γίνουν ιδιοκτήτες ομάδων ποδοσφαίρου. 
Σημαντικό ρόλο επίσης θα παίξει και το αν θα 
υπάρχει κόσμος στις κερκίδες, αφού αυτό απο-
τελεί ένα μεγάλο έσοδο για τους συλλόγους. 
Από την άλλη, θαρρώ θα υπάρξουν δυνατότητες 
ψηφιακές, μέσω των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, 
για έξτρα έσοδα από χορηγούς για να περιορι-
στούν οι ζημίες. Πάντως, το πιο σημαντικό είναι 
να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα, διαφορε-
τικά οι ζημίες θα είναι ανυπολόγιστες».

Κατά πόσο η διαδικασία του να ολοκληρω-
θούν όλες οι διοργανώσεις εν μέσω των καλο-
καιρινών μηνών θα επηρεάσει και την επόμενη 
αγωνιστική σεζόν; «Την επόμενη χρονιά εκτός 
των άλλων υπάρχει και το Εuro. Oπότε κάποιες 
λίγκες θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν το πρό-

γραμμά τους για τη νέα σεζόν. Θεωρώ πως δεν 
θα υπάρξει μακρά περίοδος καλοκαιρινής προ-
ετοιμασίας, διότι ήδη έχει υπάρξει μία μεγάλη 
περίοδος απραξίας. Χρονικά ίσως θα πρέπει να 
αλλάξουν οι συνθήκες διεξαγωγής κάθε λίγκας 
πχ να μην υπάρχουν πλέι οφ για να περιοριστούν 
οι αγώνες για να τελειώσουν τα πρωταθλήματα 
εντός χρονικών ορίων. Βέβαια, μη ξεχνάμε πως 

δεν αποκλείεται να δούμε ένα δεύτερο κύμα του 
κορωνοϊού το επόμενο φθινόπωρο κάτι που θα 
πρέπει να παρατηρούμε ενδελεχώς και να είμα-
στε προετοιμασμένοι για όλα».

Γίνεται μεγάλη κουβέντα για τις περικοπές 
σε συμβόλαια, για τις μειώσεις μισθών με πολ-
λούς να αντιδρούν και να μην συμβιβάζονται 
με τα «θέλω» των ομάδων. Η δίκη σου άποψη; 
«Όταν ένα ποδοσφαιριστής υπογράφει ένα συμ-
βόλαιο με μία ομάδα, η σύμβαση αυτή δεν είναι 
όπως ενός εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα, 
αφού για να λυθεί αυτή απαιτούνται πολύ μεγά-
λα ποσά. Σε περίπτωση που η φετινή σεζόν έστω 
και με καθυστέρηση ολοκληρωθεί τότε θα ήταν 
νομικά αβάσιμο να γίνουν μεμονωμένες περικο-
πές συμβολαίων. Δηλαδή, χωρίς την σύμφωνη 
γνώμη του ποδοσφαιριστή. Αν για παράδειγμα 
σε έναν ποδοσφαιριστή επιτραπεί μία μονομερής 
λύση του συμβολαίου και δεν το δεχτεί, τότε θα 
πρέπει να του δοθεί και η δυνατότητα αν θέλει 
να μείνει αυτομάτως ελεύθερος. Αν τεθεί τέτοιο 
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Ο Πασχάλης Τουντούρης σκιαγραφεί στην Karfitsa την επόμενη ημέρα 
και τις προεκτάσεις του κορονοϊού στον παγκόσμιο αθλητισμό 

«Παράταση 16 εβδομάδων στην 
μεταγραφική περίοδο της νέας σεζόν»
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δίλημμα τότε, ναι, είμαι σύμφωνος. Εκτός και αν η FIFA 
στείλει κάποια ντιρεκτίβα στην οποία τονίζει πως για να 
προχωρήσει ένας σύλλογος σε μονομερή μείωση ενός 
συμβολαίου θα πρέπει να αποδείξει πως έχει χτυπηθεί σε 
μεγάλο βαθμό από το ιό σε όρια βιωσιμότητας και αυτό 
να αποδειχθεί στα δικαστήρια. Δεν είναι μία απλή διαδι-
κασία και θα πρέπει να υπάρξει καλή διάθεση από όλες 
τις πλευρές. Σε καμία πάντως περίπτωση δεν θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός πίεσης από τις ομάδες για 
να αναγκαστεί ο ποδοσφαιριστής να μειώσει το συμβό-
λαιό του, ενώ η ομάδα δύναται να τα τιμήσει με τα υπάρ-
χοντα ποσά».

Υπάρχουν αρκετά σενάρια για πολλές αλλαγές που 
θα υπάρξουν στο ποδόσφαιρο και μια εξ’ αυτών είναι 
η επέκταση ή η αλλαγή των μεταγραφικών περιόδων 
όπως τις ξέραμε μέχρι σήμερα. Είναι μία κίνηση προς 
τον σωστό δρόμο ή θα αλλάξει αρνητικά τις ισορροπίες; 
«Έχει ήδη έρθει οδηγία από την FIFA. Αυτό που θα ισχύσει 
θα είναι μόνο για την φετινή χρονιά, κατ’ εξαίρεση δηλα-
δή. Η οδηγία είναι η μεταγραφική περίοδος να ξεκινήσει 
αμέσως μετά τη λήξη των πρωταθλημάτων όποτε κι αν 
είναι αυτό και δίνει δυνατότητα παράτασης του χρόνου 
των μεταγραφικών περιόδων μέχρι και 16 εβδομάδες».

Η ενασχόληση σου ως ατζέντης έχει να κανείς και 
με το εξωτερικό, τόσο με ομάδες της Ευρώπης, όσο και 
με αθλητές από πολλές χώρες. Ποια η κατάσταση εκεί 
και πως αντιμετωπίζουν οι παραδοσιακές δυνάμεις 
του ποδοσφαίρου την κατάσταση αυτή; «Επικρατεί με-
γάλη ανησυχία. Όλοι έχουν μία αβεβαιότητα για το τι θα 
ξημερώσει. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να 
περιμένουμε. Υπάρχει μία αχτίδα φωτός από την Γερμα-
νία που το πλάνο είναι να ξεκινήσουν αρχές Μαΐου. Θα 
δούμε κατά πόσο και αν θα ξεκινήσουν κι άλλα πρωτα-

θλήματα, υπάρχει μία κινητικότητα, αλλά το τι θα γίνει, 
θα το δούμε στην πράξη. Το σημαντικό είναι πως άπαντες 
έχουν αντιληφθεί πως πρέπει να ολοκληρωθούν όλα τα 
πρωταθλήματα. Κάποιες λίγκες μάλιστα ενδεχομένως 
προχωρήσουν στα rapid test έναντι του κορωνοϊού στα 
οποία ίσως και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές μπουν στην δι-
αδικασία να εξετάζονται πριν από κάθε αγώνα».

Η παγκόσμια κρίση που έφερε ο ιός πόσο επηρεάζει 
το επάγγελμα σας και κυρίως ποιες οι προβλέψεις για 
το άμεσο μέλλον; «Αν έχουμε κάποια μείωση της οικο-
νομικής πίτας στο παγκόσμιο ΑΕΠ του ποδοσφαίρου, τότε 
σαφώς και θα επηρεάσει αυτό και το δικό μας επάγγελ-
μα. Αυτό έχει να κάνει σε συνάρτηση και με την αγορά. 
Σε ό,τι αφορά την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο που 
ακολουθεί έχω την αίσθηση πως οι ομάδες θα κινηθούν 
κάπως μουδιασμένα. Βλέπω να υπάρχει αυτοσυγκράτη-
ση στο να μη ξοδεύονται τεράστια χρηματικά ποσά. Θα 
κινηθούμε όλοι συντηρητικά με γνώμονα το συμφέρον 
των πελατών μας».

Πού βλέπεις να οδηγείται ο αθλητισμός και το πο-
δόσφαιρο όταν με το καλό τελειώσει αυτή η θλιβερή 
κατάσταση που βιώνει ολόκληρος ο πλανήτης; «Όταν 
τελειώσει αυτός ο εφιάλτης θα έχουμε γίνει σοφότεροι 
και θα είμαστε πιο προετοιμασμένοι. Η UEFA δεν φάνηκε 
να είναι έτοιμη και γι’ αυτό κάτι που φάνηκε και από το 
γεγονός πως επέτρεψε να διεξαχθεί ο αγώνας στο Μιλάνο 
μεταξύ της Αταλάντα και της Βαλένθια. Ελπίζω να βγού-
με πιο δυνατοί και να έχουμε δημιουργήσει νέες δυνα-
τότητες όπως η ψηφιακή οργάνωση του ποδοσφαιρικού 
προϊόντος και η βελτίωση των τηλεοπτικών υπηρεσιών 
και η δυνατότητα εισροής νέων χορηγών μέσω της τηλε-
όρασης, ψηφιακά και με απώτερο στόχο την εκμετάλλευ-
ση των νέων τεχνολογιών».

Ποδόσφαιρο με πρωτόκολλα
και προστατευτικές μάσκες 

Παρότι οι κυβερνήσεις σ’ όλη την Ευρώπη, για 
οικονομικούς και ψυχολογικούς λόγους, επιχειρούν 
την επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων, οι επιστήμο-
νες δεν είναι πολύ αισιόδοξοι. «Η επιστήμη έχει τα 
αποδεικτικά στοιχεία αλλά υπάρχει και η πρακτική 
ζωή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εάν δημιουργή-
σουμε συγκεντρώσεις και κάτι πάει στραβά, θα είναι 
λάθος εκείνων που το επέτρεψαν, εάν θα υπάρξει 
άλλη εστία» είναι η άποψη κορυφαίων στελεχών του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στέλνοντας μήνυμα 
στους ανθρώπους του επαγγελματικού αθλητισμού 
οι οποίοι σχεδιάζουν την επανέναρξη των Πρωτα-
θλημάτων.

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές η ΟΥ-
ΕΦΑ δεν αποφάσισε ακόμη για την οδηγία που θα 
δώσει στις ομάδες. Αν δηλαδή θα τις επιτρέψει στις 
Ομοσπονδίες κάθε χώρας και με τη βούλα να στα-
ματήσουν οριστικά τα Πρωταθλήματα τους και να 
αποφασίσουν για το ποιες ομάδες θα δηλώσουν στις 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας χρονιάς. Εχει 
ορίσει όμως τις βασικές προϋποθέσεις, που πρέπει 
να τηρούνται από τις ομάδες σε περίπτωση που προ-
χωρήσουν στη διεξαγωγή αγώνων κεκλεισμένων 
των θυρών. Επιβάλλεται να υπάρξει απολύμανση 
στα αποδυτήρια των γηπέδων για παίκτες, διαιτητές 
και στους χώρους που κάθονται οι εκπρόσωποι των 
ΜΜΕ. Ακόμη οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, οι 
μασέρ και κάθε άλλος εισερχόμενος θα έχουν πιστο-
ποιητικό ότι δεν είναι θετικοί στον κορωνοϊό. Πέρα 
όμως από την οδηγία της ΟΥΕΦΑ η κάθε χώρα θα 
αποφασίσει για τους επιπλέον όρους που θα περι-
λαμβάνει το πρωτόκολλο.

Η Super League1 μετέθεσε την τηλεδιάσκεψη 
για την προσεχή Τρίτη, περιμένοντας τις αποφάσεις 
της κυβέρνησης για τη χαλάρωση των μέτρων.

Τι κάνουν οι προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες;
Οι κυβερνήσεις του Βελγίου και της Ολλανδίας 

διέκοψαν τα πρωταθλήματα.
Η κυβέρνηση της Αγγλίας, το σκέφτεται. Όμως 

κι αν ακόμη συνεχιστεί η Premier League, ο Μπόρις 
Τζόνσον έχει σχέδιο: Θα αποζημιώσει τα δύο συν-
δρομητικά κανάλια ώστε οι αγώνες να μεταδοθούν 
απευθείας από ανοιχτή τηλεόραση προκειμένου να 
έχουν πρόσβαση θέασης όλοι οι Βρετανοί πολίτες.

Αρα μ’ αυτά τα δεδομένα το σίγουρο είναι ότι η 
επόμενη ημέρα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου 
και όχι μόνο, δεν θα μοιάζει σε τίποτε με τις προ κο-
ρωναϊού ημέρες. Γιατί το ποδόσφαιρο, που απευθύ-
νεται στις μάζες θα χάσει τη γοητεία όταν οι αγώνες 
θα γίνονται με πρωτόκολλα, μάσκες στους θεατές ή 
κενές κερκίδες.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός
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