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Τα «αγκάθια» 
της άρσης των μέτρων

Σελ.  14-19

Η Karfitsa κατέγραψε τις αγωνίες, αλλά και τους προβληματισμούς των 
επαγγελματικών κλάδων για την επιστροφή στην καθημερινότητα. Οι φόβοι της 

απειλής των λουκέτων και τι ζητούν οι άνθρωποι της εστίασης.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ: Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ, Θ. ΖΕΓΚΙΝΙΑΔΟΥ, Ν. ΝΕΝΕΡΟΓΛΟΥ, 
Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ, Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Β. ΜΑΣΤΟΡΑΣ
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Κωδικός… Ζορό από τη Δευτέρα

Όπως είχαμε αποκαλύψει από το προηγούμενο Σάββατο, η 4η Μαΐου θα ήταν η… 
ημέρα ανεξαρτησίας των πολιτών για τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα. 
Μια επιστροφή που να μας επιτραπεί να ονομάσουμε σήμερα με την «κωδική ονομα-
σία» Ζορό, μια και, εκτός από την υποχρεωτική χρήση της μάσκας, θα υπάρχει και μια 
σειρά από ποινές για όσους παραβιάζουν τα μέτρα. Η μάσκα, λοιπόν, μπήκε στη ζωή 
μας και, όπως είπε ένας υπουργός, θα πρέπει να την συνηθίσουμε, όπως ακριβώς 
τη ζώνη στο αυτοκίνητο, αν αυτό σας λέει κάτι. Αυτό που δημιουργεί ερωτηματικά, 
βέβαια, είναι ότι τόσο καιρό επιχειρούσαν να μας πείσουν ότι η μάσκα είναι ούτε λίγο 
ούτε πολύ «παγίδα», μια και μας δίνει την ψευδαίσθηση της ασφάλειας. Αλλά από 
τη στιγμή που το αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Επιτροπή και το ανακοίνωσε η κυ-
βέρνηση, οφείλουμε να το τηρήσουμε. Βέβαια από τη στιγμή που έγινε η χρήση της 
υποχρεωτική, θα όφειλε η κυβέρνηση να υποχρεώσει τα Ασφαλιστικά Ταμεία να τις 
γράφουν, όπως και τα αντισηπτικά, για να μην πληρώνουν οι πολίτες τον κούκο αη-
δόνι. Διότι δεν μπορεί να κρίνεις υποχρεωτικό ένα μέσο για την προστασία πολιτών 
και της κοινωνίας και να μην επιβαρύνεται ένα ποσοστό και ο ασφαλιστικός φορέας, 
μια και η χρήση μασκών θα κρατήσει για καιρό. Και όταν η τιμή της απλής, δηλαδή 
μια χρήση και πέταμα, έχει ξεπεράσει το ένα ευρώ, τότε μπορούμε να καταλάβουμε 
πόσο κοστίζει σε ανθρώπους που θα κληθούν να ζήσουν με μισθούς 500 ευρώ!

Ελπίζουμε να ακουστεί από τους αρμοδίους η πρότασή μας και να υπάρξει μια 
ρύθμιση (τουλάχιστον για τους οικονομικά αδύναμους σε πρώτη φάση) και τα ασφα-
λιστικά ταμεία να καλύψουν τα έξοδα για μάσκες και αντισηπτικά.

Όσο για τα πρόστιμα, είναι αρκετά τσουχτερά για τους παραβάτες, τόσο για τους 
πολίτες όσο και για τους καταστηματάρχες. Αλλά το γράφουμε ακόμη μία φορά. Ο… 
Ζορό, που είναι η Πολιτεία, πρέπει να ελέγξει και όλους αυτούς που βγάζουν λεφτά 
από αυτήν την κρίση.

Επιχειρηματίες που έχουν βγάλει τους εργαζομένους σε αναστολή και γλυτώ-
νουν μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές και οι άνθρωποι δουλεύουν τσάμπα, μια 
και οι εργοδότες τούς απειλούν με απόλυση εάν δεν δουλέψουν τσάμπα. Ας το ψάξει 
ο κ. Βρούτσης και θα εκπλαγεί από τι έχουν σκαρφιστεί διάφοροι, μεταξύ των οποίων 
και κάποιοι που ζητούν το κεφάλι του επί πίνακι και ας κερδίζουν εκατοντάδες χι-
λιάδες ευρώ εκμεταλλευόμενοι την κρίση, μια και λειτουργούν κανονικότατα με την 
ευγενική… χορηγία της Πολιτείας.

Το στοίχημα των επόμενων 60 ημερών για να μείνουμε ασφαλείς είναι μεγάλο. 
Όπως μεγάλο είναι και το στοίχημα για την κυβέρνηση που αφορά την οικονομία, 
αλλά και τις εργασιακές σχέσεις. Και θα είναι κρίμα να γκρεμιστεί η σχέση εμπιστο-
σύνης που έχτισαν η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τους πολίτες, γιατί 
κάποιοι μικροί, βουλημικοί και αχόρταγοι σε όλα θέλουν και επιδιώκουν να ερμη-
νεύσουν την οικονομία με τα δικά τους μέτρα και σταθμά. Για να νιώθουν παράγοντες 
της πολιτικής, της οικονομίας, των media και της κοινωνίας…

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Στην Alpha Bank, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για όλους, στηρίζουμε έμπρακτα με συνέπεια
και υπευθυνότητα την επιχειρηματικότητα και εξασφαλίζουμε την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση
των επιχειρηματικών σας αναγκών.

•  Αξιοποιούμε σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα για να επικοινωνούμε μαζί σας άμεσα και ουσιαστικά,
μέσω ψηφιακής πλατφόρμας βιντεοκλήσεων, καθώς και της ειδικής σελίδας εξυπηρέτησης
που θα βρείτε διαθέσιμη στο alpha.gr

•  Διασφαλίζουμε την πραγματοποίηση των τραπεζικών σας συναλλαγών με άνεση και ασφάλεια,
μέσω του myAlpha Web για Επιχειρήσεις

•  Παρέχουμε διευκολύνσεις για τον περιορισμό των συνεπειών που έχει επιφέρει η πανδημία
•  Συμμετέχουμε στην άμεση διάθεση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης

των πληγέντων, σε συνεργασία με Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς.

Τα εξειδικευμένα στελέχη της Τράπεζας παραμένουν δίπλα σας, με συνέπεια και απόλυτη
προτεραιότητα στις ανάγκες σας.

Όχι μόνο συστήματα. Και άνθρωποι.
Δίπλα στις επιχειρήσεις κάθε στιγμή.

Μάθετε περισσότερα στο
www.alpha.gr
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Τι κρύβουν οι δυο τραγικές ιστορίες σε Β. Όλγας και Πυλαιώτικα 

Οικογενειακά εγκλήματα 
στη σκιά του κορωνοϊού

«Κάθε μέρα μαλώναμε. Δεν σταματούσε. Εκείνη τη 
μέρα  μαλώσαμε ακόμη μία φορά». Ο 45χρονος που 
κατηγορείται ότι έκαψε ζωντανό τον υπερήλικα πατέρα 
του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στα λίγα λόγια που 
είπε στην αστυνομία μετά τη σύλληψή του, αποκάλυψε 
όλο το σκηνικό μίας οικογενειακής τραγωδίας που ήταν 
κρυμμένη πίσω από τις πόρτες ενός διαμερίσματος. Και 
λίγες ημέρες αργότερα μία άλλη οικογενειακή τραγωδία 
εκτυλίσσονταν λίγα χιλιόμετρα πιο ανατολικά, αποκα-
λύπτοντας και αυτή τα μυστικά ενδοοικογενειακής βίας 
πολλών ετών. Πατέρας πυροβόλησε με την κυνηγετική 
του καραμπίνα και σκότωσε τον 32χρονο γιο του. Λίγα 
λεπτά νωρίτερα το θύμα είχε ξυλοκοπήσει τη μητέρα του.

Τα δύο άγρια οικογενειακά εγκλήματα με ακριβώς 
αντίστροφη πορεία όσον αφορά τον ρόλο θύτη και θύ-
ματος, είχαν μία κοινή αναφορά. Τα χρόνια προβλήματα 
μέσα στο κλειστό περιβάλλον μίας οικογένειας. Οι διω-
κτικές αρχές, κυρίως όμως οι επιστήμονες, δεν αποκλεί-
ουν το ενδεχόμενο ο παρατεταμένος εγκλεισμός, λόγω 
του κορωνοϊού, να οδήγησε στην έκρηξη μίας συνεχιζό-
μενης βίας, στην πιο ακραία μορφή της. Τη δολοφονία. 
Άλλωστε την περίοδο αυτή εκτιμάται ότι τα περιστατικά 
ενδοοικογενειακής βίας έχουν αυξηθεί και ας μην αποτυ-
πώνεται αυτό σε αριθμούς.

«Η αναγκαστική συμβίωση των μελών της οικογέ-
νειας η οποία είναι προβληματική, αυτονόητα δημιουργεί 
καταστάσεις έκρηξης», σημείωσε μιλώντας στην Karfitsa 
ο εγκληματολόγος, επίκουρος καθηγητής Νομικής του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κώστας Κοσμά-
τος. «Άλλωστε παρατηρείται έντονα το τελευταίο διάστη-
μα, λόγω του εγκλεισμού από τα μέτρα του κορωνοϊού, η 
τέλεση εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας», συμπλή-
ρωσε. «Ο άνθρωπος μετά κάποιες μέρες εγκλεισμού 
βρίσκεται σε μία εσωτερική ένταση. Σε ανθρώπους που 
έχουν ψυχιατρικά και ψυχολογικά προβλήματα η ένταση 
αυτή μπορεί να γίνει ακόμη μεγαλύτερη και από την απλή 
σωματική βία μπορεί να φτάσουμε ως τη δολοφονία», 
είπε από την πλευρά του ο ψυχίατρος Σταύρος Μπουφί-
δης.

Οι δικαστικές αρχές, που πλέον διερευνούν τις δύο δι-
κογραφίες, της πατροκτονίας και της παιδοκτονίας, έχουν 
να μελετήσουν και τη συνάρτηση με το φαινόμενο του 
εγκλεισμού λόγω της πανδημίας. Και στα δύο εγκλήμα-
τα, υπάρχουν πρωταγωνιστές που αντιμετώπιζαν ψυχο-
λογικά προβλήματα. «Το κυρίαρχο είναι η αναγκαστική 
συμβίωση με ανθρώπους με τους οποίους δεν έχεις καλή 
σχέση και σε συνθήκες εγκλεισμού δεν έχεις άλλη επιλο-
γή. Δηλαδή ένας που έχει κακή σχέση με την οικογένειά 
του σε άλλες περιπτώσεις θα φύγει από το σπίτι του. Αυτή 

την περίοδο όμως αναγκαστικά πρέπει να μείνει μέσα και 
η κατάσταση γίνεται εκρηκτική», σημείωσε ο κ. Κοσμά-
τος. «Ο εγκλεισμός πάντα εντείνει το πρόβλημα σε ένα 
ήδη  προβληματικό περιβάλλον», κατέληξε.

Οι ψυχίατροι διαπιστώνουν ότι σε τέτοιες καταστάσεις, 
όπως ο εγκλεισμός λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, 
τα συναισθήματα ευάλωτων ψυχικά και ψυχολογικά 
ομάδων αυξάνονται και οδηγούνται στα άκρα. Είτε προς 
τρίτους είτε ακόμη και προς εαυτούς. «Τα συναισθήμα-
τα αυξάνονται, ο θυμός εντείνεται σε τέτοιες συνθήκες. 
Αρκετές φορές στα πλαίσια της ενδοσκόπησης, αντί να 
στραφούμε προς το θετικό πόλο στρεφόμαστε αρνητικά. 
Ο θυμός μας δεν απευθύνεται μόνον απέναντι στον άλ-
λον, αλλά και στον εαυτό μας», παρατηρεί ο κ. Μπουφί-
δης.

 

Διαφορές και ομοιότητες 
Ακριβώς τέτοιες καταστάσεις φαίνεται ότι περιγρά-

φηκαν στα δύο οικογενειακά εγκλήματα που συγκλόνι-
σαν τις τελευταίες ημέρες τη Θεσσαλονίκη. Στο πρώτο, ο 
45χρονος που κατηγορείται ότι πυρπόλησε τον 87χρονο 
πατέρα του, με συνέπεια να πάρει φωτιά  και η 81χρονη 
μητέρα του, έχει καταγραφεί στις μαρτυρίες ότι είχε χρό-
νια ψυχολογικά προβλήματα. Και στο δεύτερο, ο 32χρο-
νος που πυροβολήθηκε από τον πατέρα του, σύμφωνα 
με τις μαρτυρίες, ήταν παλιότερα χρήστης ουσιών και είχε 
εκρήξεις βίας σε βάρος των γονέων του.

Στην περίπτωση του 45χρονου οι αρχές λένε ότι ο 
εγκλεισμός λόγω της πανδημίας μπορεί να συσχετιστεί 
με τα όσα συνέβησαν το πρωί της Κυριακής του Πάσχα 
στο διαμέρισμα του 5ου ορόφου της οδού Βασιλίσσης 
Όλγας. Σύμφωνα με τα λίγα που ξεστόμισε ο συλληφθείς 
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στην αστυνομία, καθώς στην απολογία του δεν είπε τί-
ποτα ζητώντας ψυχιατρική εξέταση, οι διαμάχες στο σπί-
τι ήταν συνεχείς. Τα τελευταία 25 χρόνια. Όπως μάλιστα 
είπε στην Karfitsa ο συνήγορός του Λευτέρης Δρίζης, δεν 
είναι τυχαίο πως «ο αδερφός του κατηγορούμενου και η 
μητέρα του, βρίσκονται στο πλευρό του και μάλιστα σκο-
πεύουν να ορίσουν και οι ίδιοι τεχνικό σύμβουλο για την 
ψυχιατρική εξέταση του 45χρονου».

Από την άλλη, στην περίπτωση της παιδοκτονίας, και 
εκεί η γειτονιά έχει περιγράψει ένα διαρκές σκηνικό βίας 
πίσω από τις κλειστές πόρτες του διαμερίσματος στην 
Πυλαία. Με αρνητικό πρωταγωνιστή, σύμφωνα με τις κα-
ταθέσεις, το 32χρονο θύμα. Στη δικογραφία αναφέρεται, 
όπως περιέγραψε στους δημοσιογράφους ο συνήγορος 
του 63χρονου κατηγορούμενου Νίκος Βαλεργάκης ότι 
πριν το έγκλημα, το θύμα είχε ξυλοκοπήσει τη μητέρα 
του και όταν ο πατέρας του πήγε να ζητήσει τον λόγο 
χτύπησε και τον ίδιο στο πρόσωπο με λοστό. Ο 63χρονος 
έριξε αυλαία στο φαύλο κύκλο της ενδοοικογενειακής 
βίας με έξι πυροβολισμούς. Ένα σκηνικό που ο ίδιος είπε 
ότι δεν θυμάται.

Επιστήμονες και αρχές αναμένεται να εξετάσουν τα 
δύο περιστατικά σε σύνδεση με την κατάσταση που ζει 
η Ελλάδα στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού και 
του αναγκαστικού περιορισμού στα σπίτια. Όλη τη διάρ-
κεια της εβδομάδας πάντως οι δύο πρωταγωνιστές των 
δύο εγκλημάτων αντάλλασσαν τις ματιές τους στο κελί 
όπου κρατούνταν στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. 
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Κάθε κλήση ήταν και μια διαφορετική περιπέτεια
για τους ψυχολόγους του Δ. Θεσσαλονίκης 

Ιστορίες εγκλεισμού
πίσω από ένα τηλέφωνο...
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    Άγχος, θλίψη, στεναχώρια, φόβο και αβε-
βαιότητα για το αύριο… Αυτά είναι ορισμένα από 
τα συναισθήματα που έχει προκαλέσει στους πο-
λίτες ο πολυήμερος εγκλεισμός λόγω της παν-
δημίας του κορονοϊού, τα οποία θα πρέπει σταδι-
ακά να καταπολεμήσουν και να επιστρέψουν σε 
μια κανονικότητα.

    Από τις πρώτες ημέρες της καραντίνας και 
του «μένουμε σπίτι» ο δήμος Θεσσαλονίκης 
έθεσε σε λειτουργία «Γραμμή Ψυχολογικής Υπο-
στήριξης» για ανθρώπους όλων των ηλικιών 
που επιθυμούσαν να επικοινωνήσουν με εξει-
δικευμένο προσωπικό εθελοντών ψυχολόγων 
προκειμένου να μοιραστούν μαζί τους συναι-
σθήματα αλλά και προσωπικές στιγμές.

    Κυρίως ηλικιωμένοι που δεν μπορούσαν 
να δουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους, γονείς 
από μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς που ανα-
ζητούσαν συμβουλές για το πώς να προσεγγί-
σουν τα παιδιά τους, τώρα που είναι όλη μέρα 
στο σπίτι, αλλά και άνθρωποι που ένιωθαν μόνοι 
τηλεφώνησαν στη συγκεκριμένη γραμμή. Οι πε-
ρισσότεροι εξέφρασαν γενικευμένο άγχος αλλά 
και αγωνία για το αύριο που ξημερώνει και τα 
οικονομικά προβλήματα που προκύπτουν.

    «Δεχτήκαμε δεκάδες κλήσεις από την 
πρώτη ημέρα έναρξης της γραμμής ψυχολογι-
κής υποστήριξης και αποδείχθηκε πόσο ανάγκη 
είχε ο κόσμος να μιλήσει με τους ψυχολόγους 
μας, να μοιραστεί τις εμπειρίες του, ιδίως από 
την απαγόρευση κυκλοφορίας και μετά», δήλω-
σε στην εφημερίδα «K» ο αντιδήμαρχος Αθλη-
τισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού του δήμου 
Θεσσαλονίκης, Πέτρος Λεκάκης. 

    Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, οι τηλεφω-
νικές γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης (2313 
317641 και 2313 317642) θα παραμείνουν 
ενεργές και το επόμενο διάστημα προκειμένου 
να βοηθηθούν οι δημότες να προσαρμοστούν 
στα νέα δεδομένα με τη σταδιακή άρση των πε-
ριοριστικών μέτρων και τις νέες συνθήκες στην 
κυκλοφορία, την εργασία, την εκπαίδευση εξαι-
τίας της πανδημίας του κορονοϊού.

    Για τη λειτουργία των τηλεφωνικών γραμ-
μών εργάζονται εθελοντικά 21 ψυχολόγοι προ-
σφέροντας αφιλοκερδώς σε όποιον το επιθυμεί 
τις συμβουλές τους, με το συντονισμό να έχει 
αναλάβει η δικηγόρος, Αλεξάνδρα Γωγούση. 

Κάθε τηλεφώνημα, άλλη ιστορία
    Κάθε τηλεφώνημα ήταν και μια διαφορε-

τική ιστορία για τους ψυχολόγους που προσέφε-
ραν δωρεάν τις υπηρεσίες τους στους δημότες 
της Θεσσαλονίκης, προσπαθώντας να τονώσουν 
το ηθικό τους και να τους βοηθήσουν να απο-
βάλλουν τα αρνητικά τους συναισθήματα.

    Μια μητέρα ατόμου με αναπηρία κάλεσε 
τη γραμμή υποστήριξης προκειμένου να μοιρα-
στεί τις δυσκολίες που έχουν δημιουργηθεί και 
αδυνατεί να διαχειριστεί από τον πολυήμερο 
εγκλεισμό στο σπίτι. Δυσκολίες που προκλήθη-
καν λόγω μοναξιάς, καθώς είναι διαζευγμένη, 
και μειωμένων δικών της ψυχικών αντοχών.

    Ηλικιωμένη κυρία, που ο κορονοϊός την 
κράτησε όλο αυτό το διάστημα μακριά από τα 
παιδιά της, αναφέρθηκε πόσο δεν αντέχει τις 

στιγμές της καραντίνας με τον σύζυγο, αντι-
μετωπίζοντας παράλληλα σοβαρά οικονομικά 
προβλήματα.

    Μια κυρία δεν αρκέστηκε σε ένα μόνο τη-
λεφώνημα… αλλά κάλεσε αρκετές φορές την 
τηλεφωνική γραμμή μετά από κρίσεις άγχους 
λόγω της γενικότερης αβεβαιότητας αλλά και 
των οικονομικών ζητημάτων που έχουν δημι-
ουργηθεί.

    Εργαζόμενη μητέρα που δεν μπορεί να 
διαχειριστεί τις τόσες ώρες που καλείται να πε-
ράσει με τα παιδιά της, αλλά και κοπέλα με πρό-
βλημα αναπηρίας ήθελε απλά να μιλήσει για τα 
συναισθήματα που της προκαλεί ο εγκλεισμός 
και αναφέρθηκε στις δραστηριότητες που έκανε 
πριν τον κορονοϊό και πόσο της λείπουν αυτό το 
χρονικό διάστημα.
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Οι συνάδελφοι στις μονάδες covid19 με-
τρούν τις μέρες και τις νύχτες εδώ και τρείς 
περίπου μήνες. Η ζωή τους δίπλα στους 
ασθενείς, ύποπτων και επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων, έχει αλλάξει ριζικά και καθο-
ριστικά. Έχουν συνειδητοποιήσει ότι αποτε-
λούν μέρος μιας ιστορικής διαχείρισης και 
αντιμετώπισης του άγνωστου εχθρού. Δια-
κατέχονται από τη μοναδική βεβαιότητα ότι 
δεν υπάρχουν βεβαιότητες στη συγκεκριμέ-
νη νόσο, όμως θα τις ανακαλύψει σίγουρα η 
επιστήμη όπως έκανε και στο παρελθόν. 

Είναι πασιφανής πλέον η αναγκαιότητα 
της παγκόσμιας κοινότητας να θωρακιστεί 
απέναντι σε μελλοντικές πανδημίες, όπως 
γράφει και το διεθνούς φήμης ιατρικό περι-
οδικό LANCET, επισημαίνοντας λόγω της αυ-

ξημένης συχνότητας μετάδοσης στον 
άνθρωπο νέων βακτηρίων και ιών που 
προέρχονται από τα ζώα. Σύμφωνα δε 
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
από την αρχή της επιδημίας του νέου 
κορωνοϊού τον Δεκέμβριο του 2019 
μέχρι σήμερα περισσότερα από 3 εκα-
τομμύρια ανθρώπων έχουν μολυνθεί 
επιβεβαιωμένα από τον ιό και πάνω 
από 200.000 χιλιάδες συνάνθρωποί 
μας έχουν χάσει τη ζωή τους. Η υψηλή 
μεταδοτικότητα του ιού και η αδυναμία 
του πληθυσμού να προστατευτεί από 
αυτόν, καθώς δεν υπάρχει προς το πα-
ρόν η δυνατότητα ανοσοποίησης μέσω 
εμβολιασμού ή αποτελεσματική φαρ-
μακευτική θεραπεία όσων νοσήσουν, 
δίνουν το στίγμα της επικινδυνότητας 
του νέου κορωνοιού. 

Στη χώρα μας, όπου το σύστημα 
υγείας «πάσχει χρόνια» με χαρακτη-
ριστικά την υποστελέχωσή του, τις 
χαμηλές αμοιβές και την ανεπαρκή 
υλικοτεχνική υποδομή, η γρήγορη κι 
αποτελεσματική λήψη μέτρων από 
την πλευρά της κυβέρνησης ήταν μο-
νόδρομος. Έτσι λοιπόν η ελληνική πο-
λιτεία ακολουθώντας τη γνώμη των 
λίγων και ειδικών άλλη μία φορά επι-
βεβαίωσε τα σοφά λόγια του Σωκράτη 
«Δεν πρέπει να τιμούμε όλες τις γνώ-
μες των ανθρώπων αλλά μερικές, και 
όχι όλων των ανθρώπων, αλλά μερι-
κών»  (Κρίτων’ του Πλάτωνα).

Το σλόγκαν #ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ έγι-
νε πραγματικότητα και οι απώλειες σε 
ανθρώπινες ζωές είναι περιορισμένες 
πολύ δε λιγότερες και από  εκείνες τις 

χώρες που διαθέτουν πιο προηγμένα συστή-
ματα υγείας τα οποία κατέρρευσαν μπροστά 

στη μαζική ανάγκη ασθενών για νοσηλεία. 
Καθώς λοιπόν η κατάσταση νοσηρότητας  
στην Ελλάδα βελτιώνεται, τα περιοριστικά 
μέτρα από εβδομάδα αρχίζουν να χαλαρώ-
νουν. Από την προσεχή Δευτέρα η χρήση της 
μάσκας σε εσωτερικούς χώρους, η αποφυγή 
συγχρωτισμού, η σωστή τήρηση των ατομι-
κών μέτρων υγιεινής και η ανάγκη διατήρη-
σης αποστάσεων μεταξύ μας είναι συνήθειες 
της νέας καθημερινότητάς πού θα πρέπει να 
μας συνοδεύουν για μεγάλο χρονικό διά-
στημα μαζί και το νέο σλόγκαν #ΜΕΝΟΥΜΕ 
ΑΣΦΑΛΕΙΣ. Κι αυτό, επειδή είναι μεγάλο λά-
θος να πιστεύουμε ότι η σημερινή καλή κα-
τάσταση και ο περιορισμός των κρουσμάτων 
δεν μπορεί μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, 
αν χαλαρώσουμε, να αλλάξει προς το… χει-
ρότερο. 

Κατά τη διάρκειά της επιδημιολογικής 
επιτήρησης της νόσου από δω και στο εξής 
τα διάφορα τεστ ανίχνευσης του ιού και των 
αντισωμάτων του θα είναι ένα χρήσιμο ερ-
γαλείο στα χέρια όσων ξέρουν να τα αποκω-
δικοποιούν σωστά και να μας συμβουλεύ-
σουν ανάλογα, διαθέτοντας τα απαραίτητα 
επιστημονικά εφόδια. Για να διαφυλάξουμε 
τη δημόσια υγεία πρέπει να έχουμε μόνιμα 
στο μυαλό μας τα λόγια του Σωκράτη και να 
εμπιστευόμαστε μόνο τους ειδικούς, τους 
γιατρούς.

Ο νέος ιός ανήκει στην οικογένεια εκεί-
νων των ιών που συνήθως προκαλούν το 
κοινό κρυολόγημα στους ανθρώπους. Όπως 
γνωρίζουμε, αυτού του τύπου οι ιοί εμφα-
νίζονται τον χειμώνα και εξαφανίζονται το 
καλοκαίρι. Θα συμβεί όμως το ίδιο με τον 
νέο κορωνοϊό; Είναι δυνατόν να βρεθού-
με μπροστά σε ένα νέο παγκόσμιο κύμα 
επιδημίας τον επόμενο χειμώνα; Τι γίνεται 
με την πιθανότητα ανοσίας δηλαδή με την 
ικανότητα που αποκτά ο οργανισμός μας να 

προστατευτεί απέναντι σε ιούς και μικρόβια 
και να μην νοσεί εφόσον έχει εκτεθεί ή νο-
σήσει από αυτά στο παρελθόν; Είναι μόνιμη 
η ανοσία ή μπορεί να νοσήσουμε ξανά μετά 
από μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα; 
Αυτά τα ερωτηματικά πρέπει να απαντηθούν 
μόνο από εκείνους που γνωρίζουν και έχουν 
την επιστημονική γνώση. Οι απαντήσεις θα 
δοθούν, αλλά θα απαιτηθεί χρόνος και μεγά-
λη επιστημονική προσπάθεια ώστε να είναι 
αξιόπιστες.

Σε κάθε περίπτωση, οι αλλαγές στον τρό-
πο ζωής και στα μέτρα υγιεινής ήρθαν για 
να μείνουν και θα βοηθήσουν στην αποφυ-
γή μετάδοσης κι άλλων ασθενειών, καθώς 
αυτές συνεχίζουν να υπάρχουν, όπως π.χ. η 
εποχική γρίπη. Εκείνοι οι λίγοι που αμφισβη-
τούσαν την αναγκαιότητα των εμβολιασμών 
για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, χω-
ρίς να στηρίζουν την άποψη τους σε επιστη-
μονικά δεδομένα, ας αναγνωρίσουν τώρα το 
λάθος τους. Αποδείχθηκε, δυστυχώς έμπρα-
κτα, πόσο ευάλωτος είναι ο ανθρώπινος 
οργανισμός απέναντι σε ιούς και βακτήρια 
γεγονός που επισημαίνει με συνεχείς κα-
μπάνιες #εμβολιαΖΩ τα τελευταία χρόνια ο 
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.  Είναι 
πλέον πασιφανές ακόμη και στους πιο δύ-
σπιστους ή ανενημέρωτους ότι το εμβόλιο 
για τον νέο κορωνοϊό είναι το κλειδί που 
θα ξεκλειδώσει αυτή την πανδημία ώστε να 
επανέλθει η ζωή εκεί που την 

αφήσαμε. Η «άσκηση πειθαρχίας» ας δι-
αδεχθεί την «άσκηση υπευθυνότητας». Στο 
χέρι μας είναι να πετύχουμε  αποδεικνύοντας 
και πάλι ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε…

*Ο Νίκος Νίτσας είναι Χειρουργός 
Οφθαλμίατρος και Παιδοφθαλμίατρος και 
πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσα-
λονίκης 

Το εμβόλιο... κλειδί για την είσοδο μας στη νέα κανονικότητα

Τ Ο Υ  Ν Ι Κ Ο Υ  Ν Ι Τ Σ Α *
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Πλέον έχουν περάσει αρκετοί μήνες που 
ο κοροναιός μπήκε στην ζωή μας και η επι-
στημονική κοινότητα συνεχώς προσπαθεί 
να δώσει απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα. 
Είναι ήδη γνωστός ο τρόπος μετάδοσης του 
ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο με την κοντινή 
επαφή και, όταν βρεθεί μέσα στο ανθρώπινο 
σώμα, μεταφέρεται από κύτταρο σε κύτταρο 
μέσω συγκεκριμένων υποδοχέων. Ξέρουμε 
ακόμη ότι ο κορονoιός μπορεί να βρεθεί στον 
γαστρεντερικό σωλήνα και στις απεκκρίσεις. 
Μπορεί όμως να βρεθεί στο αναπαραγωγικό 
σύστημα του άνδρα ή της γυναίκας; Τα πρώ-
τα δεδομένα – κυρίως από επιστήμονες από 
την Κίνα – είναι καθησυχαστικά. Όσον αφορά 
τις γυναίκες δεν ανιχνεύτηκε μέχρι σήμερα ο 
ιός σε κύτταρα από τον τράχηλο ή από τον 

κόλπο. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε 
θα θεωρηθεί αναμενόμενο με δεδομέ-
νο ότι τα κύτταρα αυτά δεν έχουν τον 
υποδοχέα που χρειάζεται ο κοροναιός 
για να εισέλθει στο εσωτερικό τους. 
Αντίθετα ο όρχις έχει στα κύτταρά του 
τον υποδοχέα που διευκολύνει την εί-
σοδο του ιού οπότε δεν θα προκαλού-
σε έκπληξη να βρεθεί ο κοροναιός στα 
σπερματοζωάρια. Μέχρι στιγμής όμως 
δεν υπάρχει πληροφορία για παρουσία 
του ιου όχι μόνο στα σπερματοζωάρια 
αλλά και στον ορχικό ιστό.

Οι εργασίες δεν είναι ακόμη ούτε 
αρκετές ούτε απόλυτα τεκμηριωμένες 
αλλά αποτελούν ένα πρώτο βήμα. Το 
βασικό τους πρόβλημα είναι ο μικρός 
αριθμός των ανθρώπων που έχουν 
ελεγχθεί. Επίσης, αφορούσαν περι-

στατικά που παρουσίαζαν μόνο ελαφρά συ-
μπτώματα άρα το ιικό φορτίο – σαν να λέμε 
η ποσότητα του ιού – στο σώμα τους δεν 
ήταν μεγάλη. Αν αυτή η εικόνα είναι διαφο-
ρετική σε βαρέως νοσούντες με μεγαλύτερο 
ιικό φορτίο θα πρέπει να διερευνηθεί.

Σαν αρχικό βήμα όμως δίνει σίγουρα 
μια νότα αισιοδοξίας. Θα μπορούσε εύκολα 
λοιπόν κάποιος να σκεφτεί ότι η σεξουαλική 
επαφή δεν αποτελεί τρόπο μετάδοσης του 
κοροναιού. Σωστά, αλλά η κοντινή επαφή 
που απαιτείται από την σεξουαλική πράξη 
σίγουρα αποτελεί τρόπο μετάδοσης! Κυ-
ρίως αυτές οι πληροφορίες έχουν μεγάλη 
σημασία για τα ζευγάρια που προσπαθούν 
να αποκτήσουν παιδί, μέσω πανδημίας, με 

κάποια μορφή υποβοηθούμενης αναπαρα-
γωγής. Αυτό, σε συνδυασμό με το ότι μια 
έγκυος γυναίκα μπορεί να φέρει στον κόσμο 
ένα υγιέστατο μωράκι ακόμη και όταν πά-
σχει από τον κορωνοιό (ήδη στην χώρα μας 
τρία τέτοια περιστατικά έχουν παρουσιαστεί) 
αποτελούν χαρμόσυνες ειδήσεις. Πολλοί 
τομείς της αναπαραγωγικής διαδικασίας θα 
χρειαστεί να ελεγχθούν και είναι σίγουρο ότι 
η επιστημονική κοινότητα θα στρέψει την 
προσοχή της και προς αυτή την κατεύθυνση 

σε μια προσπάθεια να δώσει τεκμηριωμένες 
και σαφείς απαντήσεις στα καινούργια αυτά 
ερωτηματικά που προκύπτουν. Μέχρι λοιπόν 
να φτάσει αυτή η στιγμή, συνεχίζουμε την 
επιτυχημένη πορεία που τραβήξαμε τους τε-
λευταίους μήνες. Και αυτό το καταφέρνουμε 
με τον ίδιο τρόπο που το καταφέραμε μέχρι 
σήμερα : με το ΝΑ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ !

*Η Dr. Θεοδοσία Ζεγκινιάδου είναι εμ-
βρυολόγος M.H.Sc, Ph.D.

Θετικά τα νέα για την γονιμότητα: 
Αμφίβολο αν ο κορονοϊός βλάπτει το σπέρμα

Τ Η Σ  Θ Ε Ο Δ Ο Σ Ι Α Σ 
Ζ Ε Γ Κ Ι Ν Ι Α Δ Ο Υ * 
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Θετικά τα νέα για την γονιμότητα: 
Αμφίβολο αν ο κορονοϊός βλάπτει το σπέρμα

Γάντια, μάσκες, αντισηπτικά και θερμόμετρα μπήκαν υποχρεωτικά στην καθημερινότητα 

Το κρας τεστ στα δικαστήρια 
για την άρση του lockdown

Η επιβολή των ατομικών προστατευτικών μέτρων, 
ακόμη και ο συντονισμός μεταξύ δημόσιων και ιδιωτι-
κών φορέων δοκιμάστηκε με επιτυχία στα δικαστήρια, 
μία εβδομάδα πριν την έναρξη της άρσης των απαγορευ-
τικών μέτρων για την πανδημία του κορωνοϊού. Η υπο-
χρεωτική χρήση μάσκας και γαντιών στη Θεσσαλονίκη, η 
συνεχής απολύμανση των χεριών με αντισηπτικό, αλλά 
και η υποχρεωτική θερμομέτρηση στην είσοδο των δικα-
στηρίων αποτέλεσε μία πρόβα τζενεράλε για την άλλη 
εβδομάδα. Ακόμη και η συνεργασία δικηγορικού συλ-
λόγου, ιδιωτικών και κρατικών υποθηκοφυλακείων και 
των δύο δικαστηρίων – Πρωτοδικείου και Ειρηνοδικείου 
– ήταν ένα κρας τεστ γι’ αυτό που θα επακολουθήσει στη 
λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, όταν οι μηχανές 
τους πάρουν πάλι μπροστά.

Η άρση του lockdown με τη λειτουργία, λίγων αλλά 
ουσιαστικών για την κίνηση της οικονομίας και κυρίως τις 
συναλλαγές ακινήτων, δικαστικών υπηρεσιών την εβδο-
μάδα που πέρασε, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για όσα 
αναμένεται να έρθουν από την προσεχή Δευτέρα 4 Μαΐου 
στις ζωές μας. Λίγες ώρες πριν ο πρωθυπουργός και η 
task force του υπουργικού συμβουλίου για την πανδημία 
του κορωνοϊού ανακοινώσουν ότι σε κλειστούς χώρους 
η χρήση της μάσκας και άλλων μέσων προστασίας θα εί-
ναι υποχρεωτικά και μάλιστα με απειλή προστίμου, στα 
δικαστήρια της Θεσσαλονίκης το μέτρο είχε εφαρμοστεί. 
Μετά την πρώτη μέρα στην οποία όλοι έψαχναν να βρουν 
τα πατήματα του νέου... ρυθμού, από την Τετάρτη στο 
δικαστικό μέγαρο οι εισερχόμενοι υποχρεωτικά φορούν 
μάσκα και γάντια. Η απόφαση που είχε λάβει το μεση-
μέρι της Τρίτης η πρόεδρος Εφετών και πρόεδρος της 
επιτροπής δικαστικού μεγάρου Καλλιρόη Χειμαριού δεν 
χωρούσε αμφισβητήσεις. «Θα γίνονται αυστηροί έλεγχοι 
τώρα, προκειμένου όταν ανοίξουν και άλλες υπηρεσίες 
των δικαστηρίων όλοι να έχουν προσαρμοστεί», έλεγαν 
δικαστές που εξηγούσαν τη σκοπιμότητα της εφαρμογής 
των μέτρων αυτών, ακόμη και αν ακόμη τα δικαστήρια σε 
αυτή τη φάση έχουν ελάχιστη κίνηση.

Είχε προηγηθεί ένα άλλο, επίσης υποχρεωτικό μέτρο 
στην είσοδο του δικαστικού μεγάρου. Η θερμομέτρη-
ση. Η εντολή είναι πλέον σαφής προς αστυνομικούς,  οι 
οποίοι ενημερώνονται από τους εθελοντές του Ερυθρού 
Σταυρού, που μετρούν τη  θερμοκρασία των εισερχομέ-
νων. «Δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε όποιον η θερμοκρα-
σία χτυπήσει καμπανάκι». Και φάνηκε πως το μέτρο έγινε 
αποδεκτό και τις πρώτες ημέρες όσοι μπήκαν στο δικα-
στικό μέγαρο δεν αντέδρασαν. «Φαίνεται πως όλοι προ-
σαρμόζονται. Αντιλαμβάνονται ότι αλλιώς δεν πρόκειται 
να λειτουργήσει. Δεν είδαμε κανέναν να φέρει αντιρρή-
σεις στη θερμομέτρηση, ενώ όλοι πειθάρχησαν στη χρή-

ση μάσκας», είπε στην Karfitsa ο πρόεδρος του δικηγορι-
κού συλλόγου Θεσσαλονίκης Στάθης Κουτσοχήνας.

Η θερμομέτρηση που μέχρι να εφαρμοστεί πέρασε 
από κλυδωνισμούς, εξετάζεται να μετατραπεί σε μόνιμο 
μέτρο για τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες 
αναφέρουν πως την Πέμπτη υπήρχε επαφή με εκπροσώ-
πους εταιρίας που διαθέτουν εγκαταστάσεις θερμομέ-
τρησης, αντίστοιχες με τις μαγνητικές πύλες ανίχνευσης 
μεταλλικών αντικειμένων και εκρηκτικών, που λειτουρ-
γούν ήδη στην είσοδο του δικαστικού μεγάρου Θεσσαλο-
νίκης. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι έγινε και επίδειξη της 
θερμικής πύλης, με ενημερωμένη την ηγεσία του υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης,  προκειμένου αν κριθεί κατάλληλο να 
επεκταθεί το μέτρο και σε όλα τα δικαστήρια της χώρας.

 
Ο συντονισμός 
Την εβδομάδα που πέρασε έγινε και ένα άλλο πεί-

ραμα, που σχετίζεται με το συντονισμό μεταξύ φορέων 
και υπηρεσιών για να ξεπεραστούν τα εμπόδια και κυ-
ρίως ο συνωστισμός. Την πρώτη ημέρα λειτουργίας του 
Πρωτοδικείου και του Ειρηνοδικείου στη Θεσσαλονίκη 
επικράτησε ηρεμία και δεν παρατηρήθηκαν ουρές για να 
υπάρξει ανησυχία. Αντίθετα στα δύο υποθηκοφυλακεία 
Νεάπολης και Καλαμαριάς παρατηρήθηκε το αδιαχώρη-
το και οι ουρές δεν είχαν προηγούμενο.

Στο κεντρικό υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης όμως 
όλα κύλησαν ομαλά. Και αυτό επειδή ύστερα από συνερ-
γασία με τον δικηγορικό σύλλογο, που προθυμοποιήθη-
κε να διαθέσει μέχρι και ασκούμενους δικηγόρους σε όλα 

τα  υποθηκοφυλακεία, κλείνονταν ραντεβού μέσω email 
για να μην υπάρχει συνωστισμός. Αντίθετα στα άλλα δύο 
υποθηκοφυλακεία δεν εφάρμοσαν το μέτρο του ραντε-
βού από την πρώτη μέρα. «Το μεγάλο στοίχημα ήταν το 
κεντρικό υποθηκοφυλακείο όπου όλα πήγαν καλά. Τα 
άλλα δύο στην αρχή δεν εφάρμοσαν το σύστημα των ρα-
ντεβού και παρατηρήθηκε συνωστισμός. Όταν το έκαναν 
λύθηκε το πρόβλημα», είπε ο κ. Κουτσοχήνας, ο οποίος 
έχει αναλάβει το βάρος του συντονισμού με την ενεργό 
συμμετοχή των μελών του διοικητικού συμβουλίου του 
συλλόγου και όχι μόνο.  

Συνεργασίες τέτοιου τύπου, με πρωτοπόρο τον δικη-
γορικό σύλλογο, έχουν αναπτυχθεί και με τις δικαστικές 
υπηρεσίες. Ήδη οι αποφάσεις που ζητούνται από τους δι-
κηγόρους φτάνουν στα χέρια τους  με email από το Πρω-
τοδικείο μέσω του δικηγορικού συλλόγου. Και αυτό απο-
τέλεσε μία λύση… απομάκρυνσης των δικηγόρων από 
τα δικαστήρια και εξυπηρέτησής τους από μακριά. «Αυτό 
που έχουμε μπροστά μας είναι πλέον ο επαναπροσδιο-
ρισμός όσων πολιτικών υποθέσεων ματαιώθηκαν λόγω 
της καραντίνας. Έχουμε προτείνει ήδη την ηλεκτρονική 
κατάθεση των δικογράφων από τους συναδέλφους για 
να μην χρειαστεί να συγκεντρωθούν όλοι στα δικαστή-
ρια. Σκεφτείτε τι θα γίνει εάν θα συρρεύσουν όλοι μαζί 
να προσδιορίσουν τις υποθέσεις τους», διερωτήθηκε ο 
πρόεδρος των δικηγόρων κρούοντας τον κώδωνα του 
κινδύνου και στέλνοντας μήνυμα ότι οι ηλεκτρονικές κα-
ταθέσεις πρέπει να προωθηθούν.



10 02.05.2020

Η επικεφαλής του πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσ/νικη, Μαρία Αντωνίου, στην «Κ»

Οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες 
θα ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες

Ο έλεγχος ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριό-
τητας θα είναι καθημερινός, με εγγυητή το Κράτος, το-
νίζει σε συνέντευξη της στην karfitsa η επικεφαλής του 
πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη κ. Μαρία 
Αντωνίου. Η κυρία Αντωνίου εμφανίζεται αισιόδοξη πως 
οι πολιτικές που εφαρμόζονται θα ελαχιστοποιήσουν τις 
απώλειες και θα οδηγήσουν σε μια πιο ισχυρή Ελλάδα 
το 2021.

Ποιο το κυβερνητικό πλάνο επανεκκίνησης της οι-
κονομίας, όταν μάλιστα οι προβλέψεις κάνουν λόγο 
για διψήφιο νούμερο στα ποσοστό ύφεσης το 2020; Η 
Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι 
προχωράει με σχέδιο και τολμά να υλοποιεί διαθρωτικές 
αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, οι οποίες οδηγούν τη χώρα 
μπροστά, αλλά και ότι λειτουργεί συντονισμένα στη δι-
αχείριση κρίσεων. Και στην παρούσα κρίση, με τις πρω-
τοβουλίες που αναλαμβάνει η Κυβέρνηση, θα έχουμε τις 
ελάχιστες απώλειες. Το ποσοστό ύφεσης, το οποίο κανείς 
δε μπορεί να κάνει ακριβή εκτίμηση και πρόβλεψη, εξαρ-
τάται απόλυτα από την έκταση της υγειονομικής κρίσης. 
Είμαι, όμως, αισιόδοξη ότι οι πολιτικές που ακολουθούμε 
και υλοποιούμε, θα την περιορίσουν και θα οδηγήσουν 
την Ελλάδα ακόμα πιο ισχυρή στο 2021.

Υπάρχει τεράστια ανησυχία για κύμα λουκέτων, 
χαμένες θέσεις εργασίας και προσπάθεια εμπέδωσης 
αντεργατικών πρακτικών στο όνομα του οικονομικού 
πλήγματος από τον κορωνοϊό. Πιο το δίχτυ προστασίας 
που εξετάζεται; Η απασχόληση αποτελεί βασική προτε-
ραιότητα της Κυβέρνησής μας, γι’ αυτό απαγορεύθηκαν 
οι απολύσεις στη διάρκεια της κρίσης και σε όλα τα μέτρα 
αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων από την 
εξάπλωση του κορωνοϊού τα οποία υλοποιούνται, ή θα 
υλοποιηθούν, υπάρχει σύνδεση της συμμετοχής των επι-
χειρήσεων με τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης. 
Απαραίτητη προϋπόθεση, λοιπόν,  που δείχνει και την 
έμπρακτη έκφραση του ενδιαφέροντος της Κυβέρνησης 
για τον κόσμο της εργασίας, είναι η διατήρηση από τις 
επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του χρόνου, τουλάχιστον του 
αριθμού εργαζομένων που είχαν στις 19 Μαρτίου.  Επί-
σης, όπως έχει ήδη ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομι-
κών και υλοποιεί, η έκπτωση κατά 40% του ενοικίου της 
επαγγελματικής στέγης, η έκτακτη αποζημίωση ειδικού 
σκοπού εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρηματιών και εργα-
ζομένων, η δυνατότητα λήψης δανείων ύψους έως 25% 
του τζίρου τους με εγγύηση δημοσίου, είναι κάποια από 
τα μέτρα, τα οποία ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και 
τους εργαζομένους και οδηγούν στην επόμενη μέρα. Και 
ο έλεγχος ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας 
θα είναι καθημερινός, με εγγυητή το Κράτος, για την προ-
στασία όλων των Ελλήνων.

Είστε ευχαριστημένη από τα μέτρα που έλαβε η Ευ-
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ρώπη; Οδηγούμαστε σε νέο μνημόνιο;  Είναι γεγονός 
ότι στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής έγινε ένα σημαντικό 
βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Συμφωνήθηκε να δο-
θεί εντολή στην Πρόεδρο της Κομισιόν, Ursula von der 
Leyen, να παρουσιάσει, μέχρι τις 6 Μαΐου, ένα σχέδιο για 
το Ταμείο Ανάκαμψης (Recovery Fund), για την υποστή-
ριξη της ανάπτυξης στην μετα-κορονοϊό εποχή και ένα 
αναθεωρημένο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για 
την περίοδο 2021-2027. Από την αρχή έχουμε επισημά-

νει ότι σε μια περίοδο που οι ευρωπαϊκές οικονομίες χα-
ρακτηρίζονται από σχετικά υψηλό συνολικό, δημόσιο και 
ιδιωτικό χρέος, αυτό που χρειάζεται είναι περισσότερες 
επιχορηγήσεις και λιγότερα δάνεια. Πιστεύουμε ότι οι δι-
αφορές απόψεων  ανάμεσα στις χώρες που υποστηρίζουν 
την παροχή βοήθειας μέσω δανείων και στις χώρες που 
υποστηρίζουν τις επιχορηγήσεις, μπορούν να γεφυρω-
θούν το επόμενο διάστημα. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε 
τη σημασία που έχει  η ελεύθερη διακίνηση όχι μόνο αγα-
θών και υπηρεσιών, αλλά και των ίδιων των Ευρωπαίων 
πολιτών.  Και έκανε σαφές ότι χρειάζεται, με ευθύνη της 
Κομισιόν, ένα σχέδιο σε κοινοτικό επίπεδο για την εξομά-
λυνση των μεταφορών, ιδίως δε των αερομεταφορών, το 
συντομότερο δυνατό. Ζήτησε επίσης, να ενθαρρυνθούν 
οι πολίτες από τις χώρες του Βορρά να κάνουν τουρισμό 
στο Νότο σε περιοχές που είναι υγειονομικά ασφαλείς  και 
πρότεινε να πραγματοποιηθεί η επόμενη Σύνοδος Κορυ-
φής του Ε.Λ.Κ. στην Ελλάδα, το Καλοκαίρι. Όλοι αποδέ-
χτηκαν την πρόταση, τονίζοντας ότι η χώρα μας αποτελεί 
ασφαλή προορισμό. Και  μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι, 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέσπασε διθυραμβικά σχόλια 
από όλους τους ηγέτες και τον παγκόσμιο τύπο, για τα μέ-
τρα και τον αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο έδρασε η 
ελληνική κυβέρνηση στην πανδημία.

Η διαχείριση του μεταναστευτικού-προσφυγικού εί-
ναι ακόμη μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Ποιο το σχέδιο 
για την επόμενη ημέρα, όταν μάλιστα υπάρχει και το 
υγειονομικό κομμάτι που συνδέεται με τον ιο SARS-
CoV-2 ; Το μεταναστευτικό – προσφυγικό ζήτημα είναι 
επίσης καίριο και το η Κυβέρνηση το αντιμετωπίζει με 
σχέδιο και απτά αποτελέσματα. Δεν εφησυχάζουμε, δεν 
αδρανούμε λόγω του κορωνοϊού, αντιθέτως, η προσπά-
θεια των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνο-
μίας είναι συνεχής και θέτουμε επιτακτικά το ζήτημα στα 
ευρωπαϊκά όργανα και στους συμμάχους μας. Και έχουμε 
αποδείξει, εμπράκτως, ότι ξέρουμε να προστατεύουμε τα 
σύνορά μας, χερσαία και θαλάσσια, και μάλιστα σε περι-
όδους κρίσης. Παράλληλα, σας αναφέρω τη συμφωνία 
– πλαίσιο με το Ηνωμένο Βασίλειο για την αντιμετώπιση 
των αιτούντων άσυλο, τη δικαστική συνεργασία για την 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας στη διαδικασία των προσφυ-
γών, καθώς και τη συνεργασία του Ελληνικού Λιμενικού 
Σώματος με τη Βρετανική Συνοριοφυλακή στις επιχειρή-
σεις έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο. Έχουμε για όλα 
σχέδιο, κι αυτό υλοποιούμε με απόλυτη συνέπεια.

Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει εξαπολύσει “βο-
λές” για το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο καταγγέλλο-
ντας την κυβέρνηση  πως βρήκε ευκαιρία εν μέσω 
πανδημίας να περιλάβει σειρά “εξυπηρετήσεων” στο 
νομοσχέδιο. Τι απαντάτε; Είναι γνωστός ο βίος και η πο-
λιτεία του ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορεί να παριστάνει τον εισαγ-
γελέα, όταν οι δικές του περιβαλλοντικές επιδόσεις οδή-
γησαν κατ’ επανάληψη σε καταδίκες της Ελλάδας από το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιβαλλοντικά 
ζητήματα. Αντί, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ να κουνάει το δάχτυλο, 
θα έπρεπε να κοιτάξει στον καθρέφτη και να θυμηθεί 
την απίστευτη διαχείριση που έκανε στην Αττική κυρίως, 
αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας με τα απορρίμ-
ματα που έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Θα 
έπρεπε να θυμηθεί τον αντισυνταγματικό νόμο που πήγε 
να περάσει για τις οικιστικές πυκνώσεις. Και βέβαια μη 
ξεχνά ότι η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη  προ-

χωρά στην απολιγνιτοποίηση, στις δράσεις ενεργειακής 
εξοικονόμησης, στην απόσυρση των πλαστικών μιας 
χρήσης, στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Επιπλέον, 
η Κυβέρνηση, τις επόμενες ημέρες, θα φέρει σχέδιο Προ-
εδρικού Διατάγματος  που θα ορίζει ύψη για την ανοικο-
δόμηση κτιρίων γύρω από την Ακρόπολη πολύ χαμηλό-
τερα από αυτά που προβλέπει ο οικοδομικός κανονισμός. 
Ας μην ξεχνάμε, ότι είμαστε αυτοί, που αποφασίσαμε να 
γκρεμίσουμε δύο ορόφους από το πολύ ψηλό ξενοδοχείο 
κοντά στην Ακρόπολη Εμείς σκόντο στο περιβάλλον και 
στο μέλλον των παιδιών μας δεν κάνουμε.

Όλη αυτή η  “κληρονομία” χρήσης της τεχνολογί-
ας και των ψηφιακών δεξιοτήτων που αναδείχθηκαν 
μέσα από την  πανδημία, θα αξιοποιηθεί κάπως στην 
Θεσσαλονίκη. Ποιο το αποτέλεσμα σειράς τηλεδιασκέ-
ψεων που συμμετείχατε; Περάσαμε μέσα σε λίγες μέρες 
με ιδιαίτερα εντυπωσιακά αποτελέσματα στην  εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση, την εξ αποστάσεως εργασία, τις τη-
λεδιασκέψεις, την ηλεκτρονική άυλη συνταγογράφηση, 
την ψηφιακή παρακολούθηση των ατόμων που μπαίνουν 
σε καραντίνα για την έγκαιρη ενημέρωση της πορείας της 
υγείας τους. Τα ψηφιακά Κ.Ε.Π., με νέες αναβαθμισμένες 
υπηρεσίες, θα εξυπηρετούν πλέον τις ανάγκες των πολι-
τών χωρίς ταλαιπωρία, γρήγορα και χωρίς καν να βγουν 
από το σπίτι τους. Οι πολίτες θα μπορούν να παίρνουν 
έγγραφα, που τους αφορούν, όπως, ληξιαρχικές πράξεις 
γέννησης, αντίγραφα ποινικού μητρώου κ.α. είτε με mail, 
είτε μέσα από την ψηφιακή θυρίδα τους. Από τις αρχές 
Ιουνίου, περίπου το ένα τρίτο των νέων συντάξεων θα 
εκδίδεται με ένα κλικ, ενώ έως τον Ιούνιο του 2021,το 
ποσοστό αυτό, θα αγγίξει το 90%. Και αυτό αφορά όλους 
τους πολίτες. Και τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης μας, 
της Μακεδονίας μας και ολόκληρης της Ελλάδας. Προ-
σωπικά, δεν σας κρύβω ότι η εργασία και οι συσκέψεις 
που πραγματοποιήσαμε μέσω τηλεδιάσκεψης, έφερε 
αποτελέσματα και δε νομίζω ότι θα εκλείψει στο μέλλον, 
λόγω της ταχύτερης οργάνωσής της. Η Κυβέρνηση του 
Κυριάκου Μητσοτάκη εργάζεται συντονισμένα και ήδη 
αναδεικνύεται η Θεσσαλονίκη, σε ψηφιακό κόμβο έρευ-
νας και καινοτομίας, σε ολόκληρη τη νοτιοανατολική 
Ευρώπη, με συγκεκριμένες επενδύσεις, που παίρνουν 
σάρκα και οστά.

Ποιο είναι το “μάθημα” αν θέλετε, που πήραμε από 
την πανδημία και ποιο είναι το μήνυμα που επιθυμεί-
τε να στείλετε στους πολίτες για την συνέχεια και όσα 
έχουμε μπροστά μας; Δεν υπάρχει αμφιβολία πως, μετά 
από κάθε δοκιμασία και κρίση «παίρνουμε τα μαθήματά 
μας», τα οποία μάς βοηθούν να αλλάξουμε ως άνθρω-
ποι, να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να αξιοποιήσου-
με την κάθε ευκαιρία για ένα καλύτερο μέλλον. Η πανδη-
μία του κορωνοϊού, έδειξε στον καθένα μας, την αξία της 
ανθρώπινης ζωής και του αγαθού της υγείας, την ανάγκη 
να είμαστε ενωμένοι και πως μόνο έτσι μπορούμε να τα 
καταφέρουμε. Το μήνυμα, λοιπόν, είναι κοινό προς όλους 
μας. Παραμένουμε υπεύθυνοι και ψύχραιμοι, για την δική 
μας ασφάλεια και των συνανθρώπων μας. Επιστρέφουμε 
σιγά σιγά στην κανονικότητα, αλλά προσέχουμε διπλά. 
Όπως έγινε δίδαγμα ότι οι Έλληνες ενωμένοι μπορούμε 
να τα καταφέρουμε στα δύσκολα, έτσι και στην μετά κο-
ρωνοϊό εποχή, είναι στο χέρι μας και πάλι να τα καταφέ-
ρουμε με όραμα, με σχέδιο και δουλειά.
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Η Ελλάδα μέχρι τώρα φαίνεται να έχει επιτύχει το 
βέλτιστο αποτέλεσμα ως προς την αντιμετώπιση της 
υγειονομικής κρίσης, χάρη στην 
έγκαιρη λήψη μέτρων από την 
πλευρά της Πολιτείας, αλλά και 
στην υπεύθυνη στάση της πλει-
ονότητας των πολιτών. Τώρα, η 
χώρα βρίσκεται μπροστά σε μια 
εξίσου δύσκολη πρόκληση, η 
οποία αφορά τον περιορισμό των 
οικονομικών και κοινωνικών συ-
νεπειών της πανδημίας. Με δεδο-
μένο ότι οι αντοχές της ελληνι-
κής κοινωνίας έχουν δοκιμαστεί 
σκληρά τα προηγούμενα χρόνια, 
λόγω της κρίσης, είναι σημαντικό 
να προχωρήσουν άμεσα οι απαι-
τούμενες κινήσεις, για την ανάκαμψη της οικονομικής 
δραστηριότητας, αλλά και για τη διατήρηση και την ανα-
θέρμανση των προοπτικών ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα. 
Στο πλαίσιο αυτό, η αξιοποίηση των ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων της χώρας και η μετάβαση σε ένα νέο, 
εξωστρεφές παραγωγικό μοντέλο, εξακολουθούν να 
αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες. 

Ζήτημα άμεσης προτεραιότητας είναι η στήριξη κρί-
σιμων εξωστρεφών τομέων, όπως αυτός του τουρισμού, 
ο οποίος δέχεται ισχυρό πλήγμα εξαιτίας της πανδημίας. 
Για τον συγκεκριμένο κλάδο, τα Επιμελητήρια έχουν ήδη 
προτείνει μια σειρά εξειδικευμένων μέτρων ενίσχυσης 
των τουριστικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων 
τους, καθώς και πρόγραμμα επιδότησης των Ελλήνων 
πολιτών, με voucher συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, για 
την ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης.  

Απαραίτητη για την τόνωση της εθνικής οικονομίας 
και της απασχόλησης, είναι και η επιτάχυνση της υλο-
ποίησης μεγάλων έργων που έχουν προγραμματιστεί, 
όπως η αξιοποίηση της έκτασης του Ελληνικού, καθώς 
και η κατασκευή οδικών αξόνων, λιμανιών, αεροδρο-
μίων. Επίσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάληψη 
νέων πρωτοβουλιών, θα πρέπει να μειωθεί περαιτέρω η 
γραφειοκρατία για τη μικρή επιχειρηματικότητα, καθώς 
και για δραστηριότητες όπως π.χ. η δόμηση, με χορήγηση 
των απαραίτητων αδειών μέσα σε ένα μήνα.

Κρίσιμος παράγοντας στην προσπάθεια ανάκαμψης, 
είναι η στοχευμένη και αποτελεσματική αξιοποίηση των 
κονδυλίων που θα διατεθούν, από ευρωπαϊκούς και 
εθνικούς πόρους. Στόχος είναι να δοθεί έμφαση σε στρα-
τηγικά επιλεγμένους τομείς, ώστε η χώρα να μπορέσει 
να επωφεληθεί στο μέγιστο δυνατό  βαθμό από το οικο-
νομικό «ελατήριο» της παγκόσμιας ανάκαμψης, σε ένα 
με δύο χρόνια από σήμερα. Μεταξύ των τομέων αυτών 
είναι η πράσινη επιχειρηματικότητα,  με αιχμή τα ενερ-
γειακά πάρκα στην περιφέρεια, καθώς και η σύνδεση της 
πρωτογενούς με τη δευτερογενή παραγωγή, με έμφαση 
στη δημιουργία περισσότερων και πιο ανταγωνιστικών 

εξαγώγιμων προϊόντων.
Ένας τομέας στον οποίο η Ελλάδα οφείλει να οικοδο-

μήσει στρατηγικό πλεονέκτημα, 
είναι αυτός της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης, με ταχεία προώθηση 
των απαραίτητων μεταρρυθμί-
σεων. Επιδίωξη πρέπει να είναι 
η ανάδειξη των ελληνικών ΑΕΙ 
σε πόλο έλξης για Έλληνες και 
ξένους φοιτητές, αλλά και η στε-
νότερη διασύνδεσή τους  επίσης 
θα πρέπει να επικεντρωθεί η ανα-
πτυξιακή προσπάθεια της χώρας 
είναι αυτός της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης, με ταχεία προώθηση 
των απαραίτητων μεταρρυθμίσε-
ων. Στόχος πρέπει να η ανάδειξη 

των ελληνικών ΑΕΙ σε πόλο έλξης για Έλληνες και ξέ-
νους φοιτητές, αλλά και η στενότερη σύνδεσή τους με 
τον κόσμο και τις ανάγκες της παραγωγής. 

Παρά τις προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμε-
τωπίζουν, οι τράπεζες πρέπει να αναλάβουν ενεργό ρόλο 
για τη στήριξη της οικονομίας απέναντι στις επιπτώσεις 
της κρίσης. Τα Επιμελητήρια έχουν ήδη προτείνει, μεταξύ 
άλλων, τη χορήγηση δανείων με την ανέκκλητη εγγύηση 
του ελληνικού Δημοσίου για το 80% του χορηγούμενου 
κεφαλαίου, σε επιχειρήσεις που δεν είχαν προβληματικές 
οφειλές τουλάχιστον μέχρι την έναρξη της υγειονομικής 
κρίσης, καθώς και την αναστολή των πλειστηριασμών 
τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2020.   Παράλληλα με 
τις έκτακτες κινήσεις για τη στήριξη της ρευστότητας των 
επιχειρήσεων στη σημερινή δυσμενή συγκυρία, οι τράπε-
ζες θα πρέπει να εστιάσουν στη χρηματοδότηση της και-
νοτομίας και ειδικότερα των καινοτόμων μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, δημιουργώντας έτσι και μια παρακαταθή-
κη για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. 

Τέλος, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί εντατικά η προ-
σπάθεια προετοιμασίας και θωράκισης της χώρας απέ-
ναντι στο ενδεχόμενο μιας νέας υγειονομικής κρίσης στο 
μέλλον. Αυτό αφορά κυρίως την ενίσχυση των συστημά-
των υγείας και εκπαίδευσης, αλλά και την ολοκλήρωση 
των απαραίτητων προσαρμογών στη δημόσια διοίκηση, 

στη φορολογική διοίκηση, στις μεταφορές, στη λειτουρ-
γία των τραπεζών κ.ά. Είναι γεγονός ότι, στη διάρκεια της 
έκτακτης αυτής κατάστασης, έγιναν αρκετά σημαντικά 
βήματα στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
Αυτή η δυναμική πρέπει να διατηρηθεί στο επόμενο δι-
άστημα. Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του κράτους και η 
ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας μεταξύ των υπηρεσιών, 
είναι ένα έργο που πρέπει να συνεχιστεί με την ίδια συ-
νέπεια, κινητοποιώντας τις απαραίτητες αποφάσεις και 
δομικές αλλαγές. 

Σε μια πρωτόγνωρη για την ανθρωπότητα κρίση, η 
Ελλάδα έδειξε ότι μπορεί να λειτουργήσει με αποφασι-
στικότητα, σύνεση και αποτελεσματικότητα. Με τα ίδια 
υλικά, οφείλουμε να προχωρήσουμε τώρα για να κερδί-
σουμε το στοίχημα της επόμενης ημέρας.  

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

Τ Ο Υ 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ 

Μ Ι Χ Α Λ Ο Υ *

Στόχος είναι να δοθεί έμφαση 
σε στρατηγικά επιλεγμένους 
τομείς, ώστε η χώρα να 
μπορέσει να επωφεληθεί στο 
μέγιστο δυνατό  βαθμό από 
το οικονομικό «ελατήριο» 
της παγκόσμιας ανάκαμψης, 
σε ένα με δύο χρόνια από 
σήμερα.
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Σχέδιο για την επόμενη ημέρα

ΜΕΓΑΛΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ αποτελεί η εκρίζωση 
των τριάντα δένδρων λεύκας επί της οδού Αγγελάκη και 
ειλικρινά, εν μέσω της πανδημίας 
και των επερχόμενων σοβαρό-
τατων οικονομικών επιπτώσεων, 
σκόπευα να παραλείψω το ζήτη-
μα αυτό, ως μικρότερης σημασί-
ας. Οι συνεχιζόμενες όμως αντι-
δράσεις πολλών Θεσσαλονικέων, 
με επανέφεραν στο θέμα και έτσι 
είπα να πάω να δω από κοντά, τι 
πραγματικά συμβαίνει στην οδό 
Αγγελάκη. 

Ξηλώθηκαν εσπευμένα οι 30 
λεύκες που ήταν εκεί φυτεμένες 
από τη δεκαετία του 1960 και που 
χάριζαν κάθε καλοκαίρι μια αλη-
θινή αλέα δροσιάς μέσα στο λιγοστό πράσινο της πόλης 
και στη θέση τους τοποθετήθηκαν 30 αιωνόβιες ελιές 
από τη Χαλκιδική. Μόλις έφθασα και αντίκρισα το θέαμα 
που παρουσιάζουν οι αιωνόβιες ελιές, ειλικρινά τρόμαξα! 
Ο βαρύς όγκος της γραμμικής φύτευσης των δένδρων 
αυτών, σε κοντινή απόσταση το ένα από το άλλο, από τη 

ΧΑΝΘ μέχρι την οδό Εγνατία, είναι εξαιρετικά άσχημος. 
Προσβάλλει βάναυσα την  αισθητική όλου του περιβάλ-

λοντος χώρου και βεβαίως σε κα-
μία περίπτωση δεν επιτυγχάνεται 
καμία ομαλή φυσική ενσωμάτω-
ση στο αστικό περιβάλλον. 

H αντικατάσταση των λεύκων 
αν συνέτρεχαν σοβαροί λόγοι 
για την εκρίζωσή τους δεν απο-
τελεί καμία δικαιολογία για την 
φύτευση με ακατάλληλες για το 
χώρο ελιές, επειδή τάχα έγιναν 
χορηγία κάποιου ιδιώτη. Οι ελιές 
δεσπόζουν ξένες στο συγκεκρι-
μένο αστικό περιβάλλον λόγω 
του όγκου των κορμών τους. 
Όπως συμβαίνει σε όλες τις με-

γαλουπόλεις του κόσμου, θα μπορούσαν να φυτευτούν 
«δένδρα πόλης» ομοιόμορφα, υψίκορμα και με δυνα-
μική βλάστηση προσφέροντας πλατιά σκίαση και πολύ 
οξυγόνο, κόντρα στο μπετόν και στο καυσαέριο.

Γνωρίζοντας ότι πριν κοπεί ένα δένδρο οι υπεύθυνοι 
αιτούνται την έγκριση του αρμόδιου Δασαρχείου, ανα-

ζήτησα στο διαδίκτυο τους λόγους που παρατίθενται εκ 
μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης για την εκρίζωση των 
30 λεύκων, αλλά και τη θέση που Δασαρχείου για το όλο 
θέμα. Η Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος όπως 
φαίνεται «ανακάλυψε ξαφνικά» ότι το ριζικό σύστημα 
των λεύκων επί 50 χρόνια (!) ήταν …επιφανειακό και ότι 
κάποια δένδρα μπορεί να πέσουν πάνω στα διερχόμενα 
αυτοκίνητα! Κάποια «παπαγαλάκια» στο διαδίκτυο ανε-
βάζουν φωτογραφίες της οδού Αγγελάκη με το χνούδι 
της λεύκας που κάθε Άνοιξη ενοχλεί τους περιπατητές, 
μην παραλείποντας βεβαίως να υμνούν τον Δήμαρχο, για 
την «πρωτότυπη» απόφαση να εγκαταστήσει ένα …«λιο-
στάσι» (!) στη μέση της πόλης.

 Δυστυχώς, χάθηκε ένα ακόμη πράσινο κομμάτι της 
πόλης. Διαπράχθηκε ένα μεγάλο οικολογικό έγκλημα 
σε βάρος όλων μας, για το οποίο τίθενται πολύ σοβαρά 
τέσσερεις βασικές ερωτήσεις και για τις οποίες οφείλει ο 
Δήμος Θεσσαλονίκης να απαντήσει: Από πού «ξεπατώθη-
καν» οι αιωνόβιες ελιές και γιατί; Ξεπατώθηκαν νόμιμα 
ή παράνομα; Υπάρχει δασική και πολεοδομική αδειοδό-
τηση για την αφαίρεση και την τοποθέτηση; Ο αγρός απ’ 
όπου προέρχονται οι ελιές για τι χρήση προορίζεται; Ο 
νοών νοείται…

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

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

Με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας

Νέα σύμβαση  στη διαχείριση δικτύου 
φυσικού αερίου μεταξύ ΔΕΔΑ και ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Την έναρξη μιας σταθερής συνεργασίας μεταξύ 
της ΔΕΔΑ και της ΕΔΑ ΘΕΣΣ σηματοδοτεί η Υπογρα-
φή της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης 
Δικτύου Διανομής Φ.Α.  μεταξύ των δύο εταιρειών 
για τη βέλτιστη διαχείριση των δικτύων διανομής 
φυσικού αερίου προς όφελος των καταναλωτών.

Η Σύμβαση Service Level Agreement (S.L.A), 
που υπέγραψαν οι διοικήσεις των δύο εταιρειών, 
έχει ως στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και 
καλών πρακτικών για την αναβάθμιση του επι-
πέδου ασφάλειας και αξιοπιστίας των υποδομών 
φυσικού αερίου στην ελληνική περιφέρεια. Η 
Σύμβαση εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ και προβλέπει την 
παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την υπο-
στήριξη της ΔΕΔΑ στην ανάπτυξη, τη λειτουργία 
και τη συντήρηση των δικτύων διανομής φυσι-
κού αερίου. Ταυτόχρονα, η ΔΕΔΑ θα επιτύχει ση-
μαντική εξοικονόμηση πόρων, καθώς η Σύμβαση 
αυτή είναι η πλέον συμφέρουσα σε ό,τι αφορά την 
παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη βέλτιστη λει-
τουργία των δικτύων της.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΑ, Μάριος 
Τσάκας δήλωσε σχετικά: «Προτεραιότητά μας 
είναι η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών που 
προσφέρουμε στους καταναλωτές μας και η δια-
σφάλιση της αδιάλειπτης και ασφαλούς παροχής 
φυσικού αερίου μέσα από την τήρηση αυστηρών 
προδιαγραφών και ελέγχων. Η συμφωνία της 
ΔΕΔΑ με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ αποτελεί μια σημαντι-
κή ευκαιρία για να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία, 
αλλά και για να διερευνήσουμε νέες προοπτικές 
συνεργασίας στο μέλλον, βασιζόμενοι στο κοινό 
μας όραμα να φθάσει το φυσικό αέριο σε όσο το 
δυνατόν περισσότερους πολίτες με ασφάλεια και 
αξιοπιστία».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής 
της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, Λεωνίδας Μπακούρας, σημείωσε 
ότι: «Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ πιστεύει στις συνεργασίες των 
Εταιρειών Διανομής όταν αυτές αποβαίνουν προς 
όφελος της κοινωνίας, της ίδιας της εταιρείας και 
των μετόχων και στην ανάπτυξη της οικονομίας 
της χώρας».
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Ενόψει του ανοίγματος των καταστημάτων στις 11 Μαϊου 

Δυσαρέσκεια για την καταβολή 
ολόκληρου ενοικίου

Οι πρώτες έντονες αντιδράσεις δυσαρέσκειες μετά το 
άκουσμα της κατάστασης που διαμορφώνεται από την 
άρση των περιορισμών και το άνοιγμα των καταστημά-
των, είναι πραγματικότητα. 

 Οι ημέρες της “καραντίνας” τελειώνουν, καθώς ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πρόσφατο δι-
άγγελμα του γνωστοποίησε τα βήματα χαλάρωσης των 
μέτρων και επανεκκίνησης της αγοράς με το σταδιακό 
άνοιγμα των καταστημάτων. Βάση του κυβερνητικού σχε-
διασμού στις 11 Μαΐου που είναι και το δεύτερο στάδιο, 
ανοίγουν όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου,( εκτός 
από τα εμπορικά κέντρα που ανοίγουν 1η Ιουνίου),με την 
υποχρέωση να τηρούν μέτρα προστασίας και απόστασης 
πελατών. Και κάπου εδώ αρχίζει το πρόβλημα, η δυσαρέ-
σκεια και η αναφορά σε άδικους χειρισμούς.  

Είναι αλήθεια πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυ-
βέρνηση συνολικά έχουν λάβει εύσημα για τον τρόπο που 
διαχειρίστηκαν την πανδημία του κορονοϊου στην Ελλά-
δα, ωστόσο δεδομένη της έκτακτης και πρωτοφανούς 
καταστάσεως με οικονομικό πλήγμα πολύ βαρύ ειδικά 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οδήγησε την πλειοψη-
φία των συγκεκριμένων επιχειρηματιών και ελεύθερων 
επαγγελματιών να ελπίζουν σε μια περαιτέρω στήριξη 
την οποία θεωρού αναγκαία για την επιβίωση των ιδίων, 
των θέσεων εργασίας και φυσικά σε πολλές περιπτώσεις 
και της ίδια της επιχείρησης. 

Η δημοσιοποίηση όμως από πλευράς υφυπουργού 
Εσωτερικών Θεόδωρου Σκυλακάκη σε πρώτη φάση και 
του υπουργού οικονομικών Χρήστου Σταϊκουρα στη συ-
νέχεια, πως δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχιστεί και 
τον μήνα Μάιο η μείωση ενοικίου κατά 40%, έχει φέρει 
στα “κάγκελα” επιχειρηματίες που διατηρούν μικρά κα-
ταστήματα σε γειτονιές, η ακόμη και πιο μεγάλα σε πιο 
γνωστούς εμπορικούς δρόμους, οι οποίοι το πρώτο που 
σημειώνουν ως μεγάλη αδικία, είναι το γεγονός όπως 
υπογραμμίζουν “μας κρατάνε κλειστά με δική τους από-
φαση μέχρι τις 11 Μαΐου και μας επιβάλουν να καταβά-
λουμε ολόκληρο το ενοίκιο”. Πλέον όπως λένε, κατα-
λαβαίνουν ότι τελείωσε η περίοδος  ελαφρύνσεων σε 
λιγότερο από ενάμιση μήνα.

 Γιατί είναι αδικία η μη συνέχιση 
της μείωσης 40% στα μισθώματα 
Η karfitsa για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, μίλησε με 

τρεις γυναίκες που διατηρούν εμπορικά καταστήματα 
πώλησης ενδυμάτων σε τρεις διαφορετικές περιοχές της 
χώρας.  

 Ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη την κυρία Π.Ε. με κατά-
στημα στην κάτω Τούμπα. Η ίδια χαρακτηρίζει αδικία την 
μη συνέχιση του μέτρου μείωσης των ενοικίων και τον 
Μάιο τουλάχιστον, ανησυχώντας για την αγοραστική κί-
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νηση στο μαγαζί της. “Πλήρωσα 300 ευρώ για μίσθωμα 
τον Απρίλιο, έναν μήνα δηλαδή που δεν ήταν ανοιχτό το 
μαγαζί ούτε λεπτό. Έδωσα άλλα τριακόσια ευρώ για τον 
Μάρτιο, ενώ τον μισό μήνα ήμασταν κλειστά και είχα μη-
δέν έσοδα και τώρα μας ανοίγουν 11 Μαΐου και μας λένε 
δώστε ολόκληρο το ενοίκιο, ενώ γνωρίζουν πολύ καλά 
πως πολλοί δεν έχουν τη δυνατότητα, καθώς και πάλι 
για μισό μήνα τα έσοδα είναι στο μηδέν και φυσικά μόλις 
ανοίξουμε δεν μας λέει κανείς ότι θα τρέξουν οι πελάτες”. 

 Ή απολύσεις ή απλήρωτες υποχρεώσεις
Η δεύτερη επιχειρηματίας με την οποία μιλήσαμε 

είναι η κυρία Ελένη Παπαδάτου όπου δραστηριοποιείτε 
στον πεζόδρομο Καβάλας, στην οδό Μεγάλου Αλεξάν-
δρου, διατηρώντας μπουτίκ ρούχων. Και στη δήλωση 
της κοινή συνισταμένη, το αίσθημα αδικίας που νιώθει, 
και έντονου προβληματισμού για το εάν θα καταφέρει 
να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. “Μέχρι τώρα 
θεωρούσαμε πως είχαμε μια κυβέρνηση σύμμαχο μας 
που μας βοηθάει και μπορούσαμε να στηριχθούμε για 
να μείνουμε επιχειρηματικά όρθιοι. Μετά τις τελευταίες 
δηλώσεις καταλαβαίνω ότι μας αφήνουν στην τύχη μας. 
Δεν λέω να μην πληρώσουμε καθόλου, γιατί και οι άν-
θρωποι που έχουν τα ακίνητα έχουν υποχρεώσεις, αυτό 
που λέω είναι ότι δεν μπορείς να ζητάς από κάποιον να 
καταβάλει το 100% των υποχρεώσεων του, ενώ δεν του 
επιτρέπεις να λειτουργεί στο 100%, γιατί και τη ΔΕΗ πρέ-
πει να πληρώσουμε και τους προμηθευτές μας και τώρα 
και ολόκληρο το ενοίκιο. Είναι σίγουρο πως κάποιοι δεν 
θα μπορέσουν και ή θα απολύσουν τον έναν υπάλληλο 
που έχουν ή θα αφήσουν απλήρωτες υποχρεώσεις”. 

 Κλειστά, χωρίς τουρισμό 
και ενοίκιο 100% δεν γίνεται
Η τρίτη περίπτωση είναι αυτή που αναδεικνύει και το 

πολυδιάστατο του ζητήματος και το πόσο σημαντική ήταν 
ακόμη και αυτή η μείωση ενοικίου. Πρόκειται για κατά-
στημα στον εμπορικό δρόμο στο νησί της Κεφαλονιάς, 
στον πεζόδρομο με την κυρία Ροδαμάνθη Φλωράτου να 
μας εξηγεί γιατί η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από 
δύσκολη. “Εμείς δεν έχουμε πολλές επιλογές, περιμέ-
νουμε τον τουρίστα συγκεκριμένες περιόδους κυρίως 
καλοκαίρι για να δουλέψουμε. Εγώ έχω να ανοίξω από 
τον Οκτώβριο και πληρώνω κανονικά το ενοίκιο. Φέτος 
το Πάσχα δεν ανοίξαμε καθώς υπήρχαν τα μέτρα για τον 
κορονοϊο και πάλι από το μηδέν έσοδα, πλήρωσα το 60% 
του μισθώματος. Η Κεφαλονιά είναι μια περιοχή που βι-
οπορίζεται αποκλειστικά από τον τουρισμό, φέτος που 
τα πράγματα όπως φαίνεται δεν θα έχουν προηγούμενο 
στη μείωση της τουριστικής κίνησης, έρχεται η κυβέρνη-
ση και μου λέει, θα πληρώνεις ότι πλήρωνες και αν δεν 
μπορείς διαπραγματεύσου με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου 
να σου ρίξει το νοίκι. Δηλαδή μου λένε τουρίστες δεν θα 
έχεις, μείωσε και τα έσοδα των κατοίκων του νησιού, από 
τους οποίους περιμένεις να βγάλεις κανένα ευρώ. Μπρος 
γκρεμός και πίσω ρέμα”. Η κυρία Ροδαμάνθη ανέδειξε με 
την δήλωση της στην karfitsa ακόμη ένα μεγάλο θέμα 
που θα προκύψει και χρειάζεται ρεπορτάζ ειδικά για αυτό. 
Το θέμα των εποχικών υπαλλήλων που θα εργάζονταν 
σε τουριστικές περιοχές και φέτος θα μείνουν άνεργοι. 

 
“Μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα” 
η μείωση 40% των μισθωμάτων
Το νόμισμα όμως πάντα έχει δυο πλευρές και σε αυτή 

την περίπτωση στην άλλη πλευρά βρίσκονται οι ιδιο-
κτήτες ακινήτων, δηλαδή οι άνθρωποι που βλέπουν τα 
εισοδήματα τους να μειώνονται μαζί με την μείωση των 
ενοικίων.  

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτη-
τών Ακινήτων Στράτος Παραδιάς μίλησε στην karfitsa, 
ήταν ξεκάθαρος και μας έδωσε την άλλη οπτική. Όπως 
δήλωσε “ η εξ αρχής άποψη της ΠΟΜΙΔΑ ήταν ότι έπρε-

πε να δοθεί η δυνατότητα στις δυο πλευρές ιδιοκτήτες 
και ενοικιαστές να καθορίσουν από μόνοι τους τη σχέση 
τους, μέσα στις νέες συνθήκες της πανδημίας”. Κάτι το 
οποίο όπως θύμισε έγινε μέσα στην οικονομική κρίση την 
τριετία 2010-2011-2012.  

 Ο κύριος Παραδιάς χαρακτήρισε “μέση λύση” το μέ-
τρο της μείωσης κατά 40% των μισθωμάτων που εφαρ-
μόστηκε. “ Η κυβέρνηση επέλεξε τη μείωση του 40% , η 
οποία αν επεκταθεί τους υπόλοιπους μήνες με αδικαιο-
λόγητο τρόπο και όχι πλέον ως κάτι απόλυτα αναγκαίο 
από την πραγματικότητα, αλλά ως ένα είδος μνημόσυνου 
με ξένα κόλλυβα” τόνισε χαρακτηριστικά. 

Ωφέλιμο το μέτρο μόνο 
με φοροελάφρυνση των ιδιοκτητών
Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ ξεκαθάρισε πως  το μέτρο 

μείωσης των ενοικίων θα αποδειχθεί ωφέλιμο για την 
κοινωνία μόνο εάν συνδεθεί με μια σημαντική και ουσι-
αστική φορολογική ελάφρυνση για τους ιδιοκτήτες των 
ακινήτων και μόνο σε αυτή την περίπτωση θα ήταν απο-
δεκτή και μια παράταση του. 

 Καταλήγοντας ο κύριος Παραδιάς, αναφερόμενος 
στο εάν υπάρχουν περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσης 
προς τα κάτω για τα μισθώματα, εξήγησε πως η αγορά 
μεσοπρόθεσμα τα ρυθμίζει όλα αυτά με τον καλύτερο 
τρόπο.

Ίσως μετά τη “σκόνη” που σήκωσαν οι δηλώσεις από 
υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης και τις έντονες 
διαμαρτυρίες που ήδη υπάρχουν και έχουν φέρει σε αντί-
παλα “στρατόπεδα’ ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, τα θέμα 
να επανεξεταστεί καθώς και ο ίδιος ο πρωθυπουργός 
ξεκαθάρισε πως το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί θα 
αξιολογείται ανά 24ωρο.

Παράταση του μειωμένου 
μισθώματος ζητούν 
οι μικρομεσαίοι 
καταστηματάρχες
Ουσιαστικές φοροελαφρύνσεις 
ζητούν οι ιδιοκτήτες των 
ακινήτων
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Επιστροφή στην κανονικότητα: Τα «αγκάθια» και τα νέα δεδομένα

Ο οδικός χάρτης της άρσης των μέτρων

Μεγάλο «στοίχημα» για όλους χαρακτηρίζεται η στα-
διακή επιστροφή στην κανονικότητα, μετά τον πολυήμε-
ρο εγκλεισμό στο πλαίσιο περιορισμού της εξάπλωσης 
του κορονοϊού. Με μικρά βήματα αρχίζει η η επαναφορά 
στους επαγγελματικούς χώρους, στα σχολεία, σε χώρους 
άθλησης: ωστόσο τα δεδομένα θα είναι τελείως διαφορε-
τικά καθώς η μάσκα, τα γάντια και τα αντισηπτικά θα βρί-
σκονται σε πρώτο πλάνο, ενώ πολλά είναι και τα «αγκά-
θια» που θα βρουν στο διάβα τους κυρίως οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες.
Από την Δευτέρα, 4 Μαΐου, σταματά η αποστολή των 

sms στο 13033, ωστόσο οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, τα 
πρόστιμα θα παραμείνουν και θα αφορούν τη χρήση ατο-
μικών μέτρων προφύλαξης. Η προσοχή εστιάζεται στο να 
μην υπάρξει «πισωγύρισμα» με το άνοιγμα της οικονομί-
ας και της αγοράς και ενδεχόμενη αύξηση κρουσμάτων 
από τον κορονοϊού.

«Ποδαρικό» σε αυτή τη νέα κατάσταση θα κάνουν 

τα κομμωτήρια, τα κουρεία, τα κέντρα αισθητικής και οι 
λοιπές υπηρεσίες που προϋποθέτουν σωματική επαφή, 
τα βιβλιοπωλεία, τα καταστήματα πώλησης ακουστικών 
βαρηκοϊας, αθλητικός εξοπλισμός, ΚΤΕΟ κ.α. Σειρά θα 
πάρουν μία εβδομάδα αργότερα, στις 11 Μαρτίου, οι επι-
χειρήσεις λιανικού εμπορίου- με εξαίρεση τα εμπορικά 
κέντρα που ανοίγουν πολύ αργότερα-, τα πρακτορεία του 
ΟΠΑΠ, οι σχολές οδηγών ενώ στα θρανία θα καθίσουν οι 
μαθητές της Γ’ λυκείου, για να ακολουθήσουν σταδιακά 
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και βήμα – βήμα οι υπόλοιποι κλάδοι.
Ποια είναι όμως τα νέα δεδομένα που δημιουργού-

νται στην αγορά και ποια τα «αγκάθια» που θα αντιμετω-
πίσουν οι επαγγελματίες; Η εφημερίδα «K» κατέγραψε 
τις αγωνίες, αλλά και τους προβληματισμούς των επαγ-
γελματικών κλάδων.

Ρεζερβέ τα κομμωτήρια για τις επόμενες 
εβδομάδες... όλα με αντισηπτικά, γάντια και μάσκες
Από Δευτέρα τα ψαλίδια και οι χτένες στα κομμωτήρια 

θα πάρουν «φωτιά». Οι συνθήκες όμως θα είναι τελεί-
ως διαφορετικές για τις κομμώτριες και τους κομμωτές, 
αλλά και τις πελάτισσες και τους πελάτες που θα θελή-
σουν να διορθώσουν την κώμη τους. ‘Ολοι θα φορούν 
μάσκες και γάντια, οι μπέρτες θα αλλάζονται σε κάθε 
πελάτη, ενώ οι βούρτσες και όλα τα συναφή θα απολυ-
μαίνονται μετά από κάθε χρήση.

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται μόνο με ραντεβού και για 
το λόγο αυτό ήδη αρκετοί έχουν φροντίσει να κλείσουν 
μια θέση στο ...λουτήρα για κούρεμα ή βαφή. Οι επαγ-
γελματίες θα κρατούν ημερολόγιο για τους πελάτες και 
τις ώρες που θα επισκέπτονται τα κομμωτήρια, ενώ το 
ωράριο θα είναι διευρυμένο για να καλυφθούν οι αυξη-
μένες ανάγκες που δημιουργήθηκαν από τον πολυήμερο 
εγκλεισμό.

«Θα μπορούσαν να επιστρέψουν νωρίτερα στην κα-
νονικότητα τα κομμωτήρια, αλλά πάνω απ’ όλα είναι η 
υγεία. Μου τηλεφωνούν συνάδελφοι και άλλοι διαμαρ-
τύρονται για τα μέτρα, ενώ άλλοι προβληματίζονται. Θα 
κρατούν ημερολόγια; Θα χρησιμοποιούν πιστολάκι; Είναι 
πολλές οι απορίες και τα εμπόδια που θα τα δούμε στην 
πορεία», ανέφερε ο πρόεδρος του Σωματείου Κουρέων 
και Κομμωτών Θεσσαλονίκης και Περιχώρων, Παύλος 
Κολοβός.

Σύμφωνα με τον κ.Κολοβό έχουν ήδη κλειστεί «αρκε-
τά ραντεβού, ωστόσο όλοι φοβούνται. Αρκετοί μας λένε 
να έρθουν την δεύτερη ή την τρίτη εβδομάδα για να μην 
έχει πολύ κόσμο» και εξηγεί πως θα γίνεται η διαδικασία 
από τη στιγμή που θα φτάνει ο πελάτης στο κατάστημα 
που θα έχει απολυμανθεί.

«Ο πελάτης ή η πελάτισσα θα πρέπει να έχουν μάσκα 
και γάντια. Εάν δεν έχουν μαζί τους, θα τους δώσουμε 
εμείς προτού μπιουν στο κατάστημα. Θα καθίσουν στην 

καρέκλα και θα τους βάλουμε αχρησιμοποίητη μπέρτα, 
πλυμένη και καθαρή. Στη συνέχεια, αυτή η μπέρτα θα 
πάει στην άκρη και θα χρησιμοποιήσουμε καινούργια. 
‘Οσον αφορά τις βούρτσες, τα ψαλίδια και τις χτένες θα 
υπάρχει δίπλα μας ένα μπολ με ειδικό φάρμακο όπου θα 
τις απολυμαίνουμε», προσθέτει.

Ανάλογα μέτρα θα ισχύουν και στα ινστιτούτα αισθη-
τικής καθώς όλες οι εργασίες θα γίνονται με ραντεβού, με 
μάσκες, γάντια και θα τηρούνται αυστηρά κανόνες απο-
λύμανσης και αποστείρωσης σε εργαλεία και επιφάνειες. 
Επίσης, δεν θα επιτρέπονται συνοδοί και παιδιά στους 
χώρους, όπως επίσης και αποσκευές και άλλες τσάντες 
πέραν των απαραίτητων.

Παράλληλα, τα κινητά απαγορεύεται να βρίσκονται 
πάνω στους πάγκους και των κομμωτηρίων και των κέ-
ντρων αισθητικής, τα περιοδικά που συνήθιζαν οι πελά-
τες να διαβάζουν περιμένοντας το ραντεβού τους θα εξα-
φανιστούν, ενώ παρελθόν θα αποτελούν και οι καφέδες 
που κερνούσαν οι ιδιοκτήτες.

Παράταση 70 ημερών στα ΚΤΕΟ 
...κάτω από αυστηρούς κανόνες
Κάτω από αυστηρούς κανόνες και μόνο με ραντεβού 

θα λειτουργούν από τις 4 Μαΐου και τα ΚΤΕΟ για την απο-
φυγή της διασποράς και εξάπλωσης του κορονοϊού. Με 
εγκύκλιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

δόθηκε παράταση 70 ημερών, σε όσους έχασαν το προη-
γούμενο διάστημα την προθεσμία τους, για την αποφυγή 
συγχρωτισμού.

«Τα αυτοκίνητα που περνούσαν ΚΤΕΟ το διάστημα 
κατά το οποίο ήμασταν κλειστά, τώρα έχουν περιθώριο 
70 ημερών. Δηλαδή εάν κάποιος περνούσε ΚΤΕΟ στις 14 
Μαρτίου έχει προθεσμία έως τις 25 Μαΐου. Για την πρώτη 
εβδομάδα έχουμε ήδη κλείσει τα ραντεβού μας και πάμε 
σταδιακά», δήλωσε στην «K» ο ιδιοκτήτης ΚΤΕΟ, Γιώρ-
γος Γκουγκουλιάς.

‘Οπως είπε ο κ.Γκουγκουλιάς, οι ελεγκτές και το λοιπό 
προσωπικό θα είναι εφοδιασμένοι με γάντια και μάσκες, 
ενώ οι πολίτες -που επίσης πρέπει να λαμβάνουν όλα τα 
μέτρα- θα περιμένουν την ολοκλήρωση του ελέγχου του 
οχήματος τους σε εξωτερικό χώρο. Σε περίπτωση που 
κριθεί αναγκαίο και με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση 
του κόσμου θα επεκταθεί το ωράριο λειτουργίας.

Φόβοι για χιλιάδες λουκέτα 
στα εμπορικά καταστήματα
Από τη μεθεπόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου, θα ξαναβά-

λουν το κλειδί στην πόρτα του καταστήματος τους οι 
έμποροι της Θεσσαλονίκης. Με μεγάλη αγωνία, ωστόσο, 
για το αύριο... οι καταναλωτές θα ανταποκριθούν; Θα 
υπάρχει χρήμα στην αγορά; Η’ τα έξοδα και οι τρέχουσες 
υποχρεώσεις θα «πνίξουν» επαγγελματίες που κατάφε-
ραν να κρατηθούν «ζωντανοί» στη διάρκεια της πολυε-
τούς οικονομικής κρίσης;

Τα καταστήματα θα πρέπει να προνοήσουν για απο-
στάσεις, plexiglass, χωρίσματα, μάσκες, γάντια και 
αντισηπτικά. Η ανησυχία όμως είναι άλλη... «Αγωνιούν 
οι έμποροι. Είμαστε συνέχεια στα τηλέφωνα...οι συνά-
δελφοι αναρωτιούνται: γλίτωσαν από τον κορονοϊό, θα 
μπορέσουν να γλιτώσουν τη δουλειά τους; Υπάρχει μία 
απογοήτευση και ο κόσμος είναι στα πρόθυρα της κατά-
θλιψης», δηλώνει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης, Παντελής Φιλιππίδης.

Το τελευταίο διάστημα οι τηλεδιασκέψεις είναι κα-
θημερινές με τον Εμπορικό Σύλλογο να αναφέρει πως οι 
λύσεις που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση δεν αρκούν 
και δεν είναι σωτήριες. «Το 56% των συναδέλφων δια-
μαρτύρεται γιατί δεν έχει πάρει ακόμη τα 800 ευρώ. Πώς 
θα πληρώσουν τα έξοδα τους; Την ημέρα που θα ανοί-
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Η νέα πραγματικότητα που προκύπτει από την στα-
διακή άρση των μέτρων ορίζει υποχρεωτικά τη χρήση 
μάσκας σε όλα τα καταστήματα που ανοίγουν τη Δευ-
τέρα καθώς και στα μέσα μεταφοράς. Μάλιστα ο ΕΟΔΥ 
ακολουθώντας τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας τοποθετεί τη μάσκα μαζί με το αντισηπτικό 
στην κορυφή των προτεραιοτήτων για τον περιορισμό 
του κορονοϊού σε αυτή τη φάση της άρσης απαγόρευ-
σής κυκλοφορίας.

Μάλιστα η μη χρήση μάσκας επισύρει πρόστιμο 
150 ευρώ, ανάλογο με αυτό που επιβάλλονταν στις 
άσκοπες μετακινήσεις.

Χρήση μάσκας επιβάλλεται:
*Από τους εργαζομένους και από τους πελάτες στα 

κομμωτήρια, τα κουρεία και τα κέντρα αισθητικής. 
*Από εργαζόμενους και πελάτες σε όλες τις επι-

χειρήσεις που θα ανοίξουν από τις 4 Μαΐου, καταστή-
ματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού, βιβλιοπωλεία, καταστήματα πώλησης 
εφημερίδων και γραφικής ύλης, αθλητικών ειδών, 
ακουστικών βαρηκοΐας και το εμπόριο φυτών. 

*Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τόσο από τους ερ-
γαζόμενους όσο και από το επιβατικό κοινό. 

*Στους εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους στις 
σχολές οδηγών.

*Στους εργαζόμενους και πελάτες σε καταστήματα 
τυχερών παιχνιδιών. 

*Στους εργαζόμενους σε ΚΤΕΟ . 
*Στους εργαζόμενους και πελάτες σε σούπερ μάρ-

κετ.

Μάσκες παντού αλλιώς πρόστιμο 150 ευρώ

ξουν το κατάστημα τους θα πρέπει να πληρώσουν και τις 
υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν αυτό το διάστημα. 
Δυστυχώς, θα χτυπήσουμε ντουβάρι όλοι μαζί», προσθέ-
τει ο κ.Φιλιππίδης.

Μάλιστα, προχωράει ένα βήμα παρακάτω και προβλέ-
πει «δεκάδες χιλιάδες λουκέτα και μία τεράστια ανεργία 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020», συμπληρώνοντας πως η 
κυβέρνηση θα πρέπει να επανεξετάσει τα μέτρα στήριξης 
και προτείνει τη διάσωση, αν είναι δυνατόν, όλων των 
συναδέλφων του χωρίς αποκλεισμούς από το τραπεζικό 
σύστημα. Πάντως, όλες οι τηλεδιασκέψεις που γίνονται 
αυτό το διάστημα από τον Εμπορικό Σύλλογο κλείνουν 
με την ίδια ευχή που ανταλλάσουν τα μέλη μεταξύ τους... 
«καλό κουράγιο»!

Τα καταστήματα εστίασης προσπαθούν να 
επιβιώσουν και οι ιδιοκτήτες ζητούν μέτρα στήριξης
Η φράση «καλύτερα να μην μας άνοιγαν» ακούγεται 

από πολλούς ιδιοκτήτες εστιατορίων και καφέ - μπαρ 
που καλούνται να ανοίξουν από τους τελευταίους, την 
1η Ιουνίου, έχοντας να αντιμετωπίσουν πολλά ζητήματα, 
κυρίως οικονομικά.

Η λειτουργία -μόνο- των εξωτερικών χώρων τρομά-
ζει τους ιδιοκτήτες που θα κληθούν να ανοίξουν με ελά-
χιστους πελάτες καθώς τα περισσότερα εστιατόρια έχουν 
λίγα τετραγωνικά σε ανοιχτούς, ελεύθερους, χώρους..

«Αν εξαιρέσουμε τα καταστήματα σε πλατείες και στην 
παραλιακή ζώνη εκτός Θεσσαλονίκης, ελάχιστα είναι τα 
μαγαζιά που έχουν πάνω από 20 τ.μ. να αξιοποιήσουν για 
την εξυπηρέτηση των πελατών και εκεί δεν μπορούν να 
φιλοξενήσουν περισσότερα από δύο τραπέζια με τέσσερα 
άτομα και ένα με δύο» εξηγεί ο γενικός γραμματέας της 
Ένωσης Εστιατόρων Ψητοπωλών και Καφέ Μπαρ νομού 
Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Επιτροπίδης.

«Αν αυτό συμβεί στην καλύτερη περίπτωση καθ όλη 
τη διάρκεια της μέρας από μεσημέρι μέχρι βράδυ ίσως 
καταφέρουμε να εξυπηρετήσουμε το πολύ 60 άτομα» 
προσθέτει ο κ.Επιτροπίδης και επιμένει ότι με συγκεκρι-
μένα μέτρα θα μπορούσε να επιτραπεί η λειτουργία και 
των εσωτερικών των καταστημάτων.

«Με διαχωριστικά, ανοιχτές πόρτες και αργότερα το 
καλοκαίρι κλιματισμό στο ταβάνι θα ήταν καλό να επι-
τρέπονταν κόσμο και στο εσωτερικό των καταστημάτων» 
αναφέρει και προαναγγέλλει κινητοποιήσεις αρχής γε-
νομένης από την Τετάρτη 6 Μαΐου με έναν ευφάνταστο 
τρόπο. 

Στο μεταξύ, όλες οι ενώσεις εστιατόρων ψητοπωλών 
και καφέ μπαρ της χώρας ετοίμασαν μια σειρά αιτημάτων 
και έχουν αρχίσει επαφές με Περιφέρειες και Δήμους σε 
όλη τη χώρα προκειμένου να βρεθεί λύση. Μεταξύ των 
αιτημάτων είναι και η παραχώρηση από τους δήμους επι-
πλέον τετραγωνικών στα πεζοδρόμια για την τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων.

Επίσης ζητάνε επιδότηση κεφαλαίου κίνησης ίσο με 
το 3% του τζίρου της περασμένης χρονιάς, επιδότηση 
εργασιακών και ασφαλιστικών εισφορών και επιδότηση 
ενοικίου που θα «πέσει» κατά 40% για όλο το 2020.

«Αν δεν ληφθούν μέτρα ανακούφισης τότε δεν θα 
ανοίξει το 20% των καταστημάτων και μέχρι τον Αύγου-
στο θα βάλει λουκέτο το υπόλοιπο 40% των μαγαζιών 
εστίασης και τα καφέ μπαρ της Θεσσαλονίκης» εξηγεί ο 

κ.Επιτροπίδης. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης πριν 
από τον κορονοϊό είδαν τα κέρδη τους να πέφτουν κατα-
κόρυφα μέσα στο χειμώνα λόγω του αντικαπνιστικού και 
οι ελπίδες για ανάκαμψη το καλοκαίρι έπεσαν στο κενό. 

Η συγκράτηση των ενοικίων και η συνέχιση της έκ-
πτωσης κατά 40% για όλο το 2020 είναι ο μόνος τρόπος 
για να βγουν απ’ το τέλμα κυρίως οι ιδιοκτήτες καταστη-

μάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που καλούνται να 
πληρώσουν μέχρι και 11.000 ευρώ ενοίκιο το μήνα.

Στο μεταξύ από την 1η Ιουνίου οι καταστηματάρχες 
είναι υποχρεωμένοι να ανοίξουν με όλο το προσωπικό 
που απασχολούσαν πριν από το κλείσιμο ακόμη και τους 
μουσικούς που εργάζονταν εκεί.
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Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσα-
λονίκης πρόκειται να σηκώσει και πάλι το βάρος 
της μεταφοράς των πολιτών της Θεσσαλονίκης, 
όμως, αυτή τη φορά με πολλά μέτρα ασφαλείας. Ο 
ΟΣΕΘ έχει ήδη αποστείλει οδηγίες για τη λειτουρ-
γία των αστικών λεωφορείων, ενώ προτείνει μια 
σειρά προληπτικών μέτρων για την ασφάλεια των 
επιβατών. Μεταξύ άλλων επισημαίνει την σταδιακή 
αύξηση των δρομολογίων και η τήρηση της από-
στασης του 1,5 - 2 μέτρων μεταξύ των επιβατών.

Η μάσκα είναι απαραίτητη για την επιβίβαση 
του κόσμου στο αστικό και μάλιστα αυτό θα ελέγ-
χεται από την αστυνομία. Η είσοδος θα γίνεται από 
τη δεύτερη πόρτα καθώς η πόρτα του οδηγού θα 
χρησιμοποιείται μόνο από τον ίδιο καθώς θα δια-
χωρίζεται από το υπόλοιπο αστικό με plexiglass. Η 
αποβίβαση των επιβατών θα γίνεται από την τρίτη 
πόρτα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τρίτη πόρτα, 
θα προηγείται αυστηρά η αποβίβαση και στη συνέ-
χεια θα ακολουθεί η επιβίβαση των πολιτών.

Οι εργαζόμενοι φορούν επίσης μάσκα άλλα 
και γάντια μιας χρήσης. Μετά το τέλος της βάρδι-
ας απαιτείται σχολαστική και πλήρης απολύμανση 
των οχημάτων ενώ μετά την ολοκλήρωση κάθε 
δρομολογίου θα γίνεται καθαρισμός με αντιση-
πτικό των επιφανειών συχνής επαφής εντός των 
οχημάτων.

Κατά την είσοδό τους, η οποία θα γίνεται απο-
κλειστικά από τη δεύτερη πόρτα των οχημάτων, οι 
επιβάτες θα κάνουν χρήση του αντισηπτικού δια-
λύματος που θα βρίσκεται υποχρεωτικά στα συ-
γκεκριμένα σημεία.

Απολύμανση των κλιματιστικών μονάδων και 
αερισμός των χώρων ή άνοιγμα παραθύρων. Ο 
ΟΣΕΘ προτείνει την διεξαγωγή ταχύρυθμων σεμι-
ναρίων εκπαίδευσης και συμπεριφοράς των εργα-
ζομένων.

Με plexiglass και νάιλον τα ταξί
Τα ταξί έχουν ήδη εξοπλιστεί με μάσκες, γάντια 

και απολυμαντικά από τις πρώτες ημέρες της επι-
δημίας του κορονοϊού ενώ οι οδηγοί φρόντισαν 
να απομονώσουν τη θέση τους από το υπόλοιπο 
αυτοκίνητο με plexiglass και σε ορισμένες περι-
πτώσεις νάιλον. Οι επιβάτες κάθονται μόνο πίσω 
και δεν είναι πάνω από ένας σε κάθε αυτοκίνητο.

Οι ιδιοκτήτες ταξί εκτιμούν ότι με την άρση της 
απαγόρευσης θα κληθούν να μεταφέρουν πολύ 
περισσότερο κόσμο απ’ ότι στο παρελθόν καθώς 
πολλοί θα είναι εκείνοι που θα τα επιλέξουν για τη 
μεταφορά τους στη δουλειά τους.

Νέα μέτρα 
προστασίας στα 
Αστικά Λεωφορεία
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Ευτυχώς, άλλαξαν ρότα

Γαλάζιο «αντάρτικο» για τον ΤΙΤΑΝ

Η δωρεά προς το ΑΧΕΠΑ

Είναι παρήγορο ότι έστω την τελευταία στιγμή η 
ΕΥΑΘ κατανόησε τον κοινωνικό ρόλο της και συνέδραμε 
κι αυτή ως επιχείρηση κοινής ωφελείας στη μάχη κατά 
της πανδημίας βοηθώντας το εθνικό σύστημα υγείας και 
τους λειτουργούς του. Φαίνεται ότι τελικώς, ο πρόεδρος 
της ΕΥΑΘ Α.Ε. κ. Αγις Παπαδόπουλος, ο αντιπρόεδρος της 
ΕΥΑΘ Α.Ε. κ. Πενέλης και το μέλος του δ.σ.  κ. Κουλούρης 
άλλαξαν απόφαση όταν στην τελευταία συνεδρίαση του 
δ.σ. απέρριπταν πρόταση της κ. Λάτσιου η οποία πρότεινε 
την καταβολή ποσού για την ενίσχυση του ΕΣΥ προβάλ-
λοντας ως δικαιολογία ότι αυτή η ενίσχυση είναι υπο-
χρέωση της Πολιτείας κι όχι υποχρέωση των Δημόσιων 
Οργανισμών και εταιριών.

Έντονες διαφωνίες προέκυψαν στη Νέα Δημοκρατία αναφορικά στο θέμα της αδειοδότησης του «ΤΙΤΑΝ» 
για την ενεργειακή αξιοποίηση υπολειμμάτων στερεών αποβλήτων. Κάποιοι βουλευτές της ΝΔ Θεσσαλονίκης 
τάχθηκαν στο πλευρό των δημάρχων της περιοχής που αντιδρούν απέναντι στην κυβερνητική απόφαση. Όπως 
ο Κώστας Γκιουλέκας ο οποίος διακριτικά πλην σαφώς δήλωσε ότι «κάθε λύση θα πρέπει να επιλεγεί σε συ-
νεργασία με τον οικείο Δήμο, αλλά και τους όμορους Δήμους, και όχι ερήμην τους», τον Στράτο Σιμόπουλο ο 
οποίος έκανε λόγο για νέο κύκλο διαβούλευσης μεταξύ του εργοστασίου, δήμων και φορέων αλλά και την Άννα 
Ευθυμίου που χαρακτήρισε την ανησυχία και η διαμαρτυρία των κατοίκων των δυτικών συνοικιών «βάσιμη και 
δικαιολογημένη». 

Έτσι, η ΕΥΑΘ δώρίζει ιατρικό εξοπλισμό «πρώτης 
γραμμής» για την αντιμετώπιση του Covid-19 στην Κλι-
νική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
ΑΧΕΠΑ, νοσοκομείου αναφοράς για την αντιμετώπιση του 
κορονοϊού. Συγκεκριμένα, θα προμηθεύσει την κλινική 
με ένα σύστημα βιντεολαρυγγοσκοπίου, που αποτελεί 
εξειδικευμένο αναισθησιολογικό εξοπλισμό, απαραίτητο 
για τη διασωλήνωση ασθενών με Covid-19, καθώς δίνει 
στο προσωπικό τη δυνατότητα ασφαλούς διασωλήνω-
σης από απόσταση. Ως γνωστόν, στην Κλινική Αναισθησι-
ολογίας και Εντατικής Θεραπείας του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ανή-
κουν οι δύο ΜΕΘ στις οποίες και νοσηλεύονται οι βαρέως 
πάσχοντες, θετικοί στον ιό ασθενείς.

Τον Άνθιμο Αμανατίδη, μηχανολόγο μηχανικό, εξέλεξε νέο 
διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΥΑΘ Α.Ε. η Έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση, μετά από πρόταση του βασικού μετόχου, της Ελληνικής 
Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ).

Επίσης, εκτός από τον Ά. Αμανατίδη στη θέση του διευθύ-
νοντος (εκτελεστικό μέλος), νέα μέλη Διοικητικού Συμβου-
λίου, σε αντικατάσταση των Γ. Παπαϊωάννου, Π. Γκόγκου, Ο. 
Λάτσιου-Χρυσάφη και Σ. Τανιμανίδου, ορίστηκαν οι: Γεώργιος 
Σάτλας (μη εκτελεστικό μέλος), μηχανολόγος μηχανικός ΕΜΠ 
με ειδίκευση στα χρηματοοικονομικά, Μαρία Πεταλά (ανε-
ξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), χημικός μηχανικός ΑΠΘ με 
ειδίκευση στη χημική και περιβαλλοντική τεχνολογία, Σοφία 
Αμμανατίδου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), οικονομο-
λόγος με σπουδές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
και ειδίκευση στα πληροφοριακά συστήματα, και Αικατερίνη 
Τσικαλουδάκη (μη εκτελεστικό μέλος), πολιτικός μηχανικός 
με ειδίκευση στον βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων και ελεύθε-
ρων χώρων.  Ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, μαζί με το 
νυν μέλος Νικόλαο Κλείτου, ορίστηκαν οι Σοφία Αμμανατίδου 
και Μαρία Πεταλά. 

Ο  Άνθιμος Αμανατίδης είναι διπλωματούχος μηχανολόγος 
μηχανικός ΑΠΘ, με μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης στη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη και στην Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργει-
ας. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία, που συνδυάζει 
τη διοικητική εμπειρία με τις εξειδικευμένες γνώσεις σε τεχνι-
κά έργα, καθώς και σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση 
πόρων, στην περιβαλλοντική αποτίμηση και τη βιώσιμη ανά-
πτυξη, με έμφαση στις υποδομές. Έχει μεγάλη τεχνική εμπειρία 
και εξειδίκευση σε θέματα διασφάλισης ποιότητας, ISO έργων 
μηχανικού και ποιότητας των υλικών και κατασκευής των έρ-
γων. Από το 2010 είναι στέλεχος της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., υπεύθυνος 
για την προκήρυξη διαγωνισμών έργων, αλλά και για την  επί-
βλεψη της κατασκευής (Construction Μanagement) μεγάλων 
έργων υποδομής & Η/Μ εγκαταστάσεων. Το 2008 διετέλεσε 
Σύμβουλος της ΕΤΑΔ Α.Ε σε διαγωνισμούς έργων, διαγωνι-
σμούς παραχώρησης και λειτουργίας των υποκαταστημάτων 
της στη γεωγραφική περιοχή της Β. Ελλάδας. Προηγουμένως, 
υπήρξε Σύμβουλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε 
θέματα περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Είναι αντιπρόεδρος 
της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας (ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ), ως εκπρόσωπος της ΔΕΠΑ, συμμετέχοντας στον σχεδι-
ασμό του προγράμματος ανάπτυξης της εταιρίας για την περί-
οδο 2019-2024.

 Το νέο Δ.Σ. θα συγκροτηθεί σε σώμα την Τρίτη 5 Μαΐου 
2020.

Ο Άνθιμος Αμανατίδης, 
νέος διευθύνων 
σύμβουλος της ΕΥΑΘ 
Α.Ε.
Νέα μέλη οι Γ. Σάτλας, Μ. Πεταλά, Σ. 
Αμμανατίδου, Αι. Τσικαλουδάκη
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Εύγε στο Λάζαρο

Κατά ΣΥΡΙΖΑ και ... διαφωνούντων Τηλεδιάσκεψη από τους επικεφαλής 
παρατάξεων στην Περιφέρεια

Οι νέοι συνεδρίασαν
 στο Δ. Θεσσαλονίκης

Προετοιμάζουν τη διάδοχη 
κατάσταση στο ΕΕΘ

Το μότο του Δαρδαμανέλη 
για την αγορά της Καλαμαριάς

Πώς θα ξανανοίξει η νέα παραλία

Δεν κοστολογείται η επιπλέον 
κατανάλωση νερού

Ποιος εν ενεργεία δήμαρχος βρήκε 30.000 ευρώ και 
τα παρέδωσε στο νόμιμο κάτοχο του; Ο Λάζαρος Κυρί-
ζογλου! Στην πρώτη του δημαρχιακή θητεία, κατά τη 
διάρκεια επιχείρησης αποχιονισμού, βρήκε έξω από την 
Εθνική Τράπεζα στην πλατεία Επταλόφου έναν κίτρινο 
φάκελο με το παραπάνω χρηματικό ποσό. “Στο ρείθρο 
του δρόμου, που ήταν σκεπασμένο με χιόνι, πάτησα 
πάνω σε κάτι σκληρό κι έπεσα. Γύρισα να δω τι ήταν και 
βρήκα έναν κίτρινο φάκελο αλληλογραφίας δεμένο με 
λάστιχο. Τον άνοιξα και βρήκα ένα ‘τούβλο’ με λεφτά. 
Τριάντα χιλιάδες ευρώ. Κοιτάω τα χρήματα, κοιτάω και 
την τράπεζα... Πήγα κατευθείαν στον ταμία του υποκατα-
στήματος ο οποίος θυμόταν σε ποιον είχε δώσει τα χρή-
ματα. Σε κάποιον που είχε πουλήσει το ταξί του”, εξιστο-
ρεί ο δήμαρχος.

Αυτό φαίνεται ότι δεν καλοάρεσε στην Πειραιώς που 
μεσα της διοικούσας ΝΔ Θεσσαλονίκης εξέδωσε ανακοί-
νωση επιτιθέμενη στον ΣΥΡΙΖΑ για τη δική του αντίδραση 
κατηγορώντας τον για ψεύδη και ανευθυνότητα. Στην 
ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρ-
νηση είχε υπογράψει συμφωνία με την Ένωση Τσιμεντο-
βιομηχανιών Ελλάδας για την ενεργειακή αξιοποίηση 
απορριμμάτων και τώρα κατηγορεί την κυβέρνηση για 
εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Πολλοί πάντως, ισχυ-
ρίζονται ότι αυτή η ανακοίνωση μπορεί να καταφερόταν 
εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο, είχε σαφείς αποδέκτες και 
τους αντιδρώντες γαλάζιους βουλευτές της Ν.Δ. Θεσσα-
λονίκης. 

Αρχηγών παρόντων… πραγματοποιήθηκε η τελευ-
ταία τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Κεντρικής Μακεδονίας. Η συζήτηση επί των θεμάτων της 
περιφέρειας έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω των μέ-
τρων για τον κορονοϊό, και συμμετείχαν μόνο οι επικεφα-
λής των παρατάξεων, εκπροσωπώντας με εξουσιοδοτή-
σεις τους υπόλοιπους περιφερειακούς τους συμβούλους. 

Μια ξεχωριστή συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου 
έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη γεμάτη νιάτα και φρε-
σκάδα. Πρόκειται για το δημοτικό συμβούλιο νέων που 
συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, με τους νέους ανθρώ-
πους της πόλης να συζητούν ποικίλα θέματα που απα-
σχολούν τη Θεσσαλονίκη. Χαιρετισμό από το ...μπαλκόνι 
του -μέσω του προσωπικού του υπολογιστή- απηύθυνε 
στην έναρξη της συνεδρίασης ο αντιδήμαρχος Αθλητι-
σμού, Εθελοντισμού και Νεολαίας, Πέτρος Λεκάκης, ο 
οποίος έμεινε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος από τον τρόπο 
που εκτυλίχθηκε η συζήτηση και τη δημοκρατική διαδι-
κασία της συνεδρίασης.  

Δεν πέρασε στα ψιλά η επιστολή που έστειλε προς 
τον Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσ-
σαλονίκης κ. Ζορπίδη, ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης Επιχειρήσεων Διοικούσας Επιτροπής Ε.Ε.Θ 
Κυριάκος Μερελής με αφορμή την πρόσφατη τηλεδιά-
σκεψη που πραγματοποιήθηκε με τον κ. Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας, στις 8 Απριλίου 2020, καθώς και 
το σχετικό έγγραφο του Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως αυτό 
δημοσιεύθηκε στον Τύπο. Στην ουσία αυτη εντάσσεται σε 
ένα γενικότερο πλαίσιο αντίδρασης και διεργασιών που 
εκτυλίσσονται στη μάχη διαδοχής του προέδρου του ΕΕΘ. 
Έτσι ενισχύονται και οι φωνές που ζητούν ανανέωση στο 
χώρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου στις επόμενες 
εκλογές. 

Να στηρίξουν την τοπική αγορά εστίασης και ανα-
ψυχής ζητά από τους δημότες, με τη σταδιακή άρση 
των μέτρων για τον κορονοϊό, ο δήμαρχος Καλαμαριάς, 
Γιάννης Δαρδαμανέλης. Χρησιμοποιώντας τα hastags 
#Menoume_Kalamaria #Eat_local #Drink_local ο δή-
μαρχος συντάσσεται στο πλευρό του Συλλόγου Καταστη-
μάτων Εστίασης Καλαμαριάς καλώντας τους Καλαμα-
ριώτες να σταθούν δίπλα στους στους επιχειρηματίες της 
πόλης μετά την καραντίνα. 

 Η Νέα Παραλία απελευθερώνεται από τα κάγκελα… 
Την Δευτέρα, 4 Μαρτίου, θα απομακρυνθούν από το πα-
ραλιακό μέτωπο της πόλης τα περίπου 400 σιδερένια κι-
γκλιδώματα τα οποία είχαν τοποθετηθεί το προηγούμενο 
διάστημα στο πλαίσιο της γενικευμένης απαγόρευσης 
κυκλοφορίας των πολιτών λόγω του κορονοϊού. Την ίδια 
μέρα θα μπουν στο πλακόστρωτο της παραλίας και οι 
υδροφόρες του δήμου Θεσσαλονίκης για να πλύνουν και 
να απολυμάνουν τον χώρο. Πυρετός εργασιών ενόψει! 

Η αγορά βιντεολαρυγγοσκοπίου για το ΑΧΕΠΑ, κρί-
σιμο νοσοκομείο αναφοράς για τον κορονοϊό στην πόλη 
μας, είναι η πρώτη ανάλογων, στοχευμένων δράσεων 
στις οποίες σκοπεύει να προχωρήσει η ΕΥΑΘ, συνεπι-
κουρώντας την κρατική προσπάθεια για τη διασφάλιση 
της δημόσιας υγείας και με απόλυτη συναίσθηση της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της. Παράλληλα, όπως 
αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, δε θα 
κοστολογηθεί το επιπλέον -πέρα από τον συνήθη μέσο 
όρο- νερό που καταναλώνουν αυτό το διάστημα εμπλε-
κόμενα με τον ιό νοσοκομεία, ενώ θα ακολουθήσουν 
και άλλες οικονομικές ελαφρύνσεις προς αυτά. Διευκο-
λύνσεις σχεδιάζονται φυσικά και για τους καταναλωτές: 
ήδη έχει δοθεί παράταση στην αποπληρωμή των λογα-
ριασμών και δεν γίνονται σε καμία περίπτωση διακοπές 
υδροληψίας.
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Όλοι οι γονείς φτάνουν στο σημείο κά-
ποια στιγμή να σκεφτούν: «Το παιδί μου δε 
με θέλει». Για τους περισσότερους γονείς, 
αυτή η στιγμή συμβαίνει για πρώτη φορά ή 
πολύ πιο συχνά όταν το παιδί τους φτάσει 
στην εφηβεία. Οι έφηβοι έχουν μια φυσική 
τάση να θέλουν να χωριστούν από τους γο-
νείς τους και να αναζητήσουν ψυχολογική 
αυτονομία. Ανεξάρτητα από το πόσο καλός 
γονέας είσαι, ένα παιδί στην εφηβεία θα 
απομακρυνθεί από εσένα κι αυτό είναι απο-
λύτως φυσιολογικό. Η απομάκρυνση από 
τους γονείς είναι μέρος μιας διαδικασίας 
αυτοπραγμάτωσης που βοηθά τα παιδιά να 
καθορίσουν ποιος και πώς θα είναι ως άτομα 

στην ενήλικη ζωή. 

Αν και είναι πραγματική πρόκληση 
όταν τα παιδιά μας, που εξακολουθούν 
να εξαρτώνται από εμάς με πολλούς 
τρόπους πρακτικά, απομακρύνουν 
από εμάς συναισθηματικά, το καλύτε-
ρο που μπορούμε να κάνουμε για να 
εξισορροπήσουμε αυτήν τη μετάβαση 
είναι να βάλουμε τον εαυτό μας στη 
θέση τους. Χρειάζεται πάντα να σεβό-
μαστε τις απόψεις, τις ιδέες και τα όριά 
τους με στόχο να κατανοήσουμε τις 
συνθήκες που βιώνουν και να είμαστε 
ευαίσθητοι στις νέες, μεταβαλλόμενες 
ανάγκες τους. Εδώ είναι μερικοί από 
τους πιο βασικούς τρόπους μέσα από 
τους οποίους μπορούμε  να υποστηρί-
ζουμε τα παιδιά μας σε αυτήν τη μετα-
βαλλόμενη φάση της σχέσης μας:

1. Αναγνωρίστε ότι η αλλαγή δεν 
έχει να κάνει με εσάς - Οι έφηβοι μπο-

ρούν να κάνουν σκληρές για εσάς δηλώ-
σεις, όμως τις περισσότερες φορές κρύβουν 
αλήθειες. Παρόλο που πρέπει σίγουρα να 
παρεμβαίνουμε σε οποιαδήποτε βλαβερή 
συμπεριφορά ενημερώνοντάς τους ότι είναι 
ενοχλητικό κάτι, πρέπει να αποδεχόμαστε 
τα σχόλια και τα συναισθήματά τους ώστε 
να τους βοηθάμε να διαχειρίζονταιμε υγιείς 
τρόπους τις καταστάσεις. Αυτό μπορεί να 
συνεπάγεται με το άκουσμα κάποιων δυσά-
ρεστων πραγμάτων για εμάς όπως για παρά-
δειγμα ότι δεν επιθυμούν πλέον να μπαίνου-
με στο δωμάτιό τους χωρίς να χτυπάμε την 
πόρτα. 

2. Μην υπερβαίνετε τα όρια- αποφεύγε-
τε τον υπερβολικό έλεγχο - Είναι λογικό να 
ανησυχείτε για εκείνα την περίοδο κατά την 

οποία μεταβαίνουν στην ενηλικίωση. Αυτό 
μπορεί να μας οδηγήσει σε κατασκευή μη 
ρεαλιστικών κανόνων που κάνουν τα παι-
διά μας να αισθάνονται αναξιόπιστα για τον 
εαυτό τους. Πολλοί από αυτούς τους κανό-
νες και τις αντιδράσεις μπορεί να έχουν να 
κάνουν περισσότερο με αυτό που μας κάνει 
εμάς να νιώθουμε άνετα παρά να κάνουμε 
τα παιδιά μας να αισθάνονται πραγματικά 
ασφαλή. Η επιθυμία ενός εφήβου να επα-
ναστατήσει άλλωστε μπορεί να πυροδοτήσει 
την επιθυμία μας να ελέγξουμε. Δημιουργώ-
ντας φυσικά, ρεαλιστικά όρια, μπορούμε να 
διατηρήσουμε τα παιδιά μας ασφαλή, ενώ 
τους προσφέρουμε τον χώρο και τον σεβα-
σμό που χρειάζονται για να αναπτυχθούν.

3. Να είστε εκεί όταν σας χρειάζονται - 
Δίνοντας στα παιδιά μας χώρο δεν σημαίνει 
ότι τα απορρίπτουμε. Οι έφηβοι χρειάζονται 
την καθοδήγηση και την υποστήριξή μας 
και πρέπει πάντα να γνωρίζουν ότι είμαστε 
εκεί για να τους μιλήσουμε και να τους βο-
ηθήσουμε ώστε να διαχειριστούν τα εμπόδια 
που τους προκύπτουν. Αυτό σημαίνει ότι 
πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε ό, τι θέλουν να 
συζητήσουν χωρίς να  τους τιμωρούμε για 
τις στιγμές που έχουν απορρίψει τη βοήθειά 
μας. 

4. Βεβαιωθείτε ότι έχουν κι άλλους αξι-
όπιστους ενήλικες στους οποίους μπορούν 
να απευθύνονται - Ως γονείς, συχνά θέλουμε 
να είμαστε «αυτοί» που πηγαίνουν τα παι-
διά μας για οποιοδήποτε πρόβλημά τους. 
Κάποιες φορές όμως μπορεί να συμβαίνει 
να αισθάνονται αμήχανα να μοιραστούν μία 
πληροφορία τους μαζί μας. Η παρουσία ενός 

μέντορα - είτε είναι δάσκαλος, σύμβουλος, 
συγγενής ή οικογενειακός φίλος δεν πρέ-
πει να θεωρείται απειλή για εμάς ως γονείς 
αλλά ως δώρο στη ζωή των παιδιών μας.

5. Να είστε η αλλαγή που θέλετε να 
δείτε στο παιδί σας - Πρόσφατες μελέτες 
έχουν δείξει ότι η ευτυχία των γονέων  συν-
δέεται στενά με την ευτυχία των παιδιών 
τους, ακόμη και όταν ένα παιδί έχει μεγαλώ-
σει. Εάν ανησυχούμε ότι τα παιδιά μας δεν θα 
είναι υπεύθυνα, το καλύτερο που μπορούμε 
να κάνουμε είναι να δείξουμε υπευθυνότητα 
στις δικές μας ενέργειες, να συμπεριφερό-
μαστε με τρόπους που σεβόμαστε και εστι-
άζουμε στο να έχουμε τις δικές μας υγιείς 
σχέσεις. Εάν το παιδί μας μας απορρίπτει, 
θα πρέπει να είμαστε ακόμα ζεστοί, καλοί, 
υπομονετικοί και παρόντες, γεγονός που 
διευκολύνει την ευκαιρία να αισθάνονται 
ευγενικά απέναντί μας και να διατηρούν μια 
πιο υγιή, πιο ώριμη σχέση με την πάροδο του 
χρόνου.

Όλα τα παιδιά χρειάζονται όλο και πε-
ρισσότερη ανεξαρτησία καθώς μεγαλώ-
νουν. Χρειάζεται να θυμόμαστε πάντα ότι το 
καλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε 
για τα παιδιά μας είναι να βελτιώνουμε τον 
εαυτό μας, να διαχωρίζουμε τις ανάγκες και 
τις εμπειρίες τους από τις δικές μας και να τα 
αποδεχτούμε ότι είναι ξεχωριστά και μονα-
δικά άτομα.

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

Παιδί στην εφηβεία: Μήπως νιώθετε ότι το έφηβο παιδί σας 
απομακρύνεται από εσάς;
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Ηθοποιοί και σκηνοθέτες μιλούν στην Karfitsa

Το θέατρο μετά την καραντίνα
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Όταν η πανδημία του κορονοϊού έφτασε και στην 
Ελλάδα εκδηλώσεις, συναυλίες, παραστάσεις ακυρώ-
νονταν η μία μετά την άλλη. Μέχρι που ήρθε η επίσημη 
απόφαση από την Κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία 
για την πλήρη αναστολή λειτουργίας των χώρων ψυχα-
γωγίας, διότι αποτελούν χώρους μαζικών συναθροίσεων, 
με στόχο να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση του ιού.

Η αυλαία λοιπόν έπεσε για τα θέατρα. Παραστάσεις 
κατέβηκαν και άλλες που ήταν να ανέβουν στο σανίδι 
δεν μπόρεσαν. Οι θεατρόφιλοι είχαν μόνη παρηγοριά τις 
παραστάσεις που ανέβασαν θεατρικές σκηνές στο δια-
δίκτυο, όμως την ίδια ώρα άνθρωποι του θεάτρου δεν 
μπορούσαν να δημιουργήσουν επί σκηνής, με ότι αυτό 
συνεπάγεται.

Ποια θα είναι η κατάσταση λοιπόν που θα διαμορφω-
θεί στο ελληνικό θέατρο μετά την καραντίνα; Ηθοποιοί 
και σκηνοθέτες απαντούν στην Karfitsa.

Αντώνης Καραγιάννης
«Πάντοτε, μετά από παγκόσμιες τραγωδίες όπου ακό-

μα και οι πιο αφελείς διαπιστώνουν την ματαιότητα των 
πραγμάτων, η Τέχνη παραμένει αέναη και προκλητικά ευ-
ρηματική. Η Τέχνη ως ένας ζωντανός οργανισμός γίνεται 
ακόμα πιο φωτεινή όταν μεγαλώνουν οι προκλήσεις. Το 
αύριο ίσως να είναι ‘’περίεργο’’. Είμαι όμως αισιόδοξος. 
Πιστεύω πως θα δημιουργηθούν πολλές παραστάσεις, 
πέραν των όποιων δυσκολιών. Το Θέατρο σε όλες τις 
δύσκολες εποχές, πάντα έβρισκε τον τρόπο να ελίσσεται, 
να αιφνιδιάζει, να εμψυχώνει και να εξελίσσεται. Έτσι και 
τώρα, θα ξαναβρεί τον τρόπο και να προκαλέσει και να 
γοητεύσει, και να σαγηνεύσει. Είναι στη φύση του».

Άνθιμος Κατιρτζόγλου
«Αυτή την περίοδο είμαστε σε μια χαώδη κατάσταση. 

Ακόμη δεν έχω εικόνα για το πώς θα είναι το θέατρο μετά 
από αυτή την περίοδο, αλλά πιστεύω ότι θα γίνει ένας χα-
μός. Έχουν ακυρωθεί ήδη πολλές παραστάσεις και από 
Αθήνα που θα ανέβαιναν στη Θεσσαλονίκη και όσες ήταν 
της πόλης, για το διάστημα που διήρκησαν τα μέτρα. Κα-
νείς δεν μπορεί να κάνει προγραμματισμό. Πρέπει πρώτα 
να βγούμε, να δούμε τις οικονομικές απώλειες που θα 

υπάρξουν στην κοινωνία και μετά να οργανωθούμε.  Δεν 
ξέρουμε πως θα είναι η οικονομική κατάσταση και αν 
θα γυρίσουμε στην αρχή της κρίσης, τότε που ο κόσμος 
δεν πήγαινε θέατρο, καθώς χρειάστηκε να περάσει ένα 
διάστημα για να γεμίσει τις αίθουσες. Συγκεκριμένα στα 
μέσα της κρίσης, όταν κατάλαβε ότι ήταν η μόνη διέξοδος 
του. Με βάση λοιπόν τις πρόσφατες αναμνήσεις που άφη-
σε η οικονομική κρίση, αν γίνει κάτι τέτοιο, ίσως η σεζόν 
2020-21 να είναι απαγορευτική οικονομικά για εμάς να 
κάνουμε θέατρο.

Εμένα για παράδειγμα η καραντίνα με βρήκε λίγο πριν 
ανεβάσω δικό μου έργο στο θέατρο. Ήμασταν στην τελι-
κή φάση, στις πρόβες. Όπως έγινε και με τις υπόλοιπες 
παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα, δεν ανέβηκε και ακόμη 
δεν ξέρω αν θα ανέβει και πότε. Το καλοκαίρι δεν νομίζω 
ότι θα μπορέσει να γίνει. Για μετά θα δείξει… ».

Χρήστος Στανίσης
«Παρότι είμαι αισιόδοξος θεωρώ ότι η φοβία που έχει 

ο κόσμος λόγω της κατάστασης θα ‘’χτυπήσει’’ το θέατρο 
και γενικά τον χώρο του θεάματος. Αυτό θα γίνει γιατί ο 
κόσμος όλο αυτό το διάστημα έμεινε αρκετά μέσα, πα-
ρακολούθησε αρκετό θέατρο στο διαδίκτυο, ταινίες κτλ, 
οπότε μετά από αυτό θα θέλει να βγει έξω, να περπα-

τήσει, να πάει στη θάλασσα. Επίσης, προς το παρόν δεν 
ξέρουμε πως θα ανοίξουν τα θέατρα, γιατί είτε είναι ανοι-
χτός χώρος, είτε κλειστός, ο θεατής είναι ο ένας δίπλα 
στον άλλον. Αυτό ίσως προκαλέσει ένα έξτρα φόβο στο 
θεατή και μέχρι να ξεπεραστεί θα περάσει δυστυχώς ένα 
μεγάλο διάστημα.

Αυτό το είδα προσωπικά στις τελευταίες παρατάσεις 
που έκανα στο Κρατικό Θέατρο που υπήρχε ο κορονοϊός 
στην Ελλάδα, αλλά δεν είχαν κλείσει ακόμη τα θέατρα. 
Υπήρχε κόσμος που ερχόταν, όμως είχαμε μεγάλη μείω-
ση στην προσέλευση, γιατί υπήρχε ο φόβος και όσοι ερ-
χόντουσαν καθόντουσαν διάσπαρτοι. Από εκεί που είχαμε 
για παράδειγμα 300 άτομα φτάσαμε να έχουμε 100.

Ακόμη και στα καμαρίνια δεν δεχόμασταν κόσμο για 
την ασφάλεια όλων».

Μαρία Στεφάνου
«Για εμένα όλη αυτή η περίοδος είναι μια μεγάλη 

παύση για να δούμε τον εαυτό μας και ποιοι πραγματικά 
θέλουμε να είμαστε. Εγώ νιώθω να αλλάζω και ανακα-
λύπτω τον εαυτό μου ολοένα και περισσότερο. Δεν θέλω 
να μπω στη διαδικασία να σκεφτώ τι θα γίνει μετά από 
αυτή την περίοδο και το πως θα διαμορφωθούν τα πράγ-
ματα, γιατί έχω ανάγκη να μείνω στο τώρα. Αισθάνομαι 
λοιπόν ότι από εδώ και πέρα όλα θα αλλάξουν, όπως 
αλλάζουμε και εμείς οι ίδιοι. Το να σκεφτώ πως θα εφαρ-
μόζονται τα πράγματα όταν θα λήξουν τα μέτρα είναι κάτι 
άτοπο, γιατί δεν γνωρίζω εγώ η ίδια πως θα βγω μέσα 
από αυτή την αναγέννηση. Αυτό που βιώνουμε όλοι είναι 
μια μεγάλη αλλαγή. Πρώτα θα δούμε εμάς και μετά πως 
θα εφαρμόσουμε όλη την έμπνευση και την νέα δημιουρ-
γία στον κόσμο.

Ωστόσο έχω την αίσθηση ότι η τέχνη από εδώ και 
πέρα θα είναι όλο και πιο απλή και ουσιαστική. Θα φύγει 
το κομμάτι του θεάματος με την έννοια της υπερπαραγω-
γής και θα μείνουμε στην ουσία της τέχνης και της πραγ-

Culture
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Culture
ματικής προσφοράς της στον άνθρωπο».

Βασίλης Ισσόπουλος
« Κατά την γνώμη μου στο θέατρο αυτή τη στιγμή 

υπάρχει το άμεσο και έμμεσο μέλλον. Θα πρέπει να δι-
αχωρίσουμε δηλαδή τι συνεπάγεται μετά την καραντίνα 
και τι μετά από ένα διάστημα που θα έχει λίγο επουλωθεί 
αυτή η ‘’πληγή’’.

Όσον αφορά το άμεσο μέλλον, δηλαδή μετά την κα-
ραντίνα, σαφώς και θα περάσει μια μεγάλη κρίση. Και 
όταν μιλάμε για το θέατρο δεν αναφέρομαι στην δυνατό-
τητα κάποιων ανθρώπων να κάνουν μια παράσταση, γιατί 
αυτό θα μπορέσει να συμβεί. Αλλά πρέπει να μιλάμε για 
το επάγγελμα του ηθοποιού. Να δούμε το θέατρο όχι σαν 
μια διαδικασία από την οποία θα βγούμε και το πως θα 
είναι μετά, αλλά αν θα είναι επάγγελμα, γιατί είναι κάτι 
που σπουδάζουμε και αφιερώνουμε την ζωή μας.

Πρέπει να διαχωρίσουμε τι σημαίνει το ζωντανό θέ-
αμα που είναι το θέατρο και επιζεί 2.500 χρόνια και έχει 
ξεπεράσει πολλά εμπόδια. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε 
μια διαφορετική περίπτωση και αφορά το πως ο κόσμος 
θα εμπιστευτεί τα παιδιά του να συνυπάρξουν σε μια αί-
θουσα με άλλα άτομα μέχρι τον ίδιο του τον εαυτό.  

Μετά την καραντίνα πιστεύω, στον κλάδο του θεά-
τρου, θα υπάρξει μια τεράστια ‘’τρύπα’’ η οποία δεν θα 
καταφέρει να καλυφθεί σύντομα. Από την μεριά του θεά-
τρου και των παραγωγών υπάρχει ο φόβος να μπουν σε 
έξοδα, όχι για να βγάλουν κέρδος, αλλά γιατί υπάρχει η 
ανασφάλεια για το αν θα μπορέσει να καλυφθεί το κό-
στος μιας παραγωγής. Όλο αυτό που βιώνουμε θα έχει 
κατάλοιπα και δεν θα απαλλαγούμε σύντομα από αυτά».

Δημήτρης Καλαντζής
«Όταν ήμουν μικρός, πέρναγα τα καλοκαίρια στο 

χωριό μου. Τότε ζούσαμε ακόμα αγκαλιά με τη φύση. 
Δεν την πολεμούσαμε. Ήμασταν κομμάτι της. Η γιαγιά 
μου δεν μου έλεγε παραμύθια πριν κοιμηθώ, μου έλεγε 

ιστορίες του χωριού για τους παλαιούς, με νεράϊδες, ξω-
τικά, πολέμους, κατοχή, εμφύλιο. Δύσκολο να ξεφύγεις 
απ’ αυτό! Κι εγώ ιστορίες λέω. Αλλά το ένστικτό μου, με 
οδήγησε στην υποκριτική. Τις λέω με όλο μου το σώμα. 
Ιστορίες ανθρώπων. Αυτή είναι η δουλειά μου. Πλάθω 
χαρακτήρες. Φτιάχνω καινούργιους ανθρώπους, από την 
αρχή. Τους ρόλους. Απαιτείται ένα υλικό για να χτίσεις 
έναν ρόλο από το μηδέν. Τα θέατρα μπορεί να έκλεισαν. 
Σε όλον τον κόσμο.Το υλικό όμως είναι εκεί. Υπάρχει. Εί-
ναι μέσα μας. Και χρειάζεται ανανέωση. Εμπλουτισμό. Με 
το διάβασμα. Με παρατήρηση. Με κοσκίνισμα της ψυχής. 
Με αναμόχλευση των ζωτικών μας οργάνων. Δεν άλ-
λαξαν και πολλά στη ζωή μου με την απαγόρευση της 
κυκλοφορίας. Δουλεύω πάντα πολύ στο μεσοδιάστημα 
ανάμεσα σε δυο παραστάσεις. Κλεισμένος στο σπίτι μου. 
Μέσα στη σιωπή. Γίνεσαι ασκητής. Η υποκριτική είναι μία 
τερατώδης τέχνη. Απαιτεί αίμα για να είναι ανταποδοτική. 
Απομόνωση. Μοναχικότητα. Τα βιβλία μου είναι οι σύ-
ντροφοί μου. Αποθήκες ζωής. Και ο έξω κόσμος, η φύση. 
Από αυτά αντλείς. Τα θέατρα είναι κλειστά. αλλά το υλι-
κό είναι εδώ. Παραμένει μέσα μας. Ρευστό. Παλλόμενο. 
Έτοιμο να δεχτεί αλλαγές. Τις έχει ανάγκη. Η ζωή προχω-
ράει, δεν περιμένει. Οι άνθρωποί μας λιγοστεύουν. Άλλοι 
χάνονται, κάποιοι απλώς φεύγουν. Αλλά η ζωή βρίσκει 
πάντα διέξοδο. Να προετοιμαστούμε, λοιπόν, όσο καλύ-
τερα μπορούμε γι’ αυτό που θάρθει. Όποια κι αν θα είναι η 
μορφή του.  Τα θέατρα είναι κλειστά, αλλά εμείς είμαστε 
εδώ. Ας δουλέψουμε. Αφοσιωμένοι». 

Πως αντιμετωπίζουν 
οι πρωταγωνιστές 
των θεαμάτων την 
επιστροφή στις 
αίθουσες
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Μπορείς να ζήσεις χωρίς ραδιόφωνο;
Μπορώ να ζήσω, χωρίς οτιδήποτε δεν με παθιά-

ζει . Το ραδιόφωνο παραμένει ισχυρό πάθος.
Μήπως είναι πλέον ένα μέσο ...μπανάλ;
Ένα μέσο που μ΄ έχει κάνει να αποτελώ κομμάτι 

της ζωής τόσων ανθρώπων, δεν μπορεί να είναι ... 
μπανάλ.

Σ’ αναγνωρίζουν κάποιοι μόνο από τη φωνή;
...και κάθε φορά ξαφνιάζομαι!
Πόσο ...ερωτική είναι η Στύλου;
Εξαρτάται από το iQ αυτού που είναι απέναντι.
Αντέχεις χωρίς μέσα κοινωνικής δικτύωσης;
Αυτά μ’ έκαναν να γράψω δύο βιβλία. Όταν βρω 

κάποιο άλλο «εργαλείο» έκφρασης και επικοινωνί-
ας, θα τα αποχαιρετήσω.

Τι σου αρέσει να γράφεις;
Για συγκλονιστικούς ανθρώπους.
Make a wish…
Δεν σπαταλώ τις ευχές μου, ξανθό μου τζίνι σε 

τυχαίους χρόνους.
Πάθημα που σου έγινε μάθημα;
Οι εκλογές. Ανέβασαν στα μάτια μου πολλούς . 

Γείωσαν περισσότερους.
Πού αλλού, πέρα από τη Θεσσαλονίκη, θα ζού-

σες;
Οπουδήποτε με θάλασσα! 
Θα είσαι τελικά ...καλή πεθερά;
Αν οι νύφες είναι...της τάξης μας, γιατί όχι;

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

Η Μαρία Στύλου είναι από τις πιο αγαπητές φωνές του ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Χρόνια τώρα κάθεται πίσω από ένα μικρόφωνο και συντροφεύει τους ακρο-
ατές. Μοιράζεται μαζί τους όχι μόνο μουσική, αλλά και προσωπικές ιστορίες. Ισως να μην ξέρετε πως έχει γράψει και δύο βιβλία με την εξαιρετική πένα που διαθέτει. 
Α! Να μη ξεχάσω να πω, πως είναι άνθρωπος «έξω καρδιά», μητέρα δύο αγοριών, μέλος φιλανθρωπικών σωματείων και πως έκανε τη μεγάλη έκπληξη κατεβαίνο-

ντας υποψήφια στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. 

Μαρία Στύλου 
Δε σπαταλώ τις ευχές μου σε τυχαίους χρόνους

Ιστορίες με ...κάρυ! Μ Ε  Τ Η Ν  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ 
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Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Κ.Θ.Β.Ε., Νίκος Κολοβός μιλά στην Karfitsa

Το παρόν συνιστά μια σύγχρονη τραγωδία 
Με εμπειρία 40 ετών στο σανίδι του Κρατικού Θεά-

τρου Β. Ελλάδος, ο Νίκος Κολοβός ανέλαβε την καλλι-
τεχνική διεύθυνσή του από τον περασμένο Οκτώβρη με 
όραμα και φιλοδοξία για την αναγέννησή του. Ωστόσο 
η πανδημία φρέναρε τα πάντα, άρα και τα καλλιτεχνικά 
δρώμενα, όχι όμως τον ενθουσιασμό ούτε και την αισι-
οδοξία με την οποία βλέπει το αύριο. Θητεύοντας πλάι 
στους μεγαλύτερους θεατράνθρωπους που κόσμησαν 
το σύγχρονο θεατρικό μας γίγνεσθαι, όπως τους Σπύρο 
Ευαγγελάτο, Μίνωα Βολανάκη, Κωστή Μιχαηλίδη, Μάριο 
Πλωρίτη, Γιώργο Θεοδοσιάδη, Εύη Γαυριηλίδη, Βασίλη 
Παπαβασιλείου, Τάκη Μουζενίδη, Νίκο Κούνδουρο, Γιάν-
νη Χουβαρδά, Ματίας Λάνχοφ, Νικαίτη Κοντούρη, Γιάννη 
Ρήγα, Δαμιανό Κωνσταντινίδη καθώς και σε πληθώρα 
σπουδαίων συνεργατών, συγγραφέων μουσικών, σκη-
νογράφων, μεταφραστών κ.α που συνεργάστηκαν με το 
Κ.Θ.Β.Ε. έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των συναδέλφων 
του οι οποίοι κατ΄ επανάληψη τον τίμησαν με την ψήφο 
τους στη συνδικαλιστική τους εκπροσώπηση και διετέλε-
σε δις πρόεδρος των ηθοποιών του Κρατικού Θεάτρου. Ο 
καλλιτεχνικός διευθυντής του ΚΘΒΕ Νίκος Κολοβος μιλά 
στην «Κ» για την επόμενη ημέρα μετά την πανδημία. 

Ποιά τα συναισθήματα που σας γεννά η πρωτοφα-
νής πανδημία που πλήττει το παγκόσμιο χάρτη; Θλίψη, 
περισυλλογή, ανακεφαλαίωση, συμπεράσματα και κατα-
κτήσεις που μπορούν να βγουν απ’ αυτή τη στάση που 
μπορούμε κάνοντας να παρατηρήσουμε γύρω μας. Όλα 
όσα από κεκτημένη ταχύτητα είχαμε απωλέσει, όλα όσα 
είχαμε με λανθασμένο τρόπο ακολουθήσει ο εγκλωβι-
σμός σε μια πεπατημένη που έμοιαζε αδιέξοδο. Παράλ-
ληλα, η καινούρια εποχή που τεκταίνεται με τρόπο που 
μας υπερβαίνει μας οδηγεί και σε κατακτήσεις καλλιτε-
χνικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος τα οποία πιθανό 
να αποτελέσουν την προίκα του μέλλοντος.  Είναι δια-
φορετικός σαφώς ο τρόπος που θα αντιμετωπίζουμε τον 
περίγυρο, την καθημερινότητα και το μέλλον μετά από 
μια απρόβλεπτη θεομηνία και πιθανόν διαφορετική και η 
επικοινωνία μας με εργαλείο την τεχνολογία που τουλά-
χιστον στον παρόντα χρόνο αποτελεί μοναδική διέξοδο 
επαφής.  Συγκεκριμένα, ετοιμάζουμε ακόμη και μαθή-
ματα σε επίπεδο Δραματικής Σχολής ή Ακαδημίας Θεά-
τρου, τα οποία ή θα λαμβάνουν χώρα σε τοπικό επίπεδο 
και κατόπιν θα φθάνουν μέχρι τα πέρατα της χώρας ή θα 
οδηγούν σε μια ευκρινέστερη και ταχύτερη προβολή και 
οπωσδήποτε πιο μόνιμη αφ ‘ης στιγμής  θα λειτουργούν 
ως εγκυκλοπαίδεια προκειμένου ο χώρος παιδεία και 
τέχνη να αποκτήσει πιο εμπεριστατωμένη υπόσταση και 
ασφαλώς πιο πλούσια. 

Μπορεί η τέχνη και δη η τέχνη του θεάτρου που εί-
ναι συλλογική και ανθρωποκεντρική να λειτουργεί υπό 
τον φόβο, τους περιορισμούς, την έλλειψη διάδρασης 
με το κοινό; Ασφαλώς και είναι αδύνατο.  Η δια ζώσης 
επαφή δεν αποκαθίσταται με οποιαδήποτε βοήθεια της 
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τεχνολογίας, ωστόσο η επαφή της ψυχής και του νου 
στις δύσκολες στιγμές, βρίσκει τρόπο να λάβει χώρα σε 
μεγάλο βαθμό όταν όλοι αντιμετωπίζουμε με την ίδια 
αποφασιστικότητα ένα τόσο μεγάλο και ανεξέλεγκτο 
αντίπαλο.  Αυτό δεν μπορώ να πω ότι δε μας οδηγεί στο 
«μαζί» έστω και αν η παρουσία μας εκ του σύνεγγυς 
μοιάζει φοβερή απώλεια.  Υπήρξαν στιγμές απομόνω-
σης και στο παρελθόν: στρατιωτικοί νόμοι, κατακτητές 
και άλλες πανδημίες, που επέβαλαν αυτή την απόσταση.  
Ωστόσο, η κοινωνία συνήθως επανέρχεται πιο ορμητική 
και περισσότερο εξωστρεφής έχοντας αποθησαυρίσει ένα 
τέτοιο ψυχικό κεφάλαιο.  Με δεδομένο ότι η απόσταση δι-
αιωνίζει τις μακροχρόνιες σχέσεις ευελπιστούμε ότι αυτό 
το διάλλειμα, της εκ του σύνεγγυς επαφής, θα δράσει 
εποικοδομητικά στη συνέχεια. 

Σας χαροποιεί ότι ο κόσμος μέσα στον εγκλεισμό 
του «ψήφισε» πολιτισμό, καθώς τα στοιχεία δείχνουν 
επισκεψιμότητα στις θεατρικές παραστάσεις από το δι-
αδίκτυο; Η κοινωνία, εγκλωβισμένη στο σπίτι της ευτυ-
χώς μπορεί να επιλέξει από ένα ανυπολόγιστο Πάνθεον 
σοβαρών και σπουδαίων αναγνωσμάτων, ταινιών, μουσι-
κών δραστηριοτήτων, ανοικτών μ’ έναν τρόπο μουσείων 
κ.ο.κ.  Το να επιλέγει τις παραστάσεις μας, τις δράσεις μας 
και γενικότερα τις αυτοσχέδιες δημιουργίες μας είναι τιμή 

μας.  Πράγμα που μας δίνει και κουράγιο για να συνεχί-
σουμε…   

Σηματοδοτεί αυτό ότι πριμοδοτεί ο κόσμος τις ποιο-
τικές παραγωγές; Δε θα ονόμαζα ποιότητα συλλήβδην 
οτιδήποτε εκπορεύεται από καθέδρας σε επίσημους τό-
νους, από επίσημες ιστοσελίδες, με τίτλους η χωρίς.  Ο 
ανταγωνισμός ευτυχώς είναι μεγάλος και καλείται κανείς 
οτιδήποτε προσφέρει στον κόσμο πέρα απ’ την επικεφα-
λίδα του, να έχει και -το κατά δύναμη- επαρκές περιε-
χόμενο.  Και λέω το κατά δύναμη, διότι όλοι αντιλαμβά-
νονται πως τηρουμένων των συνθηκών υγιεινής και των 
δυσκολιών, αδικείται προφανώς το τελικό αποτέλεσμα.  
Παρόλα αυτά καλούμαστε αυτή τη στιγμή να επικοινω-
νήσουμε.  Και αυτή η επικοινωνία αφορά στη ρίζα της 
ιδέας, της σκέψης, του χιούμορ και σ’ οτιδήποτε άλλο 
μπορούμε να αναφερθούμε, προκειμένου να έχουμε ου-
σιαστική επαφή και όχι τόσο στο περιτύλιγμα και στην 
τεχνική επάρκεια ιδεών και δράσεων τις οποίες επιχει-
ρούμε.  Σε κάθε περίπτωση το «ποιοτικώς» οφείλει να 
αποτελεί ταυτότητα στις δράσεις μας δια της ουσίας και 
της απλότητας. 

Η ευαισθησία του Κρατικού, δε σταμάτησε μόνο στο 
ιντερνετικό άνοιγμα  για το θεατρόφιλο κοινό αλλά και 
στην προσφορά προς τα Νοσοκομειακά Ιδρύματα (πρό-

σφατο παράδειγμα η παράδοση μασκών και γαντιών για 
το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης)...

Είναι αυτονόητο πως, ό,τι μπορούμε κάνουμε… Προς 
αυτή την κατεύθυνση φυσικά και θα συνεχίσουμε με 
πρωτοβουλία του Τεχνικού και Ενδυματολογικού Τμήμα-
τος όπου προΐσταται ο κος Στέλιος Τζολόπουλος.  Όπως 
γνωρίζουμε όλοι, σ’ αυτή την περίπτωση, μετρά η απο-
τελεσματικότητα και μάλιστα με «απστρακτ» διαδικασί-
ες.  Αν είναι για κάτι για το οποίο μπορούμε να είμαστε 
υπερήφανοι είναι η αποτελεσματικότητα των δομών μας 
και του ανθρώπινου δυναμικού τόσο σε παρασκευαστικό 
όσο και καλλιτεχνικό επίπεδο. Αυτό αφορά την προσφο-
ρά μας στους ανήμπορους αλλά και στη σύγχρονη δια 
του διαδικτύου καλλιτεχνική μας δράση.  

Πρόσφατα γιορτάσαμε την Παγκόσμια Ημέρα Θεά-
τρου δίχως…. Θέατρα…επιφορτιστήκατε της ευθύνης 
να πάει το μήνυμα του Πακιστανού θεατρικού συγγρα-
φέα Shahid Nadeem μεταφρασμένο ανά τον κόσμο δια 
των δικτύων τηλεόρασης… πώς νοιώσατε; Ήταν τιμή!!!  
Εύχομαι να το απέδωσα καλά μη υποβαθμίζοντας το 
υψηλό καλλιτεχνικό μήνυμα. Η λήψη έγινε δύο εβδομά-
δες πριν και ευτυχώς, διότι διαφορετικά θα ήταν αδύνατο 
ακόμη και το γύρισμα λόγω επιβολής των μέτρων κατά 
του συνωστισμού.  Το μήνυμα ήταν σπουδαίο.   Και προ-

συνέντευξη
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σωπικά ευχαριστώ το   διεθνές ινστιτούτου θεάτρου για 
την εμπιστοσύνη του.

Με ποιες άλλες δράσεις το ΚΘΒΕ επικοινωνεί με 
το θεατρόφιλο κοινό εν μέσω πανδημίας (είδαμε για 
παράδειγμα το πρόγραμμα ποίηση στα σκαλοπάτια του 
Κρατικού). Τί ακολουθεί; «Τα σκαλοπάτια της ποίησης» 
ονομάζεται μια δράση μας που επετεύχθη με τον ηρω-
ισμό των συντελεστών (εικονολήπτρια μοντέρ κο) Θα 
επεκτείνεται διαρκώς. Ακολουθούν και άλλες δράσεις, 
όπως συνεντεύξεις σχετικές με την καθημερινότητα, εορ-
τές ραδιοφώνου στις οποίες καιρός να επιστρέψουμε, δι-
ηγήματα δια της ιστοσελίδας θέατρο στο ραδιόφωνο και 
πολλά άλλα… είναι το λιγότερο που μπορούμε να προ-
σφέρουμε αυτή τη στιγμή.  

Τι φοβάστε για την επόμενη μέρα … τη μέρα που θα 
επιστρέψει ο κόσμος στην κανονικότητα… τι θα έχουμε 
διδαχθεί και τι θα έχουμε απωλέσει από την περιπέτεια 
αυτή; Το λέω συχνά και είναι το μόνο που φοβάμαι ότι 
επαναλαμβάνομαι… μετά από μια τέτοια εθνικού επιπέ-
δου σύγχρονη εποποιία δε θεωρώ ότι μου επιτρέπεται 
να σκεφθώ αρνητικά.  Συνήθως μιας τέτοιας επιτυχίας 
ακολουθούν κι άλλες.  Είμαστε σε καλό δρόμο ώστε, 
όσο κι αν είναι δύσκολο, και τις οικονομικές πληγές να 
επουλώσουμε με ταχύτερους ρυθμούς και η αισιοδοξία 
να επανέλθει ακμαιότερη.  

Μερίδα ηθοποιών και τεχνικών κάνουν λόγω για 
την κακοποίηση της τέχνης του θεάτρου στο βωμό της 
άμεσης επικοινωνίας τους στο ευρύ κοινό με λήψεις 
πρόχειρες που υποβιβάζουν την μαγεία του.  Επίσης 
καταπατώνται πνευματικά δικαιώματα…  Δεν έχουν 
άδικο. Προσωπικά είμαι υπέρμαχος των πνευματικών 
δικαιωμάτων και πώς θα ήταν αλλιώς δυνατό να συμ-
βεί.  Η έκτακτη περίπτωση της περιόδου του κορονοϊού 
όπου οι σκηνές έκλεισαν βίαια και δικαίως, η γενναιοδω-
ρία των καλλιτεχνών να προσφέρουν αφιλοκερδώς τα 
δικαιώματά τους για μια αυστηρά συγκεκριμένη περίοδο 
και όσο διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα κυριολεκτικά 
με εξέπληξε.  Προσωπικά δε νομίζω ότι προσβάλλεται 
ο θεσμός, όταν σε μια τέτοια ειδικής περίπτωσης ατομι-

κής απομόνωσης μπορούμε να τους δώσουμε και θέα-
τρο με τις όποιες συνθήκες.   Το ότι υπολείπεται από τη 
δια ζώσης προσφορά αυτό είναι εμφανές και μεγεθύνει 
ακριβώς αυτά τα πλεονεκτήματά του, της ζωντανής επα-
φής που χαρίζουν τη μοναδικότητα στο θέατρο.  Και εδώ 
πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ούτε η ποιότητα ούτε και η 
ζωντανή σχέση με το κοινό μπορούν να εξυπηρετηθούν 
από ένα βίντεο.  Οι φόβοι ότι η παρούσα συγκυρία θα βρει 
προέκταση στη συνέχεια είναι κατά τη γνώμη μου άνευ 
αντικειμένου όσο και αν κάτι προβαλλόμενο κινδυνεύει 
με όποιους τρόπους να υποκλαπεί, ωστόσο το κέρδος σε 
μια τέτοια ειδική περίπτωση είναι μεγαλύτερο απ’ ότι ο 
κίνδυνος.  

Ο κορονοϊός εκτός από συναυλίες, θέατρα, μουσεία, 
γκαλερί και άλλους χώρους τέχνης μόλυνε ανεπιστρε-
πτί και την παγκόσμια Οικονομία… με την μακρόχρονη 
εμπειρία σας στα Οικονομικά τι διαβλέπετε; Εδώ πρέπει 
να είμαστε ξεκάθαροι.  Το ισχυρό σοκ που υπέστη ο τομέ-
ας της υγείας, οδήγησε την οικονομία δια μιας σε ανήκε-
στον βλάβη.   Φυσικά και οι απώλειες είναι τεράστιες απ’ 
τη στιγμή που η περιφρούρηση της ατομικής υγείας οδή-
γησε σε μια καθολική απραξία την κάθε δραστηριότητα.  
Συνεπώς η οικονομία υπέστη πολύ μεγαλύτερη βλάβη η 
οποία μόνο εν μέρη μπορεί να αναπληρωθεί.   Η γρήγορη 

επανάκαμψη στην κανονικότητα εξαρτάται από τη ταχύ-
τητα αποκατάστασης της πανδημίας.  Ένας άγνωστος Χ ο 
οποίος ακόμη δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια.  Τα 
εμπροσθοβαρή μέτρα που έχουν ληφθεί στόχευσαν σα-
φώς στην επιτυχία του εγχειρήματος και συντομεύουν πι-
θανώς το χρόνο της οικονομικής αποτελμάτωσης.  Παρ’ 
όλ’ αυτά δεν ζούμε μόνοι μας, εξαρτόμαστε ως γνωστόν 
κατά πολύ από τον Τουρισμό με ότι αυτό συνεπάγεται.   
Άρα θέλουμε την εξάλειψη της πανδημίας σε παγκόσμια 
βάση ώστε οι ρυθμοί να επανέλθουν στην προτεραία 
πραγματικότητα. 

Αν υποθετικά ζούσατε στην αρχαία Ελλάδα ποιος 
τραγωδός φρονείτε ότι θα απέδιδε στο έπακρο με τη 
γραφή του τις παραμέτρους της ζώσας κατάστασης 
και ποιόν τίτλο  θα είχε το έργο του; Ζητάτε να αδικήσω 
κάποιον… με τα παγκόσμια προβλήματα, τη σχέση Θεού 
και ανθρώπου και γενικώς το υπαρξιακό πρόβλημα όλοι 
οι μεγάλοι τραγωδοί έχουν καταπιαστεί.  Είναι βέβαιο ότι 
η διαιώνιση του έργου τους, είναι υπεράνω κριτικής και 
φυσικά προσωπικής μου επιλογής… σε κάθε περίπτω-
ση δε μπορώ να πω ότι στο παρόν, οι θάνατοι, ο φόβος, 
η μοναξιά και τα αιωνίως αναπάντητα ερωτήματα ει δε 
μάλλον στις μέρες της πανδημίας δεν συνιστούν μια σύγ-
χρονη τραγωδία.  Το ερώτημα είναι όχι αν υπάρχουν τα 
προβλήματα αλλά πως θα τα κεφαλαιοποιήσουμε στην 
τέχνη ώστε να βοηθηθούμε και να συνεχίσουμε.   

Όρνιθες …Βαβυλωνία … και ένα σωρό άλλα σχέδια 
ενόψει της νέας σεζόν που ήδη ανακοινώσατε… πως 
διαχειρίζεστε σήμερα την άνω τελεία τους; Να σας πω, 
το μέλημά μας, η δυνατότητα αλλά και η υποχρέωση, 
ξεκινά από τη στιγμή που πρέπει να είμαστε ετοιμοπό-
λεμοι για την επόμενη μέρα.  Το μόνο που είναι πιθανό 
να αποσταθεροποιηθεί θεωρώ ότι είναι η προθεσμία.  Εν 
τούτοις, εμείς οφείλουμε από τη στιγμή που θα επιτρα-
πούν οι δοκιμές να τις ξεκινήσουμε. Μόλις επιτραπούν οι 
παραστάσεις, να είμαστε έτοιμοι να τις παρουσιάσουμε 
και όταν μας ζητηθεί οτιδήποτε άλλο, να υπάρχει στην 
φαρέτρα μας, ως ετοιμοπόλεμο υλικό.  Θέλω να τονίσω 
και πάλι ότι ο αντίπαλος βρίσκεται στο μέτωπο.  Εμείς 
περιμένουμε με τις αποσκευές γεμάτες.  Ή θα κινηθού-
με προς τα μπρος είτε θα κάνουμε ελαφρά υποχώρηση 
μεταθέτοντας κάπως τις προθεσμίες.  Οι αποσκευές μας 
όμως, το κύριο μέλημά μας, είναι να εμφανίζονται ανά 
πάσα στιγμή πλήρεις περιεχομένου.
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Τα άμεσα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση και 
η απόλυτη τήρησή τους από τους πολίτες της 
χώρας μας έφεραν τα αποτελέσματα που όλοι 
προσδοκούσαν και η Ελλάδα κάλλιστα μπορεί 
να καυχιέται για το γεγονός πως κατάφερε σε 
αυτό τον «πόλεμο» με τον αόρατο εχθρό του 
κορωνοϊού να βγει νικήτρια και με τις λιγότερες 
δυνατές απώλειες.

Από τη Δευτέρα ξεκινάει η πρώτη σταδια-
κή άρση των μέτρων με την πατρίδα μας μετά 
από δύο μήνες να επιχειρεί να επιστρέψει σε μία 
φάση κανονικότητας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, βαδίζει και ο αθλη-
τισμός και το σενάριο της επανέναρξης του πρω-
ταθλήματος της Super League να είναι πλέον 
πιο ορατό από ποτέ.

Με αφορμή το γεγονός αυτό η Karfitsa ζή-
τησε και πήρε τις εξειδικευμένες απαντήσεις του 
ειδικού ορθοπεδικού χειρούργου αθλητιάτρου, 
Νίκου Ξυλούρη, που μεταξύ άλλων είναι από 
τους διαπιστευμένους ιατρούς της ΕΠΟ και της 
Super League.

- Καθαρά από ιατρικής άποψης είστε υπέρ 
της επανέναρξης του πρωταθλήματος;

«Εδώ που έχουμε φτάσει, είμαι υπέρ της 
επανέναρξης και του να τελειώσει το πρωτάθλη-
μα στο γήπεδο. Για να συμβεί ομαλά αυτά, απαι-
τείται όμως εκτός των άλλων μέγιστη ατομική 
ευθύνη από όλα τα μέλη των ομάδων. Πρέπει να 
τηρηθούν τα μέτρα ούτως ώστε να μην υπάρξει 
κανένα νέο κρούσμα. Πάντως, θεωρώ πως με 
εξαίρεση τις επαγγελματικές κατηγορίες, όπου 
μπορούν και πιο εύκολα να παρθούν τα μέτρα, 
πρέπει να διακοπούν όλα τα ερασιτεχνικά πρω-
ταθλήματα στην χώρα μας».

- Τι κίνδυνοι εγκυμονούν με την έναρξη 
των αγώνων εκτός από την ενδεχομένη ευπά-
θεια των αθλητών από την μακρά αποχή τους 
από τις προπονήσεις;

«Οι κίνδυνοι είναι πολλοί και ποικίλουν. Εί-
ναι πολύ δύσκολο μετά από δύο μήνες αποχής, 
εν μέσω θερινών μηνών, ο ποδοσφαιριστής να 
επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση. Σε 
πολλές περιπτώσεις είναι και αδύνατον. Οι μυ-
ικοί τραυματισμοί και οι ρήξεις είναι κάτι πολύ 
εύκολο να συμβεί εάν δεν έχεις την απαιτούμενη 
φυσική και σωματική κατάσταση. Θα χρειαστούν 
μίνιμουμ πέντε εβδομάδες προπόνησης για να 
επανέλθουν σε ένα επίπεδο ετοιμότητας κοντά 
στο 70% οι αθλητές. Επειδή οι αγώνες θα είναι 

συνεχείς και επίπονοι, νομίζω πως θα πρέπει να 
υπάρξουν υποχρεωτικά τρεις δίλεπτες διακοπές 
και να υπάρξει περιθώριο για περισσότερες των 
τριών αλλαγών στο παιχνίδι».

- Πως και με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε 
να εξασφαλίσουμε στο ακέραιο την υγεία των 
αθλητών πριν από κάθε παιχνίδι; Τα rapid tests 
είναι ένας τρόπος ή είναι ημίμετρο;

«Είναι το μοναδικό μέτρο που θα εξασφαλί-
σει την καλή υγεία των αθλητών και των μελών 
των συλλόγων. Τα τεστ θα πρέπει να γίνονται ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα. Έτσι θα είναι γνωστό 
πως δεν έχει νοσήσει κανείς και αυτό ουσιαστι-
κά θα εξασφαλίζει την ομαλότητα της καθημε-
ρινότητας των ομάδων. Ενδεχομένως ίσως και 
πριν από τα παιχνίδια να πρέπει να γίνονται τεστ 
στους ποδοσφαιριστές. Θεωρώ πως οι ομάδες 
έχουν και μπορούν να λάβουν όλα τα μέτρα που 
θα εξασφαλίσουν σε όλα τα μέλη τους πως δεν 
θα υπάρξει κάποιο νέο κρούσμα από την στιγμή 
που θα επανέλθουν στην δράση».

- Για παράδειγμα όταν σκοράρει μία ομάδα, 
θα πρέπει ενδεχομένως να υπάρχουν ακόμα 
και προληπτικά μέτρα στους πανηγυρισμούς;

«Οι ομάδες είναι μικρογραφίες μιας οικογέ-
νειας. Από τη στιγμή που θα έχουν παρθεί όλα 
εκείνα τα απαραίτητα από ιατρικής και ατομικής 
υγιεινής μέτρα, τότε δεν θα υπάρχει κάποιος κίν-
δυνος. Και να πανηγυρίζουν μαζί θα μπορούν 
και να αγκαλιάζονται πριν για παράδειγμα από 
την έναρξη του αγώνα ως είθισται να κάνουν οι 
ομάδες δίνοντας όρκο νίκης».  

- Πότε θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε 
στην ομαλή διεξαγωγή αγώνων, με παρουσία 
κόσμου στις κερκίδες;

«Αγώνες με κόσμο; Θα το ξεχάσουμε μέχρι 
να βρεθεί το εμβόλιο, ούτε καν η θεραπεία. Φαρ-
μακευτική αγωγή δεν υπάρχει για την ώρα. Ο 
Covid-19 όπως γνωρίζουμε μεταλλάσσεται και 
αυτό κάνει δύσκολη την ζωή των επιστημόνων 
αφού δεν μπορούν να τον εγκλωβίσουν. Και 
βήμα να γίνει θα πρέπει να περάσει χρόνος να 
γίνουν τα πειράματα και μετά να μπορούμε να 
μιλήσουμε για πλήρη θεραπεία. Φοβάμαι πως 
θα περάσουν ίσως και δύο-τρία χρόνια για να 
συμβεί αυτό. Βλέπω αδύνατον ακόμα και τη νέα 
σεζόν να γίνει αγώνας με την παρουσία κόσμου 
στο γήπεδο».
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Ο αθλητίατρος Νίκος Ξυλούρης απαντά στην Karfitsa σε ερωτήματα σχετικά 
με τους κανόνες επανέναρξης του πρωταθλήμματος ποδοσφαίρου 

«Συνεχή τεστ και ατομική υγιεινή ατομική ευθύνη 
η μόνη λύση για να παιχτεί ξανά ποδόσφαιρο»
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«Όλα τριγύρω αλλάζουνε, κι όλο τα ίδια μένουν», με 
τον στίχο του Νίκου Παπάζογλου στο τραγούδι με τίτλο 
«Υδροχόος», κάλλιστα

περιγράφεται μονομιάς η εικόνα που επικρατεί στο 
ελληνικό ποδόσφαιρο μετά και το τελευταίο ΔΣ που δι-
εξήχθη. Την ώρα που ο πλανήτης μετράει τις πληγές του 
από τον φονικό ιό, που στοίχισε στην ζωή σε εκατοντάδες 
χιλιάδες ανθρώπους, οι εκπρόσωποι των ομάδων-μελών 
της Super League, βρήκαν την ευκαιρία να διαφωνήσουν 
σε όλα, να έρθουν σε λεκτικές και έντονες αντιπαραθέ-
σεις και να αποδείξουν για μία ακόμα φορά το τέλμα στο 
οποίο έχει περιέλθει το ποδόσφαιρο. Εν τέλει και μετά 
από ένα ΔΣ που είχε διάρκεια κοντά στις έξι ώρες αποφά-
σισαν την... υπό όρους επανέναρξη του πρωταθλήματος. 
Βέβαια, η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη, αφού δέκα σύλ-
λογοι τάχθηκαν υπέρ και άλλοι τέσσερις εξέφρασαν τις 
ενστάσεις τους. Οι ομάδες που τάχθηκαν υπέρ της επα-
νέναρξης είναι οι: ΑΕΚ, Λάρισα, Αστέρας Τρίπολης, Άρης, 
Ολυμπιακός, ΟΦΗ, Ατρόμητος, Ξάνθη, Βόλος και Λαμία.

Την άρνησή του να ξεκινήσει εκ νέου το πρωτάθλημα 
εξέφρασε μία ακόμα φορά ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθη-
ναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, ενώ και ο Μάκης Γκαγκάτσης 
από την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είχε ενστάσεις. Εν τέλει, 
όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Λίγκας, Μηνάς Λυσ-
σάνδρου, ορίστηκε ως deadline επανέναρξης του πρω-
ταθλήματος η 14η Ιουνίου. Βέβαια, για να συμβεί αυτό θα 
πρέπει τουλάχιστον μέχρι τι 18 Μαίου όλες οι ομάδες να 
ξεκινήσουν προπονήσεις. Πάντως, τα πάντα θα κριθούν 
από τις αποφάσεις που θα λάβει η Ελληνική Κυβέρνηση, 
σχετικά με το πότε και αν επιτρέψει - έστω και με ειδική 
άδεια με αυστηρούς κανόνες - τις επαγγελματικές ομά-
δες να επιστρέψουν στις προπονήσεις (σ.σ. η Λίγκα έκανε 
ήδη σχετικό αίτημα). Για τον λόγο αυτό στις 18 του μήνα 
θα γίνει νέο ΔΣ, προκειμένου να υπάρξουν οι οριστικές 
και αμετάκλητες αποφάσεις. Πάντως, οι τελευταίες εξε-
λίξεις με το οριστικό «λουκέτο» που έβαλαν στα πρω-
ταθλήματά τους η Ολλανδία και η Γαλλία έδωσε έναν... 
μπούσουλα για το τι μέλλει γενέσθαι σε περίπτωση που 
δεν είναι εφικτό να αρχίσουν οι αγώνες των πλέι οφ και 
των πλέι άουτ.

Τέλος στο -6 σε περίπτωση μη αδειοδότησης, -
3 αποφάσισε η ΕΠΟ
O κορωνοϊός και οι επιπτώσεις του δημιουργούν νέα 

ήθη και έθιμα στον αθλητισμό και ήδη η πρώτη μετά-ιού 
απόφαση που πάρθηκε από τον συνεταιρισμό της Λίγκας, 
έχει να κάνει σχετικά με την κατάργηση της ποινής της 
αφαίρεσης των έξι βαθμών από τις ομάδες που δεν θα 
καταφέρουν να αδειοδοτηθούν. Πιο συγκεκριμένα με ψή-
φους 8-6 η Super League αποφάσισε να εισηγηθεί στην 
ΕΠΟ να απαλειφθεί η ποινή αφαίρεσης 6 βαθμών για τις 
ομάδες που δεν αδειοδοτούνται. Επίσης, αποφασίστηκε 
περιορισμός μεταγραφών αλλά και κατάργηση του προ-
στίμου των 20.000 ευρώ. Να μην αφαιρούνται βαθμοί 
ψήφισαν οι ΑΕΚ, ΑΕΛ, Άρης, Αστέρας Τρίπολης, Παναθη-
ναϊκός, Πανιώνιος, Λαμία και Ολυμπιακός. Την αφαίρε-
ση 3 βαθμών ψήφισαν οι ΠΑΟΚ, Ξάνθη, Παναιτωλικός, 
Βόλος, Ατρόμητος, ΟΦΗ και λευκό η ΕΠΟ. Ακολούθως 
υπήρξε και νέα ψηφοφορία, όπου με ψήφους 8-7 επι-
βλήθηκε περιορισμός μεταγραφών για τις μη αδειοδοτη-
μένες ομάδες. Υπέρ του περιορισμού ψήφισαν οι Αστέρας, 
Ατρόμητος, Βόλος, Ξάνθη, ΟΦΗ, Παναιτωλικός, ΠΑΟΚ και 
ΕΠΟ και κατά οι ΑΕΚ, ΑΕΛ, Άρης, Ολυμπιακός, Παναθηνα-
ϊκός, Πανιώνιος, Λαμία. Βέβαια, η Εκτελεστική επιτροπή 
της ΕΠΟ που συνεδρίασε λίγο αργότερα, αποφάσισε τε-
λικά η ποινή να μετατραπεί σε -3 βαθμούς, μη συμφω-
νώντας ουσιαστικά με την απόφαση που έλαβε η Λίγκα.

 «Ναι, στην κεντρική διαχείριση»
Με 13 θετικές ψήφους και ένα λευκό από την πλευρά 

του Ολυμπιακού, οι ομάδες αποφάσισαν να υπάρξει κοινό 
μέτωπο προκειμένου να επιστρέψει η κεντρική διαχείρι-
ση των τηλεοπτικών από τη νέα αγωνιστική σεζόν. Οι 13 
ΠΑΕ που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη της διοργανώ-
τριας αρχής συμφώνησαν πως η κεντρική διαχείριση, την 
οποία πρότεινε ο Γιάννης Αλαφούζος είναι μονόδρομος 
για το μέλλον της μεγάλης κατηγορίας. Όσον αφορά τους 
λόγους που ο Ολυμπιακός ήταν κατά ο Βαγγέλης Μαρι-
νάκης που συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη, είπε: «Λέμε 
όχι στην κεντρική διαχείριση όσο υφίστανται τα ιδιοκτησι-
ακά καθεστώτα Ξάνθης και Βόλου».

Το πλάνο και οι αποφάσεις για την επανέναρξη 
της Superleague και το deadline για τις 14 Ιουνίου 

«Σέντρα... βλέποντας και κάνοντας»

Ο διαχρονικός καυγάς
με φόντο το Πρωτάθλημα

Δεν απαιτούνταν κάποιος να έχει μαντικές ικα-
νότητες προκειμένου να προβλέψει ότι ο κορωνοϊός 
δεν θα αλλάξει σε τίποτε την κουλτούρα των εγχώ-
ριων ποδοσφαιρικών παραγόντων. Η απουσία δρά-
σης δεν τους έκανε σοφότερους ώστε να βάλουν τα 
πιστόλια στις θήκες και να ασχοληθούν με την βελ-
τίωση του ποδοσφαιρικού προϊόντος και την αύξηση 
των εσόδων. 

Στην τηλεδιάσκεψη της περασμένης Τετάρτης 
μπορεί τελικώς να υπήρξε συμφωνία, όσον αφορά 
την επανέναρξη του Πρωταθλήματος της Super 
League1 και την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτι-
κών δικαιωμάτων, αλλά μέχρι να φθάσουν εκεί οι 
ομάδες «παίχθηκε» για μία ακόμη φορά το… έργο 
των λεκτικών αντιπαραθέσεων μεταξύ του Ολυμπι-
ακού και του ΠΑΟΚ. Το γεγονός βεβαίως δεν απο-
τελεί είδηση. Ο Ολυμπιακός που αισθάνεται πλέον 
στρυμωγμένος στα σχοινιά από την εισηγητική 
πρόταση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ έκα-
νε, για μία ακόμη φορά, ευθεία και αναίτια επίθεση 
στον ΠΑΟΚ. Επόμενο ήταν να μην μείνει αναπάντητη 
η επίθεση κι εκεί χάθηκε η μπάλα. Δεν ήταν, ούτε 
φυσικά θα είναι, η πρώτη φορά που μία συνεδρία-
ση της Super League1  γίνεται το γήπεδο στο οποίο 
«παίζεται» το παιχνίδι της αντιπαράθεσης Ολυμπια-
κού και ΠΑΟΚ.

Πάμε όμως στην ουσία των όσων αποφασίστη-
καν κατά τη τηλεδιάσκεψη. Την ώρα που Γαλλία, 
Βέλγιο και Ολλανδία προχώρησαν στην οριστική δι-
ακοπή των Πρωταθλημάτων τους, η Super League1 
συζητάει τις προϋποθέσεις για την επανέναρξη της 
διοργάνωσης. Περισσότερο ως προσπάθεια να 
δημιουργήσουν οι ΠΑΕ άμυνες απέναντι σε τυχόν 
απαιτήσεις των τηλεοπτικών φορέων που έχουν τα 
δικαιώματα των αγώνων φαντάζει η απόφαση για 
επανέναρξη των Πρωταθλημάτων και λιγότερο ως 
μία ρεαλιστική προοπτική. Οι ιδιοκτήτες πήραν την 
απόφαση τους, αλλά χωρίς το «πράσινο φως» από 
την  κυβέρνηση και τους επιστήμονες, μπάλα δεν 
μπορεί να κυλήσει στο χορτάρι. Θα είναι διαφορε-
τικό όμως το Πρωτάθλημα να διακοπεί με απόφαση 
της κυβέρνησης (το άρθρο γράφτηκε πριν τις τοπο-
θετήσεις του Λευτέρη Αυγενάκη για το ποδόσφαιρο)  
από το να είναι απόφαση της Λίγκας. Οπότε κανένας 
δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι θα ολοκληρωθεί το 
φετινό Πρωτάθλημα και δεν θα υπάρξει παύλα στο 
όνομα της ομάδας που κατέκτησε τον τίτλο.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός
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