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Η  Θεσσαλονίκη θα γίνει 
και πάλι πρωταγωνίστρια

Σελ.  07-10

Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας μιλά στην «Κ» για την προσπάθεια του δήμου 
να φέρει το Final-8 της Euroleague στην πόλη 
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Πού το πάνε οι σύμμαχοί μας;

Αρχικά είχα αποφασίσει να τιτλοφορήσω το παρακάτω κείμενο με το «πού το… 
πάνε οι Τούρκοι». Αλλά τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δείχνουν ότι τελικά 
οι Τούρκοι το πάνε εκεί όπου οι φίλοι και σύμμαχοί μας τους έχουν δώσει δικαίωμα.

Εφαρμόζουν, όπως έκαναν και σε άλλα εθνικά θέματα, την τακτική του… βόα. 
Μας υπνωτίζουν, καθησυχάζοντάς μας, και στη συνέχεια αφήνουν τους Τούρκους 
(και όχι μόνο) να μας καταπίνουν. 

Αυτό μας έχει οδηγήσει αργά και σταθερά σε εθνικούς ακρωτηριασμούς (Μικρά 
Ασία, Πόντος, Θράκη, Βόρειος Ήπειρος, Κύπρος και εσχάτως Μακεδονία) και σε μια 
φοβική εξωτερική πολιτική η οποία έχει υιοθετήσει ανεξαρτήτως κυβερνήσεων ή, 
για να είμαι ακριβής και δίκαιος, με ελάχιστες εξαιρέσεις το… δόγμα του καλού παι-
διού εντός ΝΑΤΟ και ΕΕ. 

Μακριά από εμένα η σκέψη αποχώρησης από αυτούς τους δύο πυλώνες της Δύ-
σης. Εκείνο που με προβληματίζει είναι η λογική του δεδομένου συμμάχου από τη 
μια και η απουσία εναλλακτικών συμμαχιών από την άλλη.

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει κλειστεί στο καβούκι της για να μην «τα χα-
λάσει» με τη Δύση, λησμονώντας ότι ο κόσμος έχει αλλάξει και οφείλει να χτίσει 
συμμαχίες και εκτός της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Ρωσία, Κίνα, Ινδία είναι παίκτες στο γεωπολιτικό παιχνίδι. Και εμείς, αντί να αξιο-
ποιούμε αυτές τις δυνάμεις, δεν κάνουμε εκείνες τις κινήσεις που θα έδιναν το πλε-
ονέκτημα στην πατρίδα μας, ώστε να γίνει και υπολογίσιμος σύμμαχος εντός των 
θεσμών στους οποίους μετέχει.

Και μη νομίζετε ότι ανακαλύπτω την πυρίτιδα. Αυτά που επισημαίνω τα κάνουν οι 
Γερμανοί, οι Ιταλοί, φυσικά οι Τούρκοι, αλλά ακόμη και οι Αμερικανοί. 

Δηλαδή την ώρα που… υπαγορεύουν και απαγορεύουν με διάφορους τρόπους 
την προσέγγισή μας με άλλες δυνάμεις, με πρόσχημα το ότι ανήκουμε στη Δύση, 
εκείνες κάνουν μόνες τους παιχνίδι, αφήνοντάς μας στην εθνική μας μοναξιά.

Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί:
• Στέλνει νέο κατοχικό στρατό στην Κύπρο (πάνω από 1.500 στρατιώτες!).
• Απειλεί στο Αιγαίο με κλιμάκωση της έντασης, παρά την πανδημία.
• Ετοιμάζει νέα κόλπα σε Έβρο και νησιά.
• Μοιράζει… μάσκες και ιατρικά υλικά σε ευρωπαϊκές χώρες.
• Υποχρεώνει τις εταιρείες που έκαναν τις εξορύξεις στην Κύπρο να αποχωρή-

σουν.
Και για αυτά και για άλλα πολλά που κάνει και σχεδιάζει να πράξει στην περιοχή 

της Ανατολικής Μεσογείου, οι σύμμαχοί μας, αντί να της τραβήξουν το αυτί, συνεχί-
ζουν να την κανακεύουν.

Φοβούμαι, και μακάρι να κάνω λάθος, ότι την αφήνουν ανενόχλητη να ετοιμάζει 
το «χτύπημα» σε βάρος της Ελλάδας. 

Η πανδημία απλώς τους καθυστέρησε στα σχέδιά τους. Αλλά το καλοκαίρι είναι 
κοντά και ήδη οι… καμπάνες έχουν ηχήσει. Γι’ αυτό ας καλλιεργήσουμε επειγόντως 
νέες συμμαχίες και κυρίως ας παραμείνουμε ενωμένοι, διότι οι φίλοι μας ετοιμάζουν 
νέο «22». Και εάν τότε δεν ξέραμε, σήμερα γνωρίζουμε…

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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EΔΑ ΘΕΣΣ
η δύναµη

 στο Φυσικό Αέριο.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2020

έκπτωση οnlineΝέες οnline  υπηρεσίες

Η δύναµη να ανοίγεις δρόµους και να προχωράς µπροστά. Η δύναµη να περνάς στην ψηφιακή εποχή, 
προσφέροντας ολοκληρωµένες και αξιόπιστες υπηρεσίες. Η δύναµη να βελτιώνεις τη ζωή των ανθρώπων, 
να επεκτείνεις το δίκτυό σου, για να στηρίζεις ακόµα περισσότερα νοικοκυριά. Η δύναµη να µοιράζεσαι 
τη γνώση και να δείχνεις µε πράξεις τη φροντίδα σου για το περιβάλλον και την κοινωνία. Η δύναµη 
να στηρίζεις την πρόοδο και την ανάπτυξη, για να προσφέρεις στον τόπο και τους ανθρώπους.

(Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 20:00
& Σάββατο 09:00 - 15:00)

Η σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, 
που ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα, σηματοδοτεί το 
ξεκίνημα μιας μεγάλης προσπά-
θειας επιστροφής στην κανονι-
κότητα, μετά από 40 και πλέον 
μέρες περιορισμού. Στο διάστημα 
αυτό, η χώρα κατάφερε να διαχει-
ριστεί μια πρωτόγνωρη απειλή, 
χάρη στη λήψη έγκαιρων μέτρων, 
στην αξιοποίηση της επιστημονι-
κής γνώσης, αλλά και στην ευρεία 
κοινωνική συναίνεση και στην 
επίδειξη υπευθυνότητας από τη 
συντριπτική πλειονότητα των πο-
λιτών. 

Εξίσου κρίσιμη πρόκληση, 
ωστόσο, αποτελεί τώρα η αποκα-
τάσταση της ομαλής λειτουργίας της οικονομίας. Κεντρι-
κή προτεραιότητα παραμένει, προφανώς, η προστασία 
της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας. Ωστόσο, 
ο στόχος αυτός χρειάζεται στο εξής να διασφαλιστεί μέσα 
από πολιτικές που επιτρέπουν, ταυτόχρονα, τη συνέχιση 
της οικονομικής δραστηριότητας. 

Ήδη πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αρχίσει να αί-
ρουν τα περιοριστικά μέτρα, προκειμένου να αποφύγουν 
την οικονομική κατάρρευση. Όπως αποδέχεται, άλλω-
στε, και η επιστημονική κοινότητα, προβλήματα όπως 

η ανεργία, η φτώχεια, η ανέχεια και η περιθωριοποίηση 
που δημιουργούνται σε συνθήκες βαθιάς ύφεσης, μπο-

ρούν να έχουν σοβαρές αρνητι-
κές συνέπειες τόσο στην ψυχική 
όσο και στη σωματική υγεία των 
ανθρώπων. Μια οικονομία που 
βρίσκεται σε παράλυση αδυνατεί 
να χρηματοδοτήσει επαρκώς το 
σύστημα υγείας, ώστε αυτό να εί-
ναι σε θέση να παρέχει επαρκείς 
υπηρεσίες περίθαλψης στους πο-
λίτες. 

Ακολουθώντας το παράδειγ-
μα και τις πρακτικές των χωρών 
αυτών, θα πρέπει και η Ελλάδα να 
επιδιώξει την επιστροφή στην κα-
νονικότητα με όσο το δυνατόν τα-

χύτερα βήματα. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση θα πρέ-
πει να επανεξετάσει το σχέδιο των επτά σταδίων άρσης 
των περιορισμών, με έμφαση στην επίσπευση της επανα-
λειτουργίας των επιχειρήσεων στους κλάδους του τουρι-
σμού και της εστίασης. Πρόκειται για τομείς με σημαντική 
συμβολή στην αγορά, στην απασχόληση και στις τοπικές 
οικονομίες, οι οποίοι είναι απαραίτητο να κινηθούν κατά 
τη θερινή περίοδο. Είναι λοιπόν ανάγκη τα καταστήματα 
του κλάδου εστίασης και αναψυχής να επαναλειτουργή-
σουν νωρίτερα από την 1η Ιουνίου, μαζί με τις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις, εφαρμόζοντας τον κανόνα για λειτουργία 
μόνο των εξωτερικών χώρων ώστε να ελαχιστοποιείται 
ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού. 

Παράλληλα, θα πρέπει να συζητηθούν μέτρα και τρό-
ποι ενίσχυσης άλλων σημαντικών κλάδων της οικονο-
μίας, όπως για παράδειγμα της ενέργειας, των logistics, 
της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και βέβαια 
των εξαγωγών. Η συνεισφορά αυτών των κλάδων στο 
ΑΕΠ θα πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να καλυφθεί ένα μέρος 
τουλάχιστον των απωλειών που θα δημιουργηθούν στον 
τομέα του τουρισμού. 

Αυτό που οφείλουμε να διαχειριστούμε τώρα, δεν εί-
ναι ένα δίλημμα ανάμεσα στην προστασία της δημόσιας 
υγείας και στην αποφυγή των οικονομικών επιπτώσεων.  
Είναι η ανάγκη για μια νέα πρακτική, η οποία θα επιτρέψει 
την ταχύτερη δυνατή επιστροφή στην κανονικότητα, με 
βάση πάντα τις συστάσεις της επιστημονικής κοινότητας 
και τα πρότυπα που διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο. Τα Επιμελητήρια είναι και θα παραμείνουν έτοιμα 
να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια, αξιοποιώντας 
την τοπική γνώση που διαθέτουν, την εμπειρία και τις 
δομές τους, αλλά και την καθημερινή επαφή τους με τις 
ανάγκες και τα προβλήματα εκατοντάδων χιλιάδων επι-
χειρήσεων και εργαζομένων σε όλη την Ελλάδα. 

 
*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του 

εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Αθηνών

Επιστροφή με ταχύτερα βήματα opinion

Τ Ο Υ 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ 

Μ Ι Χ Α Λ Ο Υ *



4 09.05.2020

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κ. Σκρέκας στην «Κ»

Με σοβαρή κυβέρνηση η οικονομία 
μπορεί να ξεπεράσει κάθε δοκιμασία

Όσο στο «τιμόνι» της χώρας θα είναι μια σοβαρή Κυ-
βέρνηση και ένας αξιόπιστος Πρωθυπουργός, η ελληνι-
κή οικονομία μπορεί να ξεπεράσει κάθε δοκιμασία. Αυτό 
τονίζει σε συνέντευξη του στην karfitsa, αναφερόμενος 
στις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού 
στη χώρα μας και τον σχεδιασμό για την ανάκαμψη της, ο 
Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας 
Σκρέκας. Ο κύριος Σκρέκας δηλώνει πως η συμπεριφορά 
που υπέδειξαν οι Έλληνες κατά την διάρκεια της καρα-
ντίνας, είναι εκείνη που του δίνει αίσθημα αισιοδοξίας 
για τη συνέχεια. Αναφερόμενος στο τομέα ευθύνης του 
και στο πλήγμα που έχει δεχθεί ο πρωτογενής τομέας, 
όπως και στον σχεδιασμό του υπουργείου για την επα-
νεκκίνηση και ανάκαμψη του, δεδομένου του δύσκολου 
φετινού καλοκαιριού, ο υφυπουργός υπογραμμίζει πως 
οι απώλειες θέσεων εργασίας θα είναι ένα προσωρινό 
φαινόμενο που θα ξεπεραστεί 2021. Για τα σενάρια που 
διακινούνται και αφορούν πρόωρη προσφυγή στις κάλ-
πες ο κύριος Σκρέκας δηλώνει ξεκάθαρα ενάντια σε κάθε 
ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Κύριε Υπουργέ διανύουμε τις πρώτες ημέρες, της 
μερικής άρσης των μέτρων που ελήφθησαν ενάντια 
στη εξάπλωση του κορωνοϊου. Πως βλέπετε να διαμορ-
φώνεται αυτή η “νέα κανονικότητα”; Τι σας κάνει να 
αισιοδοξείτε, τι να ανησυχείτε;  Η νέα κανονικότητα έχει 
πολλές προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες για όλους μας. 
Με βάση τη συμπεριφορά των Ελλήνων κατά τη διάρκεια 
της καραντίνας, είμαι αισιόδοξος ότι θα καταφέρουμε 
γρήγορα να ξεπεράσουμε τις οικονομικές επιπτώσεις της 
πανδημίας και θα καταφέρουμε να βάλουμε ξανά την οι-
κονομία σε μία τροχιά ισχυρής και διατηρήσιμης ανάπτυ-
ξης. Αυτό που κυρίως με ανησυχεί είναι οι τυχόν μεγάλες 
καθυστερήσεις στην ανακάλυψη του φαρμάκου -και του 
εμβολίου- που θα βάλει τέρμα σε αυτό τον εφιάλτη που 
απειλεί την ανθρωπότητα.

Το πλήγμα της πανδημίας στην οικονομία είναι δε-
δομένο όπως και το υψηλό ποσοστό ύφεσης που θα 
αντιμετωπίσει η χώρα μας για το 2020. Η οικονομική 
βοήθεια που αποφασίστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σας 
ικανοποιεί; Οδηγούμαστε σε νέο μνημόνιο; Όχι, δεν πι-
στεύω ότι οδηγούμαστε σε ένα νέο μνημόνιο. Οι θυσίες 
που έκαναν οι Έλληνες για περισσότερα από 10 χρόνια 
δεν πήγαν χαμένες. Όσο στο «τιμόνι» της χώρας θα είναι 
μια σοβαρή Κυβέρνηση και ένας αξιόπιστος Πρωθυπουρ-
γός, η ελληνική οικονομία μπορεί να ξεπεράσει κάθε δο-
κιμασία.

Σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση της Ενωμένης Ευ-
ρώπης, σίγουρα χρειάζονται πολλά περισσότερα. Όπως 

έχει τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η 
αντιμετώπιση της κρίσης δεν θα πρέπει να επιβαρύνει τις 
ευρωπαϊκές χώρες με νέο χρέος. Γι’ αυτό και τα πακέτα 
οικονομικής στήριξης θα πρέπει να έχουν τη μορφή επι-
χορηγήσεων και όχι δανείων. Επίσης, απαιτείται να προ-
χωρήσουμε σε κοινές εκδόσεις χρέους, όπως και αν τις 
ονοματίσουμε (ευρωομόλογα κτλ.), ώστε να αποδείξου-
με ότι η Ευρώπη μπορεί με συνοχή και αλληλεγγύη να 
ξεπεράσει κάθε κρίση. 

Πόσο μεγάλη είναι η ζημία στον πρωτογενή τομέα 
και στην παραγωγή, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμή-
σεις; Με ποιο τρόπο θα γίνει η επανεκκίνηση;  Η εικόνα 
στον πρωτογενή τομέα είναι μεικτή. Υπάρχουν κλάδοι 
που υπέστησαν σημαντική ζημιά και υπάρχουν κλάδοι 
που κατάφεραν να σημειώσουν επιδόσεις - ρεκόρ. Σε 
στενή συνεργασία με τις συλλογικές οργανώσεις των γε-
ωργών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων αξιολογούμε 
τις συνέπειες του κορωνοϊού, ώστε να βοηθήσουμε άμε-
σα όσους παραγωγούς έχουν πραγματικά ανάγκη.

Η επανεκκίνηση θα γίνει με την άμεση στήριξη στους 
κλάδους που επλήγησαν, την υλοποίηση των επενδύ-
σεων ύψους 2 δις ευρώ από τα Σχέδια Βελτίωσης και 
Μεταποίησης, καθώς την ενεργοποίηση των νέων χρη-
ματοδοτικών εργαλείων που έχουμε συμφωνήσει σε συ-
νεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τις 
ελληνικές τράπεζες.

Ποιοι είναι οι κλάδοι, που ανήκουν στους τομείς 
ευθύνης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων που έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη οικονο-
μική “καθίζηση”;  Κλάδοι που υπέστησαν μεγάλη ζημία 
από την πτώση πωλήσεων λόγω της πανδημίας, είναι η 
υδατοκαλλιέργεια και η ανθοκομία. Στο μικροσκόπιο του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι επίσης οι επιπτώ-
σεις στον κτηνοτροφικό κλάδο. Σε κάθε περίπτωση, θα 
αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα και κονδύλια -εγ-
χώρια και ευρωπαϊκά- για να στηρίξουμε τους Έλληνες 
αγρότες σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι άνθρωποι του 
πρωτογενούς τομέα, την βοήθεια που θα λάβουν από 
το κράτος, ώστε να σταθούν “όρθιοι”. Μπορείτε να μας 
συνοψίσετε τα μέτρα στήριξης που έχουν να περιμέ-
νουν; Το πιο πρόσφατο μέτρο που μπορώ να σας ανα-
φέρω και το οποίο εγκρίθηκε στα τέλη της περασμένης 
εβδομάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι η δυνα-
τότητα των Ελλήνων αγροτών να αποκτήσουν πρόσβαση 
στα εγγυημένα δάνεια του «Ταμείου Εγγυοδοσίας COVID 
19». Χάρη στην άψογη συνεργασία που είχαμε με το 
Υπουργείο Ανάπτυξης και τον υφυπουργό Γιάννη Τσακί-

ρη, καταφέραμε να αυξήσουμε τον προϋπολογισμού του 
Ταμείου (που χρηματοδοτείται από πόρους ΕΣΠΑ) κατά 
250 εκατ. ευρώ σε 2,25 δις ευρώ. Οι αγρότες θα μπορούν 
να λάβουν δάνεια για κεφάλαιο κίνησης με πολύ χαμηλό 
επιτόκιο και εγγύηση ως 80%.

Έρχεται ένα καλοκαίρι με μειωμένη τουριστική 
κίνηση, που συνεπάγεται μείωση της ζήτησης αγρο-
τικών, κτηνοτροφικών και προϊόντων αλιείας; Πως 
σχεδιάζετε να το αντιμετωπίσετε και να στηρίξετε την 
απασχόληση, ώστε να μην χαθεί και μεγάλος αριθμός 
θέσεων εργασίας; Η Κυβέρνηση «έριξε» στην αγορά 24 
δις ευρώ για την οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων 
και των εργαζομένων που επλήγησαν από την πανδημία. 
Η πρώτη φάση των μέτρων στήριξης σε μεγάλο βαθμό 
χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια αναπλήρωσης μέ-
ρους των χαμένων εισοδημάτων και την ενίσχυση της 
ρευστότητας των επιχειρήσεων. Σε δεύτερη φάση, θα 
επιδιώξουμε να στηρίξουμε με περισσότερο ενεργητικό 
τρόπο τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, ώστε να 
βοηθήσουμε τους ανθρώπους να δουλεύουν και όχι να 
κάθονται σπίτι τους περιμένοντας ένα επίδομα. 

Πολλά θα εξαρτηθούν και από την πορεία της του-
ριστικής κίνησης τους επόμενους μήνες. Εκτιμώ ότι οι 
απώλειες θέσεων εργασίας θα είναι ένα προσωρινό φαι-
νόμενο και ότι μέσα στο 2021 θα καταφέρουμε να δη-
μιουργήσουμε περισσότερες θέσεις απ’ όσες θα χαθούν 
φέτος. 

Γνωρίζετε τα σενάρια πρόωρων εκλογών που δι-
ακινούνται. Η άποψη βουλευτή της ΝΔ για πρόωρη 
προσφυγή στις κάλπες, εάν η πανδημία καταστήσει 
αδύνατη την υλοποίηση του προγράμματος που είχε 
εξαγγελθεί προεκλογικά, για εσάς έχει βάση; Πως θα 
αντιμετωπίσετε πολιτικά μια απόκλιση από τις προε-
κλογικές δεσμεύσεις λόγω της πανδημίας;  Το τελευταίο 
πράγμα που χρειάζεται σήμερα η χώρα είναι οι εκλογές. 
Διαθέτουμε ισχυρή Κυβέρνηση και έναν Πρωθυπουργό 
που απολαμβάνει της εμπιστοσύνης της μεγάλης πλειο-
ψηφίας των Ελλήνων πολιτών, ακόμα και αυτών που δεν 
ψήφισαν Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές.

Αυτό που έχει ανάγκη σήμερα η Ελλάδα είναι ένα 
σοβαρό οργανωμένο σχέδιο για την ταχεία ανάκαμψη 
της οικονομίας, με την ενίσχυση των επενδύσεων και τη 
δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας. Με βάση 
αυτό το πρόγραμμα κερδίσαμε τις εκλογές τον Ιούλιο του 
2019 και με το ίδιο πρόγραμμα θα συνεχίσουμε να κυ-
βερνούμε τη χώρα, τουλάχιστον για όσο καιρό μας τιμά 
με την εμπιστοσύνη του ο ελληνικός λαός. Κώστας Σκρέκας



Κώστας Σκρέκας

Προσωρινό φαινόμενο οι απώλειες 
θέσεων εργασίας, θα δημιουργήσουμε 

ακόμη περισσότερες το 2021
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Την Κυριακή 3 Μαΐου έκλεισε ένας κύκλος. Ο κύκλος 
της επώδυνης καραντίνας του κορωνοϊού. Και τη Δευ-
τέρα 4 Μαΐου άνοιξε ένας άλλος, 
της κοινής προσπάθειας πολιτεί-
ας, κοινωνίας και επιχειρήσεων να 
επανέλθουν με οργανωμένα βή-
ματα σ’ αυτό που αποκαλούμε κα-
νονική ζωή. Την “κανονική ζωή” 
που από εδώ και πέρα δεν θα είναι  
αυτό που ήταν μέχρι τώρα.

Ο κόσμος μετά την πανδημία 
του κορωνοϊού δεν θα είναι ο 
κόσμος που γνωρίζουμε. Ο ανα-
στοχασμός, που μας επέβαλε ο 
εγκλεισμός στα σπίτια μας, και η 
ανακάλυψη του χαμένου χρόνου, 
που τόσο πολύ λείπει από τις κα-
νονικές ζωές μας, είναι σημαντικά εφόδια για την επόμε-
νη περίοδο.

Το υγειονομικό σοκ που υφίσταται αυτήν την στιγμή ο 
πλανήτης από την επιδημία του COVID-19 μας αναγκάζει 
όλους να δούμε με διαφορετικό μάτι τη ζωή μας, τις προ-
τεραιότητές μας, τον ρόλο του κράτους και της δημόσιας 
υγείας, την ατομική και συλλογική ευθύνη, την αλληλεγ-
γύη, τον εθελοντισμό, τις κοινωνικές σχέσεις και βέβαια 
την οικονομία.

Είναι σίγουρο ότι αυτόν τον δύσκολο πόλεμο εναντί-
ον του κορωνοϊού τον ακολουθεί από την προηγούμενη 
Δευτέρα, μία επίσης δύσκολη μάχη για την ανόρθωση 
της ελληνικής οικονομίας. 

Η Ελλάδα, αναγνωρίζεται διεθνώς, ότι υπήρξε μο-
ντέλο όσον αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού. Αντηχεί ακόμη στα αυτιά μου η φωνή καλού 
φίλου Ελληνοκαναδού, που μου εξηγούσε πόσο περή-
φανοι αισθάνονται οι ομογενείς μας από την καθημερινή 
αναφορά του διεθνούς τύπου στην Ελλάδα ως προτύπου 
οργάνωσης και αντιμετώπισης αυτής της φοβερής παν-
δημίας. Η χώρα μας όμως θα εισέλθει σ’ αυτή τη μάχη για 
την ανόρθωση της οικονομίας της, έχοντας εξέλθει από 
έναν δεκαετή αγώνα με την κρίση χρέους στη διάρκεια 
του οποίου οι Έλληνες είδαν να μειώνεται σημαντικά το 
επίπεδο διαβίωσής τους.

Οι οικονομικές συνέπειες της κρίσης του COVID-19 
είναι οριζόντιες, αφορούν σχεδόν όλους τους κλάδους 
και αυτή τη φορά αφορούν όλες τις χώρες. Γι’ αυτό και 
η λύση εκτός από ελληνική πρέπει να είναι ευρωπαϊκή, 
όσον αφορά την αλληλεγγύη και παγκόσμια όσον αφορά 
τον συντονισμό.

Έχουμε μπροστά μας μία μεγάλη εθνική προσπάθεια 
ανάκαμψης, που θα είναι και μία μεγάλη ευκαιρία να αλ-
λάξουμε το αναπτυξιακό μας μοντέλο, εφαρμόζοντας σε 
μεγάλη έκταση τις ψηφιακές τεχνολογίες και επενδύο-
ντας σε πραγματικά βιώσιμες και ενεργειακά πράσινες 
πρακτικές, με την πολιτεία σε πρώτο ρόλο υποστήριξης 
και συντονισμού. Κι αυτή τη φορά δεν μπορούμε να κά-

νουμε το λάθος να αγνοήσουμε τις ανάγκες του πλανήτη 
που μας φιλοξενεί. 

Ο κλάδος των εκθεσιακών και 
συνεδριακών εκδηλώσεων είναι 
από τους κλάδους που χτυπή-
θηκαν περισσότερο από την κρί-
ση του κορωνοϊού και από τους 
πρώτους στους οποίους απαγο-
ρεύτηκε η λειτουργία των επιχει-
ρήσεών του, με ταυτόχρονη ανα-
στολή των συμβάσεων εργασίας 
των εργαζομένων. Είναι σίγουρο 
ότι θα χρειαστεί επιπλέον στήρι-
ξη με δεδομένο ότι οι εκθέσεις 
και τα συνέδρια θα επηρεαστούν 
σημαντικά από το νέο πλαίσιο συ-
μπεριφοράς και τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα που θα ακολουθήσουν μετά το πέρας της 
κρίσης της πανδημίας.

Η ΔΕΘ – HELEXPO, που στην περίοδο της μεγάλης 
οικονομικής κρίσης 2010-2019, κατάφερε να αναγεννη-
θεί, είναι σίγουρο ότι θα επηρεαστεί αρνητικά από τη νέα 
οικονομική κρίση που θα ακολουθήσει, την κρίση του 
COVID-19. Ήδη έχουν ακυρωθεί ή αναβληθεί πολλά γε-
γονότα, όπως, ενδεικτικά, είναι η Freskon και η Διεθνής 
Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης.

Παγκοσμίως έχουν ακυρωθεί περισσότερες από 500 
εκθέσεις με την οικονομική ζημία να φτάνει τα 81,6 δις 
ευρώ.

Η επιστροφή σε φυσιολογικούς ρυθμούς θα πάρει 
χρόνο και είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να υπάρξει από-
λυτος σεβασμός στο νέο πλαίσιο ατομικής και δημόσιας 
συμπεριφοράς όσον αφορά τους κανόνες υγειονομικής 
ασφάλειας.

Αναμένοντας λοιπόν μέσα στον Μάϊο και τον Ιούνιο, 
αυτόν το νέο καταστατικό χάρτη, από την ελληνική πο-
λιτεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οικονομία και 
ειδικότερα τα εκθεσιακά και συνεδριακά γεγονότα, πι-
στεύω ότι η 85η Διεθνής ΄Εκθεση Θεσσαλονίκης, στην 

οποία τιμώμενη χώρα θα είναι η Γερμανία, μπορεί να 
γίνει μία πρότυπη, λιγότερο μαζική, εκδήλωση όπου θα 
παρουσιαστεί το νέο αφήγημα για τη δημόσια και επαγ-
γελματική ζωή μας μέχρι την ανακάλυψη του εμβολίου 
για τον κορωνοϊό. Γιατί είναι δεδομένο ότι η ζωή είναι πιο 
δυνατή από τον φόβο, και πρέπει να συνεχιστεί. Με προ-
φυλάξεις, σεβασμό στην επιστημονική γνώση, αυτοπει-
θαρχία και αλληλεγγύη. 

Ελπίζω ότι οι εξελίξεις θα μας το επιτρέψουν. Με δύο 
βασικά δεδομένα. Χρειαζόμαστε την οικονομία, αλλά 
προτεραιότητα είναι πάντα ο Άνθρωπος.

*Ο Τάσος Τζήκας είναι πρόεδρος της ΔΕΘ- Helexpo

Ο κόσμος και η ΔΕΘ – Helexpo στην εποχή του κορονοϊού

opinion

Τ Ο Υ  Τ Α Σ Ο Υ 
Τ Ζ Η Κ Α * 

Είναι σίγουρο ότι θα χρειαστεί 
επιπλέον στήριξη με 
δεδομένο ότι οι εκθέσεις και 
τα συνέδρια θα επηρεαστούν 
σημαντικά από το νέο 
πλαίσιο συμπεριφοράς και 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα 
που θα ακολουθήσουν μετά 
το πέρας της κρίσης της 
πανδημίας.



Ο κόσμος και η ΔΕΘ – Helexpo στην εποχή του κορονοϊού
Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας μιλά στην Karfitsa 
για την προσπάθεια του δήμου να φέρει 
το Final-8 της Euroleague στη Θεσσαλονίκη

«Τεράστια οφέλη για 
το brandname της 
πόλης, η Θεσσαλονίκη 
θα γίνει και πάλι 
πρωταγωνίστρια»

Με την (μερική) άρση του lockdown στις περισσότερες χώρες της 
Ευρώπης, άπαντες προσπαθούν να επιστρέψουν στην κανονικότητα και 
στις καθημερινές προ-κορονοϊού συνήθειές τους. Το δικό του... restart 
επιχειρεί να κάνει και ο παγκόσμιος αθλητισμός με ολοένα και περισσό-
τερες χώρες να επιτρέπουν την έναρξη των προπονήσεων στις ομάδες, 
κάτω φυσικά υπό αυστηρά μέτρα και πρωτόκολλα τήρησης των κανό-
νων ατομικής υγιεινής. Βέβαια, για την ώρα πέρα από εκτιμήσεις, κανείς 
δεν μπορεί με σιγουριά να γνωρίζει το πότε και το αν τελικά θα καταφέ-
ρουν να ξεκινήσουν και πάλι τις επίσημες αγωνιστικές δραστηριότητες 
οι ομάδες, αφού καθημερινά γίνεται η επανεκτίμηση, η επίδραση και η 
διασπορά του ιού σε όλες τις χώρες. Ένα από τα μεγάλα ερωτηματικά 
που αιωρούνται έχει να κάνει και με το μέλλον της φετινής Euroleague. 
Ήδη μέσω του CEO της διοργάνωσης, Τζόρντι Μπερτομέου, έχει κα-
ταρτιστεί το τελικό πλάνο για το πως θα ολοκληρωθεί η σεζόν, το 
οποίο όμως είναι καθαρά σε συνάρτηση με την εξέλιξη της πανδημίας. 
Σύμφωνα με αυτό, θα διεξαχθεί Final-8 σε μία μόνο πόλη της Ευρώ-
πης η οποία θα πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η Euroleague, με 
πιθανότερες ημερομηνίες διεξαγωγής του να είναι το διάστημα από 
τις 4 μέχρι και τις 26 Ιουλίου. Σαφώς και η Ελλάδα που στη «μάχη» 
του κορωνοϊού αντεπεξήλθε καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα 
της Ευρώπης, ήταν εκ των βασικών διεκδικητών της διοργάνωσης. Η 
Αθήνα, μαζί με το Κάουνας της Λιθουανίας και το Βελιγράδι της Σερβί-
ας ήταν οι τρεις βασικές πόλεις/χώρες για να αναλάβουν την διοργά-
νωση, μέχρι τη στιγμή που η Θεσσαλονίκη, μέσω της πρωτοβουλίας 
που πήρε ο Δήμαρχος της, Κωνσταντίνος Ζέρβας, μπήκε ως μία νέα 
- και μάλιστα πολύ δυνατή υποψήφια - πόλη για να αναλάβει την λα-
μπρή αυτή διοργάνωση.

Βέβαια, με τα τωρινά δεδομένα, τα βασικά ζητούμενα που υπάρ-
χουν είναι το πως και αν θα καταφέρουν οι ομάδες της Euroleague να 
αγωνιστούν ξανά, κάτι που για την ώρα κανείς δεν μπορεί να πει μετά βε-
βαιότητας, από την στιγμή που οι προπονήσεις έχουν σταματήσει εδώ και 
δύο μήνες, ενώ σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο, τα περισσότερα ευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα έβαλαν... λουκέτο, με τους παίκτες να έχουν αναχωρήσει 
για τις πατρίδες τους. Η πίεση ωστόσο που ασκεί η Euroleague στις ομάδες 

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Ο Ν  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο
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συνέντευξη

είναι μεγάλη και το διάστημα μέχρι το τέλος Μαΐου θα 
είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για το τι μέλλει γενέσθαι.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, 
μίλησε στην Karfitsa, σχετικά με το πως πάρθηκε η από-
φαση η Θεσσαλονίκη να διεκδικήσει την διοργάνωση, 
ανέφερε επίσης τα προαπαιτούμενα και τις εγγυήσεις που 
ζητά η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και ξεκαθά-
ρισε τις πιθανότητες που υπάρχουν ώστε η πόλη μας να 
γίνει για σχεδόν έναν μήνα μέσα στο καλοκαίρι η μητρό-
πολη του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Πώς προήλθε η ιδέα και πότε ο Δήμος Θεσσαλο-
νίκης έστειλε επίσημο αίτημα για να αναλάβει την 
κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση του 
μπάσκετ; «H ιδέα προέκυψε με φυσικό τρόπο καθώς 
και εγώ αλλά και αρκετοί από τους συνεργάτες μου εί-
μαστε λάτρεις του μπάσκετ. Όταν πληροφορηθήκαμε για 
τις σκέψεις της διοργανώτριας αρχής της Euroleague, 
για ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου σε μία μόνο 
πόλη – και συνυπολογίζοντας τα δεδομένα της συγκυ-
ρίας είπαμε ένα αρχικό «γιατί όχι στη Θεσσαλονίκη;». 
Σε ένα από τα πολλά απογεύματα στο δημαρχείο, τις τε-
λευταίες ώρες της ημέρας έπεσε η ιδέα και κάπως έτσι 
άρχισε αυτή η περιπέτεια. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι βα-
σική προεκλογική μου δέσμευση ήταν και παραμένει το 
να ξαναβάλουμε την πόλη σε όλους τους ευρωπαϊκούς 

και παγκόσμιους χάρτες με τη φιλοξενία ή τη διοργάνω-
ση μεγάλων εκδηλώσεων που θα αφήνουν αποτύπωμα. 
Πάει καιρός που η πόλη πρωταγωνιστούσε και είναι και-
ρός να το επιχειρήσει και πάλι. Θέλω οι Θεσσαλονικείς να 
αισθανθούν μία νέα αισιοδοξία ότι η πόλη στοχεύει και 
πάλι ψηλά. Βήμα το βήμα μπορούμε να το πετύχουμε. Η 
διεκδίκηση της Euroleague είναι ένα τέτοιο πρώτο βήμα. 
Στόχος μου να φέρω τη Θεσσαλονίκη εκεί που της αξίζει, 
στο επίκεντρο. Να βάλουμε ένα τέρμα στην ιδιότυπη απο-
μόνωση της πόλης, να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή της, 
να απαλλαγεί από τη μιζέρια των μικρών και ασήμαντων 
και να κοιτάξει στα μάτια άλλες μεγάλες πόλεις».

Τι προϋποθέσεις χρειάζονται και κατά πόσο η Θεσ-
σαλονίκη μπορεί να είναι έτοιμη εν μέσω πανδημίας για 
μία τέτοια διοργάνωση με τις οκτώ κορυφαίες ομάδες 
της Ευρώπης; «Κατ’ αρχάς είναι κρίσιμο να πούμε πως 
ό,τι αποφασιστεί θα συμπεριλαμβάνει όλα εκείνα τα πρω-
τόκολλα ασφάλειας και προστασίας της δημόσιας αλλά 
και ατομικής υγείας. Δεν συζητούμε για μία διοργάνωση 
as usual αλλά για ένα τουρνουά υπό πολύ συγκεκριμένες 
συνθήκες και προδιαγραφές. Ομάδες με μπάτζετ εκατομ-
μυρίων ευρώ και οργανισμοί με αντίστοιχους προϋπο-
λογισμούς δεν θα διακινδύνευαν την υγεία των παικτών. 
Και από την άλλη και εμείς, ως Πολιτεία προχωράμε συ-
ντεταγμένα και προσεκτικά χτίζοντας πάνω σε ό,τι έχουμε 

Η Θεσσαλονίκη πληροί 
αρκετές αν όχι όλες 
τις προϋποθέσεις. Έχει 
γήπεδα, έχει ξενοδοχειακές 
εγκαταστάσεις υψηλών 
προδιαγραφών, διεθνές 
αεροδρόμιο, νοσοκομεία, 
μικρές αποστάσεις και το 
κυριότερο όλων κατέγραψε 
πολύ καλές επιδόσεις στη 
διαχείριση της πανδημίας.
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συνέντευξη

πετύχει. Η Θεσσαλονίκη πληροί αρκετές αν όχι όλες τις 
προϋποθέσεις. Έχει γήπεδα, έχει ξενοδοχειακές εγκατα-
στάσεις υψηλών προδιαγραφών, διεθνές αεροδρόμιο, 
νοσοκομεία, μικρές αποστάσεις και το κυριότερο όλων 
κατέγραψε πολύ καλές επιδόσεις στη διαχείριση της παν-
δημίας. Είναι ένας ασφαλής προορισμός και αυτό πρέπει 
να το κεφαλαιοποιήσουμε. Τι καλύτερο λοιπόν από το να 
φιλοξενήσουμε εδώ, όχι μόνο τις ομάδες με το staff αλλά 
και πλειάδα δημοσιογράφων, τηλεοπτικών σταθμών».

Τη δεδομένη χρονική στιγμή οι πληροφορίες ανα-
φέρουν πως η Euroleague έχει αποφασίσει η διοργά-
νωση του Final-8 να γίνει στην Ελλάδα. Τι πιθανότητες 
έχει η υποψηφιότητα της Θεσσαλονίκης να επικρατή-
σει έναντι αυτής της Αθήνας; «Επιτρέψτε μου να μην το 
προσεγγίσω αντιπαραθετικά με την Αθήνα. Προφανώς 
και όλοι θέλουμε η διοργάνωση να φιλοξενηθεί στην 
Ελλάδα, αλλά εμείς τρέχουμε για τη Θεσσαλονίκη. Κρα-
τήστε το εξής – από τη στιγμή της πρώτης μας επικοι-
νωνίας με τους ανθρώπους της Euroleague μέχρι σήμε-
ρα, οι πιθανότητες της πόλης αυξάνονται σταθερά. Αργά 
αλλά σταθερά. Προσμετρούν στα θετικά μας το γεγονός 
πως ο Δήμος έχει μπει μπροστά και άρα έχουν αξιόπιστο 
συνομιλητή. Η Θεσσαλονίκη προσφέρει και το πλεονέ-
κτημα της ουδέτερης έδρας καθώς όσο και να μας λυπεί 
το γεγονός πως δεν έχουμε ομάδα που αγωνίζεται στην 
διοργάνωση αυτό δεν παύει να είναι μία αλήθεια. Η πόλη 
μας έχει φιλοξενήσει το τελευταίο Final Four το 2000, στα 

εγκαίνια του PAOK Sports Arena, όταν ακόμα διοργανώ-
τρια αρχή ήταν η FIBA – δε συμφωνείτε ότι έχει περάσει 
πολύς καιρός;».

Ποια τα οφέλη και που ποντάρει ο Δήμος Θεσσα-
λονίκης πως θα βγει κερδισμένη η πόλη δεδομένου 
πως μιλάμε για αγώνες που θα γίνουν κεκλεισμένων 
των θυρών και κάτω από πολύ αυστηρά μέτρα υγιεινής 
προστασίας; «Το οφέλη είναι πολλά. Έχουμε μία μοναδι-
κή ευκαιρία για να ενισχύσουμε το brandname της πόλης 
και μέσα από πολύ σημαντική προβολή να την καταστή-
σουμε τουριστικό προορισμό. 15.000 αθροιστικά διανυ-
κτερεύσεις σε ξενοδοχεία, τζίρος εκατομμυρίων ευρώ 
σε μία περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη, κύκλος εργασιών για 
την εφοδιαστική αλυσίδα, την εστίαση και κυρίως προ-
βολή. Προβολή της πόλης που θα εκτείνεται στο χρόνο 
και θα παράγει θετικές εικόνες για τουλάχιστον 12 μή-
νες. Σε μία περίοδο ειδικά που ανοίγει μπροστά μας και 
οι συζητήσεις για την επόμενη ημέρα μετά τον κορωνοϊό 
κορυφώνονται και η εξωστρέφεια είναι ζητούμενο, ο Δή-
μος Θεσσαλονίκης μπαίνει μπροστά. Συνυπολογίστε και 
τη θετική επίδραση που θα έχει στον τουρισμό η εικόνα 
και η είδηση της Θεσσαλονίκης ως ασφαλούς πόλης που 
γειτνιάζει με τουριστικά θέρετρα και μπορεί να φιλοξενή-
σει διοργανώσεις απαιτήσεων. Είναι ένα καλό lead in για 
το ελληνικό καλοκαίρι».

Με εξαίρεση τα δυο γήπεδα, δηλαδή το PAOK 
Sports Arena και το Nick Galis Hall απαιτούνται κι αλλά 

διαθέσιμα γήπεδα της πόλης που θα χρησιμοποιηθούν 
ως προπονητήρια για τις ομάδες; «Το σημαντικό είναι να 
ξαναφέρουμε τη νοοτροπία του νικητή στην πόλη, στους 
παράγοντες, στον κόσμο. Τα γήπεδά μας είναι αλήθεια ότι 
δεν είναι πρώτης γραμμής. Όμως πάντα σε όλη την ιστο-
ρία απαιτείται ένας καταλύτης που θα δώσει το έναυσμα, 
ένα εναρκτήριο λάκτισμα για την αντιστροφή της πορεί-
ας. Με μικρές παρεμβάσεις τα δύο αυτά γήπεδα μπορούν 
να φιλοξενήσουν αγώνες και αν χρειαστούν βοηθητικά, 
εκτιμώ ότι μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Δεν με 
αγχώνει αυτή η παράμετρος».

Ποια προαπαιτούμενα και «θέλω» θέτει η 
Euroleague για την διοργάνωση αυτή; Γήπεδα, ξενο-
δοχεία, ασφάλεια, διεθνές αεροδρόμιο και σοβαρούς 
συνομιλητές. Τα υπόλοιπα βρίσκονται, καθώς είναι δευ-
τερεύουσας σημασίας. Προσωπικά αντιμετωπίζω αυτήν 
την προσπάθεια με όρους ενός διαρκούς εγχειρήματος, 
όχι στατικά. Θέλω να γίνει ένα μικρό ηλεκτροσόκ θετικής 
ενέργειας και να «υπενθυμίσουμε» πως υπάρχει μία αξι-
όλογη πόλη σε ανοδική πορεία που δηλώνει παρών και 
διεκδικεί ό,τι της αναλογεί».

Η απόφαση του Δήμου Θεσσαλονίκης να ζητήσει 
μια τόσο λαμπρή διοργάνωση είναι και ένα πρώτο ηχη-
ρό μήνυμα για τις βλέψεις που έχει η πόλη μας ώστε 
να αναλάβει μεγάλα αθλητικά event στο προσεχές 
μέλλον; «Όπως σας είπα και αρχικά, οι βλέψεις της πό-
λης είναι μεγάλες. Πρέπει να είναι μεγάλες. Η μιζέρια και 
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Αυγενάκης: «Θετικοί 
να το συζητήσουμε»
Στην τηλεδιάσκεψη που έκανε ο Λευτέρης 

Αυγενάκης στις αρχές της εβδομάδας, ερω-
τήθηκε για το αν θα ήταν εφικτό να γίνει κάτι 
τέτοιο στην Ελλάδα, με τον υφυπουργό Αθλητι-
σμού να δηλώνει θετικός ως προς αυτό το εν-
δεχόμενο, σε μία ακόμα ένδειξη πως η Ελλάδα 
είναι το ακλόνητο φαβορί για να αναλάβει την 
διοργάνωση. «Δεν έχουμε επίσημη πρόταση. 
Ανεπίσημα έχουμε ενημερωθεί. Όταν γίνει επί-
σημα θα το συζητήσουμε με θετική διάθεση. 
Οτιδήποτε ενισχύει την αθλητική δραστηριό-
τητα θα το στηρίξουμε», ήταν η απάντηση του 
υφυπουργού Αθλητισμού στη σχετική ερώτηση 
που του τέθηκε για την Ευρωλίγκα.

Το format 
της διοργάνωσης

Για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρ-
κειας της Euroleague απομένουν ακόμα έξι 
αγωνιστικές. Αυτές θα διεξαχθούν κανονικά, 
όταν και έπειτα θα προκύψει η τελική οκτάδα 
που θα αναμετρηθεί σε νοκ άουτ αναμετρήσεις 
με στόχο την κατάκτηση του τίτλου. Τη δεδο-
μένη χρονική στιγμή στην προνομιούχο οκτάδα 
βρίσκονται κατά σειρά οι εξής ομάδες: Εφές, 
Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, 
Μακάμπι Τελ Αβίβ, Παναθηναϊκός, Χίμκι, Φε-
νέρμπαχτσέ.

η φοβικότητα δεν μας αρμόζουν. Στοχεύουμε ψηλά, θέ-
λουμε να κοιτάμε στα μάτια όλες τις ανάλογου μεγέθους 
ευρωπαϊκές πόλεις γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία 
εκσυγχρονίζουμε και βελτιώνουμε και τη δική μας πόλη. 
Έχουμε μεγάλο αθλητικό background, έχουμε ξενοδο-
χειακές υποδομές, φυσικό κάλλος που μπορεί να προ-
σφέρει στον επισκέπτη πολλαπλές επιλογές διακοπών. 
Υστερούμε κάπως στις υποδομές αλλά και εκεί γίνεται 
μία μεγάλη προσπάθεια. Γιατί να μην διεξαχθεί ένας τε-
λικός του Champions League στη Νέα Τούμπα; Γιατί να 
μην εκσυγχρονιστεί το Nick Galis Hall και να επιχειρηθεί 
μία ανάσταση του μπάσκετ της πόλης; Εκεί στα τέλη των 
80s και σε όλα τα 90s η Θεσσαλονίκη ήταν το φυτώριο 
αλλά και η βιτρίνα όλου του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Εγώ 
αυτή την παρακαταθήκη δεν τη ξεχνώ – είμαι άλλωστε 
και άνθρωπος του αθλητισμού και έχω εμπλακεί ενεργά 
κατά το παρελθόν με το άθλημα από διοικητικές θέσεις. 
Από αυτές τις γραμμές σας δηλώνω πως προσωπικά, από 
τη θέση του Δημάρχου της Θεσσαλονίκης, θα κάνω ότι 
περνά από το χέρι μου ώστε η πόλη να παίζει στην πρώτη 
γραμμή. Δεν θέλουμε να είμαστε μία περιφερειακή πόλη 
μιας μεσαίας χώρας της Ευρώπης, αλλά αστικό σημείο 
αναφοράς στη Νοτιανατολική Ευρώπη».

opinion
Ο COVID 19 αλλάζει

θεαματικά τον αθλητισμό

Ο επαγγελματικός αθλητισμός σ’ όλο τον πλανή-
τη κλαίει με «μαύρο δάκρυ» λόγω των οικονομικών 
απωλειών, προϊόν του COVID 19. Υπολογίζεται ότι 
περίπου 54 δισ. ευρώ θα χαθούν από τον τζίρο όλων 
των αθλημάτων, λόγω του κορωνοϊού. Από τους 
Μαραθωνίους, μέχρι το ΝΒΑ και τα υπόλοιπα ομαδι-
κά επαγγελματικά αθλήματα στα πόδια των οποίων 
έριχναν δεκάδες εκατομμύρια, οι χορηγοί. Δεν είναι 
όμως μόνο ο αθλητισμός που θίγεται από την πανδη-
μία. Για παράδειγμα ο οργανισμός Disneyland υπο-
λογίζει ότι θα χάσει περίπου 1,6 δισ. από τα έσοδα 
του, ενώ ετοιμάζει ειδικό πλάνο για την υποδοχή των 
επισκεπτών, με μάσκες και θερμομέτρηση! 

Η ζωή λοιπόν μετά την πανδημία αλλάζει σ’ όλα 
τα επίπεδα, οπότε επόμενο είναι να αλλάξουν τα δε-
δομένα και στον αθλητισμό. Ακόμη και οι διοργανω-
τές του ποδηλατικού γύρου της Γαλλίας, πήραν την 
απόφαση να μεταθέσουν για το τέλος του Αυγούστου 
τη διοργάνωση. 

Η Μπουντεσλίγκα είναι το πρώτο από τα μεγάλα 
ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου που θα κά-
νουν σέντρα μετά την πανδημία.

Η Ανγκελα Μέρκελ επιβεβαίωσε την επανέναρξη 
της διοργάνωσης εντός του μηνός και η πιθανότερη 
ημερομηνία είναι η 15η Μάϊου.  Φυσικά με αυστη-
ρά πρωτόκολλα που έχουν συντάξει οι υγειονομικές 
υπηρεσίες της Γερμανίας και οι γιατροί των ομάδων.

Τα πρωταθλήματα σε Γαλλία, Βέλγιο κι Ολλανδία 
έχουν διακοπεί οριστικά προκαλώντας αρκετές αντι-
δράσεις κυρίως από συλλόγους, που θεώρησαν ότι 
θίγονται τα συμφέροντά τους.

Στην Ισπανία υπάρχει εκκρεμότητα με τη διαφο-
ρά ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ μόλις σε δύο 
βαθμούς, 11 αγωνιστικές πριν τη λήξη του Πρωτα-
θλήματος. Μπροστά όμως στον κίνδυνο οι ομάδες 
να χάσουν συνολικά 1 δισ. η La Liga ίσως ξεκινήσει 
μέχρι τις αρχές Ιουνίου.

Το ίδιο ισχύει και για την Ιταλία.
Στην Αγγλία η Πρέμιερ Λιγκ βρίσκεται ακόμη στον 

αέρα. Στην Ελλάδα οι ομάδες της Super League 1 
άρχισαν πάλι προπονήσεις, αλλά επίσημη τοποθέ-
τηση για την επανέναρξη του Πρωταθλήματος δεν 
υπάρχει. 

Ακόμη όμως κι αν τελικώς κυλήσει η μπάλα 
στο χορτάρι, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει μέσα 
σ’ ένα… αποστειρωμένο περιβάλλον τι ποδόσφαιρο 
θα παιχτεί. Αλλωστε ο φόβος είναι συναίσθημα που 
επηρεάζει όλες τις ανθρώπινες δράσεις κι όλες τις 
κοινωνικές τάξεις. 

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ
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ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ στον τουρισμό και στην εστίαση, 
αφού όλα αλλάζουν απ’ εδώ και μπρος. Οι νέες συνθήκες 
που θα διαμορφωθούν παντού 
λόγω του φόβου της εξάπλωσης 
του κορωνοϊού, κάνουν τα πράγ-
ματα πολύ δύσκολα για όλους. Αν 
υποθέσουμε ότι αύριο ανοίγουν 
όλα τα εστιατόρια και καφέ της 
πόλης, τα δεδομένα αλλάζουν. Θα 
τοποθετήσουν τραπέζια με από-
σταση 2 μέτρων μεταξύ τους, επο-
μένως στο χώρο που διαθέτουν τα 
μισά καθίσματα και στην καλύτε-
ρη περίπτωση τα μισά έσοδα. Αυτό 
σημαίνει λιγότεροι εργαζόμενοι 
σε κάθε επιχείρηση και πολύ με-
γάλη δυσκολία του επιχειρημα-
τία για να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα, τα ενοίκια, τα 
δυσβάσταχτα Δημοτικά Τέλη, την υψηλή φορολογία, την 
ασφάλιση του ιδίου και του προσωπικού. Ακόμη κι αν 
δεν χρωστάει στους προμηθευτές και στον απαραίτητο 
εξοπλισμό εστίασης, είναι εξαιρετικά δύσκολο πλέον, να 
μπορέσει ένας επιχειρηματίας να έχει κάποια έσοδα για 
να ζήσει την οικογένειά του. Κι όλα αυτά, τώρα με τις 

καλύτερες συνθήκες του καλοκαιριού, γιατί το χειμώνα 
είναι περισσότερο από βέβαιο ότι θα βάλουν λουκέτο τα 

περισσότερα καταστήματα. 

Οι εποχές που ο κλάδος των 
καφετεριών, των εστιατορίων, 
των μπαρ και των κέντρων δια-
σκέδασης, είχαν την πρωτοκα-
θεδρία στην έξοδο των πολιτών, 
πέρασαν ανεπιστρεπτί. Όχι μόνον 
λόγω των ενδεδειγμένων μέ-
τρων προστασίας της υγείας του 
κόσμου, αλλά και γιατί ύστερα 
από όλο αυτό που περνάμε, ο κα-
θένας από εμάς διστάζει πλέον να 
εκτεθεί στην πάσα πιθανότητα, ο 
διπλανός του να είναι «ασυμπτω-

ματικός φορέας» του ιού. Πάνω από το 50% των ερωτη-
θέντων σε πρόσφατη έρευνα, λέει ότι θα περιορίσει τις 
εξόδους του, γιατί φοβάται.

Στον τουρισμό μη νομίσετε ότι είναι καλύτερα τα 
πράγματα. Κι εδώ, ο κίνδυνος έρχεται και από τις δύο 
μεριές. Οι ιδιοκτήτες τρέμουν μήπως κατά τη λειτουργία 
τους διαπιστωθεί κάποιο κρούσμα, πράγμα που σημαί-

νει αν όχι κλείσιμο της επιχείρησης, φυγή των πελατών 
άρον – άρον και από την άλλη μεριά, οι πελάτες που κι 
αυτοί φοβούνται μήπως στο δωμάτιο που θα καταλύσουν 
για ολιγοήμερες διακοπές, την προηγουμένη διέμενε 
κάποιος φορέας του ιού. Οι ξενοδόχοι λένε ότι η φετι-
νή χρονιά χάθηκε και ότι αν δεν βρεθεί το φάρμακο για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας, ίσως να είναι χαμένη 
και η επόμενη χρονιά. Πάνω από 50% κι εδώ λιγότεροι 
εργαζόμενοι με τα ποσοστά της ανεργίας να ανεβαίνουν. 
Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες ανέργους μόνον στον του-
ρισμό και όσοι θα εργασθούν από 1ης Ιουνίου διακατέχο-
νται από αβεβαιότητα, αγωνία και καταπίεση.

Παράλληλα, πλήττονται πολλά ακόμη επαγγέλματα 
και είναι αυτά που τροφοδοτούν τις τουριστικές επιχει-
ρήσεις και τα καταστήματα εστίασης και ψυχαγωγίας, 
γεγονός που αυξάνει τις ανησυχίες για χιλιάδες νέα λου-
κέτα σε όλη την επικράτεια, με περεταίρω αύξηση των 
ανέργων. Για να αποφύγουμε μια νέα οικονομική κατα-
στροφή τον ερχόμενο χειμώνα, χρειάζονται άμεσα μέτρα 
δραστικής μείωσης της φορολογίας και των Δημοτικών 
Τελών, αναστολή ασφαλιστικών εισφορών των εργαζο-
μένων και κατάργηση της προκαταβολής φόρων, λένε οι 
επαγγελματίες – και δεν έχουν άδικο…   

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

opinion
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Σε αναμονή κεντρικού σχεδιασμού οι ξενοδόχοι - Όλες οι ελπίδες στον οδικό Τουρισμό  

Τουρισμός ώρα μηδέν 
για Χαλκιδική και Πιερία 

Η πρώτη Ιουνίου, ημέρα που θα ανοίξουν τα ξενοδο-
χεία δωδεκάμηνης λειτουργίας είναι κοντά ωστόσο αυτή 
η ημέρα δεν αφορά στα τουριστικά θέρετρα σε Πιερία και 
Χαλκιδική που έχουν ως πιθανή  ημερομηνία επαναλει-
τουργίας την 1η Ιουλίου σύμφωνα με τα όσα είπε ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη του 
στο CNN υπογραμμίζοντας ότι «στο καλύτερο σενάριο η 
Ελλάδα θα ανοίξει για την τουριστική δραστηριότητα από 
την 1η Ιουλίου και εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύ-
θυνση».

Από την πλευρά τους οι  ξενοδόχοι αναμένουν τους 
υγειονομικούς κανόνες, που πρόκειται να ανακοινωθούν 
στις 15 Μαΐου αλλά και τα νέα μέτρα οικονομικής στήρι-
ξης που θα θέσει η πολιτεία για τη λειτουργία του τουρι-
σμού για να αποφασίσουν αν θα ανοίξουν τις επιχειρήσεις 
τους η θα πουν... και του χρόνου.

Ο οδικός τουρισμός θα μπορούσε να αποδειχθεί σω-
τήρια λύση για τον τουρισμό σε Πιερία και Χαλκιδική που 
ούτως ή άλλως είναι αγαπημένες περιοχές των γειτόνων 
μας από τις χώρες των Βαλκανίων: «Στον οδικό τουρι-
σμό, εκτός από τους μεμονωμένους ταξιδιώτες, πρέπει 
να λάβουμε υπόψη και τα τουριστικά λεωφορεία, καθώς 
εκεί υπάρχει ανησυχία για τα κριτήρια υγείας που θα τε-
θούν και τον τρόπο που θα ταξιδεύει ο κόσμος», τονίζει ο 
πρόεδρος της ΠΟΞ Γρηγόρης Τάσιος. 

Η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, Ευαγγε-
λία Ξυπτερά αναμένει τους όρους και  τις προϋποθέσεις 
λειτουργίας των ξενοδοχείων όχι μόνο για τους τουρίστες 
αλλά και για τους εργαζόμενους σε αυτά. «Για εμάς είναι 
σημαντικό να δούμε τι υγειονομικά πρωτόκολλα χρειά-
ζεται να εφαρμοστούν, προκειμένου να εξετάσουμε πώς 
αυτό είναι εφικτό να γίνει, να εκτιμήσουμε το κόστος και 
άλλα δεδομένα για να έχουμε μια σαφή εικόνα, ώστε να 
λάβουμε τις τελικές αποφάσεις».

Ωστόσο, για να ενισχυθεί ο εσωτερικός τουρισμός 
στην Ελλάδα, θα πρέπει να υπάρχουν μειώσεις τιμών 
στην διαμονή. «Είναι βέβαιο ότι θα αναδιαμορφωθούν οι 
τιμές μας για φέτος, χωρίς βέβαια να υπάρχουν μεγάλα 
περιθώρια για μειώσεις» αναφέρει η πρόεδρος της Ένω-
σης Ξενοδόχων Πιερίας. Μάλιστα, τουριστικοί πράκτορες 
ζητούν την διεύρυνση του προγράμματος κοινωνικού 
τουρισμού και την ένταξη περισσότερων ομάδων.

Τεστ για κορονοϊό στις χώρες αναχώρησης 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων έστειλε επι-

στολή στους αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης με 
την οποία τους παραθέτει μια σειρά προτάσεων για την 
είσοδο των τουριστών στην Ελλάδα από τα χερσαία σύ-
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νορα όταν ανοίξουν.  «Θέλουμε να τονίσουμε πως στις 
πρωτόγνωρες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, ο οδι-
κός τουρισμός μπορεί βοηθήσει ώστε να υπάρξει κάποια 
στοιχειώδης έστω τουριστική κίνηση. Επομένως ο καθο-
ρισμός  της διαδικασίας και των προϋποθέσεων εισόδου 
των οδικών τουριστών στη χώρα μας είναι μεγάλης ση-
μασίας» αναφέρει η ΠΟΞ και υπογραμμίζει:  Θα πρέπει 
οπωσδήποτε οι επισκέπτες-πελάτες να έχουν κάνει test 
για COVID-19 στις χώρες προέλευσης και όχι η σχετική 
διαδικασία να πραγματοποιείται κατά την είσοδο τους στη 
χώρα μας.

Επίσης κρίνεται αναγκαίο να είναι ανοικτοί οι συνο-
ριακοί σταθμοί Νυμφαίας Ροδόπης, Κρυσταλλοπηγής, 
Ευζώνων, Προμαχώνα και Εξοχής από τους οποίους έρ-
χεται στη χώρα μας το μεγαλύτερο μέρος των τουριστών 
που προέρχονται από χώρες που, βάσει των τελευταίων 
στοιχείων, έχουν κάνει καλή υγειονομική διαχείριση της 
κρίσης του COVID-19 και έχουν περιορισμένα κρούσμα-
τα (Αλβανία. Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία). Αναφορικά 
τώρα με τον συνοριακό σταθμό των Κήπων του Έβρου, 
πρέπει να σημειώσουμε πως παρόλο που πρόκειται, υπό 
κανονικές συνθήκες, για μια σημαντική είσοδο τούρκων 
τουριστών, μας προβληματίζει η διαχείριση της υγειονο-
μικής κρίσης από τη γειτονική χώρα.

Γιάννης Κουφίδης 
«Φέτος θα γυρίσουμε στα παλιά»

«Φέτος, θα γυρίσουμε στα παλιά. Τότε 
που η Χαλκιδική είχε πολύ οδικό τουρι-
σμό, όχι μόνο από τα Βαλκάνια, αλλά και 
την υπόλοιπη Ευρώπη, τη δεκαετία του 
1990 δηλαδή. Αυτή η προσπάθεια θα γί-
νει με συνεργασία όλων των φορέων και 
κλάδων και πιστεύουμε ότι θα δώσει μια 
ανάσα» αναφέρει στην Karfitsa ο πρόε-
δρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδη.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκτός από τα ξενοδοχεία ισχυ-
ρό πλήγμα θα δεχθούν και οι επιχειρήσεις εστίασης και 
τα καφέ στη Χαλκιδική καθώς θα έχουν πολύ λιγότερα 
τραπεζοκαθίσματα λόγω των μέτρων που επιβάλλονται 
στην εστίαση.

Μάλιστα πολλοί από τους 2.500 επαγγελματίες στη 
Χαλκιδική σκέφτονται να κρατήσουν κλειστές τις επιχει-
ρήσεις τους. 

«Τα δεδομένα άλλαξαν και τα μέτρα που επιβάλλουν 
αποστάσεις μεταξύ ξαπλώστρας, τραπεζιών κτλ δεν δί-
νουν στον επαγγελματία τη δυνατότητα να διαθέτει τον 
ίδιο αριθμό με πέρυσι σε τραπεζοκαθίσματα ή ξαπλώ-
στρες. Αυτό, σε συνδυασμό με τον αριθμό των ξένων του-
ριστών που αναμένεται αρκετά περιορισμένος, θα μειώ-

σουν κατά πολύ τα έσοδα» σημειώνει. Την 
ίδια ώρα, η σεζόν αναμένεται να ξεκινήσει 
ουσιαστικά τον Ιούλιο, άρα το πλήγμα εί-
ναι πολλαπλό, αναφέρει ο κ. Κουφίδης.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλ-
κιδικής επισημαίνει πως θα πρέπει η Πο-
λιτεία και οι δήμοι να διευκολύνουν τις 
επιχειρήσεις που θα αποφασίσουν να λει-
τουργήσουν και να τους παράσχουν, όπου 
αυτό είναι εφικτό, μεγαλύτερο χώρο να 

αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα και ξαπλώστρες, ακό-
μη και στο ήμισυ κάποιων παραλιακών δρόμων, για να 
τους διευκολύνουν και ταυτόχρονα να διαμορφωθούν οι 
συνθήκες που θα κάνουν τον κόσμο να νοιώθει ασφαλής, 
τηρώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις. «Άλλωστε, με 
τα χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμών στη Χαλκιδική, δεν 
θα είναι μεγάλο πρόβλημα να βρεθεί επιπλέον χώρος για 
αυτή τη σεζόν, που η κατάσταση είναι δύσκολη» εξηγεί 
και υπογραμμίζει ότι «είναι πολύ σημαντικό  να τακτο-
ποιηθεί άμεσα το θέμα των αδειών εκμετάλλευσης αιγια-
λού, που συνήθως τέτοια εποχή σε προηγούμενες χρο-
νιές ήταν ήδη σε εξέλιξη, ενώ φέτος, λόγω της πανδημίας 
και του μειωμένου προσωπικού στις δημόσιες υπηρεσίες, 
έχει καθυστερήσει».
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Έρευνα του ΠΑΜΑΚ για τον Τουρισμό 

Προέχει η ασφάλεια
Η Ελλάδα μετά τη διεθνή προβολή που έλαβε λόγω 

της διαχείρισης της πανδημίας του COVID-19 θα μπορού-
σε να εκμεταλλευτεί τη θετική της εικόνα και να διατη-
ρήσει κάποιες από τις τουριστικές εισροές χωρίς όμως 
να διακινδυνεύει μια εκτεταμένη διασπορά του ιού στη 
χώρα. Συνεπώς ένα βασικό ερώτημα που τίθεται είναι 
ποιες είναι οι κατάλληλες πολιτικές έτσι ώστε η Ελλάδα 
να μην χάσει όλους τους τουρίστες του εξωτερικού και 
παράλληλα να προάγει τον εσωτερικό τουρισμό, ενθαρ-
ρύνοντας περισσότερους Έλληνες να κάνουν διακοπές. 

 Στο ερώτημα αυτό απαντά το τρίτο κατά σειρά μέρος 
της πανελλαδικής έρευνας που διεξήχθη από την ερευ-
νητική ομάδα του Εργαστηρίου Μάρκετινγκ MARLAB του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η οποία αποτελείται από την 
κα Ροδούλα Τσιότσου, Καθηγήτρια και Διευθύντρια του 
MARLAB, την κα Νικολέττα Θεοφανία Σιαμάγκα, Επίκου-
ρη Καθηγήτρια στο Α.Π.Θ. και τον κ. Αχιλλέα Μπούκη, 
Λέκτορα στο Πανεπιστήμιο του Sussex. Η συλλογή των 
δεδομένων πραγματοποιήθηκε το διάστημα 23/04 με 
28/04. 

 Όπως προκύπτει από την έρευνα  το 49,4% των 
ερωτηθέντων διαφωνεί με το άνοιγμα των συνόρων σε 
όλους τους τουρίστες και προτιμά, κατά πρώτον, να γίνο-
νται δεκτοί τουρίστες από χώρες με χαμηλά ποσοστά επι-
βεβαιωμένων κρουσμάτων Covid-19 (31,9%), να πραγ-
ματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι στα αεροδρόμια και 
σύνορα της χώρας (93,7) και τρίτον, να εισέρχονται στη 
χώρα τουρίστες με ειδικό πιστοποιητικό για την Covid-19 
(74,2%). (εικ1)

Σχετικά με την εσωτερική διαχείριση θεμάτων που 
αφορούν στον τουρισμό, η συντριπτική πλειοψηφία των 
Ελλήνων (96,6%) πιστεύει ότι πλέον τα ξενοδοχεία θα 
πρέπει να τηρούν αυστηρούς κανόνες υγιεινής, ενώ το 
74,8% θεωρεί ότι θα πρέπει να επιβάλλεται η χρήση μά-
σκας σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς (αεροπλάνα, 
πλοία, τρένα και λεωφορεία).

Σε ό,τι αφορά τον εισερχόμενο τουρισμό, μόνο το 
14,5% των ερωτηθέντων συμφωνεί σε κάποιο βαθμό 
πως η Ελλάδα πρέπει να ανοίξει τα σύνορά της σε όλους 
τους ξένους τουρίστες το καλοκαίρι. Αντίθετα, η πλειο-
ψηφία των ερωτηθέντων (49,4%) διαφωνεί απόλυτα ή 
σε μεγάλο βαθμό με την προοπτική αυτή, ενώ το 36,2% 
διατύπωσε την εκτίμηση ότι δεν ήταν σίγουρο. Ωστόσο, 
οι ερωτηθέντες είναι πιο δεκτικοί στην άφιξη τουριστών 
από χώρες με λίγα επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19, 
με το 31,9% αυτών να συμφωνεί με αυτήν την πολιτι-
κή και το 30,7% να διαφωνεί σε κάποιο βαθμό, ενώ το 
37,4% δηλώνει αναποφάσιστο.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα συμφωνούν, σε συ-
ντριπτικό ποσοστό (93,7%), στην επιβολή αυστηρών 
ελέγχων στα αεροδρόμια και στα σύνορα της χώρας για 
τον έλεγχο της Covid-19.

Αντίστοιχα, είναι ενδιαφέρον ότι η μεγάλη πλειοψη-
φία των ερωτηθέντων (74,2%) συμφωνεί με την άποψη 
ότι οι ξένοι τουρίστες θα πρέπει να εισέρχονται στην Ελ-
λάδα με ειδικό πιστοποιητικό σχετικό με την Covid-19.

Ένα ακόμη στοιχείο της έρευνας δείχνει πως το ένα 
τρίτο των συμμετεχόντων πιστεύει ότι λόγω του μειωμέ-
νου τουρισμού στη χώρα, η ποιότητα των υπηρεσιών θα 
είναι καλύτερη από την περσινή (29,3%) ενώ η πλειοψη-
φία αυτών (53,9%) δεν είναι σίγουροι. (εικ 2.3.4.5)

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: Στο ερωτηματολόγιο 
απάντησαν 1073 άτομα εκ των οποίων το 31% ήταν 

άντρες και το 69% γυναίκες. Σε ότι αφορά στην ηλικία, 
το 62% του δείγματος ήταν ηλικίας 20-40 ετών, το 34% 
ήταν μεταξύ 41-65 ετών, και το υπόλοιπο 4% ήταν κάτω 
των 20 ετών. Το 40% του δείγματος ήταν έγγαμοι/ες, το 
53% ήταν άγαμοι/ες, το 6% διαζευγμένοι/ες και το 1% 
χήροι/ες. Σε ότι αφορά στο εισόδημα, το 26,5% δήλωσε 
εισόδημα μικρότερο των 10.000 Ευρώ, το 33,6% μετα-
ξύ 10.001 και 20.000 Ευρώ, το 22% μεταξύ 20.001 και 
30.000 Ευρώ, το 10,4% μεταξύ 30.001 και 40.000 Ευρώ 
και το υπόλοιπο 7,5% μεγαλύτερο από 40.001 Ευρώ. Το 
δείγμα ήταν πανελλαδικό, προερχόμενο από 47 διαφο-
ρετικούς νομούς της χώρας.
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Αυστηρούς ελέγχους ζητούν 
οι πολίτες σε αεροδρόμια και 
σύνορα
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Η ημέρα της μητέρας είναι ημέρα αγάπης για τα στηρίγματα της οικογενείας

Οι αυτοδιοικητικοί συστήνουν 
τις μαμάδες τους...
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Μάνα, μητέρα, μαμά… όπως και την απο-
καλέσεις είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη 
ζωή όλων. ‘Αλλοτε δυναμική, άλλοτε τρυφερή, 
άλλοτε ανεξάρτητη, αφοσιωμένη και μοναδική. 
Φέτος γιορτάζει την Κυριακή, 10 Μαΐου, και τα 
παιδιά (ανεξαρτήτου ηλικίας) ψάχνουν τρόπους 
να δείξουν την αγάπη τους. Ένα λουλούδι, μία 
κάρτα, ένα φιλί είναι αρκετά για τον άνθρωπο 
που αποτελεί στήριγμα.

    Στο πλαίσιο της Γιορτής της Μητέρας η 
εφημερίδα «Karfitsa» συστήνει τις μαμάδες αυ-
τοδιοικητικών προσώπων της Θεσσαλονίκης. 
‘Αλλωστε, παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις που 
έχουν με τα κοινά της πόλης δεν κρύβουν την 
αδυναμία τους προς αυτές, δεν αμελούν να τις 
τηλεφωνούν για μία «καλημέρα», να τις συμ-
βουλεύονται, να αναρτούν φωτογραφίες στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φυσικά να τις 
παινεύουν… για όσα έχουν καταφέρει να πετύ-
χουν στην πορεία της ζωής.  Χρόνια πολλά σε 
όλες τις μαμάδες! 

Κωνσταντίνος Ζέρβας, δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης: Είναι γνωστή η αδυναμία του δημάρ-
χου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου Ζέρβα, προς 
τη μητέρα του, Λιλίκα Ζέρβα - Ωρολογά. Βρί-
σκεται συνεχώς στο πλευρό του, στηρίζει όλες 
τις επιλογές του και όπως έχει εξομολογηθεί σε 
συνεντεύξεις του είναι ο άνθρωπος στον οποίο 
τηλεφωνεί καθημερινά, νωρίς το πρωί, για μία 
«καλημέρα» ακόμη και τώρα που οι υποχρεώ-
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σεις του είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Ευδιάθετη, χαμογελα-
στή και πάντα κοκέτα ποζάρει σε αρκετές φωτογραφίες 
του δημάρχου, ο οποίος την χαρακτηρίζει ως «την πιο 
γλυκιά παρουσία» στη ζωή του, ενώ την παινεύει συχνά 
για τις μαγειρικές της ικανότητες.

Κατερίνα Νοτοπούλου, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Α’ Θεσ-
σαλονίκης και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 
«Θεσσαλονίκη Μαζί»: Η σχέση μαμάς με κόρη είναι 
ιδιαίτερη. Ιδιαίτερη είναι και η σχέση της Κατερίνας Νο-
τοπούλου με τη Μήτση Χατζηγιαννάκη. Είναι o «φύλακας 
άγγελος» σε κάθε της βήμα και το στήριγμα της σε κα-
θετί καινούργιο. Είναι η στενή της φίλη, από τότε που ως 
έφηβη περνούσε από τη δουλειά και της ζητούσε να πάνε 
για ψώνια στην αγορά, έως και σήμερα που εμπιστεύεται 
την άποψη και την κρίση της. Η Κατερίνα Νοτοπούλου 
εκμυστηρεύεται πως «της έδωσε ζωή δύο φορές», ενώ 
προφανώς από αυτήν έχει κληρονομήσει την αγάπη για 
εργασία αλλά και την οργάνωση που έχει στη ζωή και τα 
πολλά καθήκοντα της. 

Πέτρος Λεκάκης, αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νεο-
λαίας και Εθελοντισμού του δήμου Θεσσαλονίκης: Η 
μητέρα του Πέτρου Λεκάκη πάντα γελούσε με τα αστεία 

που έκανε στο σπίτι ή σε παρέες ως παιδί και πάντα λα-
χτάριζε με τις σκανδαλιές του. Από εκείνο το διάστημα, 
που την χρειαζόταν σε κάθε του βήμα, σε κάθε γιορτή η’ 
αποφοίτηση η Σούλα Παπαγιαννίδου - Λεκάκη διακριτικά 
στέκεται στο πλευρό του. Παρακολουθεί την πορεία του 
αντιδημάρχου Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού 
του δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ είναι «εκεί», δίπλα του, 
σε όλα τα νέα ξεκινήματα. Είναι ο άνθρωπος που παρά τις 
επαγγελματικές και λοιπές της υποχρεώσεις δεν χάλαγε 
χατίρι στα παιδιά της και που καμάρωνε με τα κατορθώ-
ματα τους.

Αλέξανδρος Θάνος, τομεάρχης Τουρισμού της πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Η μητέρα του Αλέ-
ξανδρου Θάνου, Χάρις, είναι άνθρωπος ελεύθερος. Με 
ανοιχτό μυαλό, αγάπη για τη φύση, που λατρεύει να περ-
νάει τις διακοπές της ανέμελα σε camping, σχεδόν όλη 
της τη ζωή. Μακριά από τη βαβούρα της πόλης και τους 
τρελούς ρυθμούς της καθημερινότητας. Με τον τρόπο 
αυτό, μεγάλωσε και τον τομεάρχη Τουρισμού ο οποίος 
αναγνωρίζοντας όλα τα θετικά στοιχεία του χαρακτήρα 
της κάνει λόγο για μία «υπέροχη μαμά». Στέκεται στο 
πλευρό του γιου της σε κάθε του βήμα, στα εύκολα και 
τα δύσκολα, ενώ έχει το κατάλληλο «φάρμακο» για κάθε 
περίπτωση… ένα πιάτο σπιτικό φαγητό καθότι είναι και 
θαυμάσια μαγείρισσα.  

Σωκράτης Δωρής, εντεταλμένος περιφερειακός 
σύμβουλος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέ-
ρειας Κ.Μακεδονίας: Λένε πως οι αγορομάνες έχουν πιο 
δύσκολο έργο. Η Ελένη Δωρή, μητέρα του περιφερεια-
κού συμβούλου, δεν στάθηκε δίπλα του, «βράχος», μόνο 
στις οικογενειακές υποχρεώσεις αλλά και στις επαγγελ-
ματικές. Εργάζονται μαζί εδώ και χρόνια στην οικογενει-
ακή επιχείρηση, ενώ σε κάθε εκλογική αναμέτρηση του 

Σωκράτη Δωρή -είτε παλαιότερα στον δήμο Πυλαίας - 
Χορτιάτη, είτε πρόσφατα στην περιφέρεια Κεντρικής Μα-

κεδονίας- ήταν η πιο ένθερμη υποστηρίχτρια του. Πέραν 
αυτών, όλοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για τις μαγειρι-
κές της ικανότητες… Βέβαια, από μικρή έπαιρνε άριστα 
στην κουζίνα ως κόρη ζαχαροπλάστη!

Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης, δημοτικός σύμβου-
λος δήμου Θεσσαλονίκης: Ο Αλέξανδρος Μπαρμπουνά-
κης κυριολεκτικά μεγάλωσε μέσα στα βιβλία. Εκεί, στο 
ταμείο του βιβλιοπωλείου «Μπαρμπουνάκης»,  στην οδό 
Αριστοτέλους 4, επί σειρά ετών βρισκόταν και η μητέρα 
του, Κυβέλη. Και στη δουλειά αλλά και στο σπίτι, δίπλα 
σε όλη την οικογένεια να καλύπτει και να φροντίζει τις 
ανάγκες. Να βοηθάει με όλες τις δυνάμεις, να εμψυχώ-
νει τον δημοτικό σύμβουλο να κάνει αυτό που αγαπά. Να 
στηρίζει κάθε του προσπάθεια, να είναι πανταχού παρού-
σα και αρκετές φορές να τον κακομαθαίνει σαν ...μικρό 
παιδί, ακόμη και τώρα που μεγάλωσε!

reportage
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Καϊλή υπέρ ΝΔ Υπήρξε ως ιδέα Έφτιαξε πίτα και μοίρασε συσσίτιο 

Σκέψη για πεζοδρόμηση της Νίκης Σωτηρία στον τουρισμό 
της Β. Ελλάδας από τους Βαλκάνιους 

Η επίπληξη του Στέλιου  

Ένθερμος υπερασπιστής της κυβερνητικής πολιτικής 
στην εποχή του κορονοϊού προέκυψε η ευρωβουλευτής 
του ΚΙΝΑΛ Εύα Καϊλή. Δεν ήταν η πρώτη φορά ωστόσο, 
τώρα επανήλθε μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή του 
North λέγοντας ότι «τα πήγε εξαιρετικά η κυβέρνηση 
γιατί πάρα πολύ γρήγορα άρχισε να κλείνει τις μαζικές 
συγκεντρώσεις, τους χώρους εκείνους, που έγιναν οχή-
ματα μετάδοσης του ιού σε άλλες χώρες και καταφέρα-
με να αποφύγουμε τα χειρότερα», βάλλοντας κατά της 
αντιπολιτευτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι «δεν 
νομίζω ότι η αντιπολίτευση θέλει αυτή τη στιγμή εκλογές 
γιατί φαίνεται ότι την κρίση τη διαχειριστήκαμε πολύ κα-
λύτερα από άλλες χώρες. Άρα στις χώρες, που ο κόσμος 
αισθάνθηκε ότι η κυβέρνησή του τον κράτησε ασφα-
λή(…) πριν έρθουν δηλαδή οι οικονομικές επιπτώσεις, ο 
κόσμος στηρίζει την κυβέρνηση».

Η ιδέα της πεζοδρόμησης της παραλιακής δεν είναι 
τωρινή αλλά προϋπήρχε και επί θητείας Γιάννη Μπου-
τάρη ο οποίος μάλιστα την επεξέτεινε ισχυριζόμενος ότι 
θα μπορούσε να πεζοδρομηθεί ολόκληρο το κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. Το πρόβλημα όμως κυρίως με την παρα-
λιακή οδό, είναι ότι πρόκειται για κεντρική οδική αρτηρία 
της πόλης και ενδεχόμενη πεζοδρόμησή της θα επιβάρυ-
νε πολλαπλώς την είσοδο προς την πόλη της Εγνατίας 
οδού και της περιφερειακής με κόστος ατελείωτα μποτι-
λιαρίσματα. Πάντως, δεν αποκλείεται να ισχύσει έστω για 
κάποιες ώρες της ημέρας, αν όχι μέρες της εβδομάδας κι 
αυτό ως προσωρινό μέτρο. 

Με τον πλάστη, το αλεύρι και την κουζίνα καταπιά-
στηκε ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου 
Θεσσαλονίκης, Χάρης Αηδονόπουλος. Στόχος του να 
φτιάξει μία παραδοσιακή κοζανίτικη σπανακοτυρόπιτα. 
Κι όχι για να την κεράσει σε φίλους ή γνωστούς, αλλά 
για τους ανθρώπους που στηρίζονται αυτό το διάστημα 
από τα συσσίτια του δήμου Θεσσαλονίκης. ‘Ετσι, σήκωσε 
μανίκια, άνοιξε φύλλο πάνω στον πάγκο της κουζίνας και 
όπως φάνηκε από το τελικό αποτέλεσμα τα πήγε περί-
φημα.

Η σκέψη του δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου 
Ζέρβα να πεζοδρομήσει την Λεωφόρο Νίκης προς διευ-
κόλυνση των επιχειρηματιών εστίασης της παλιάς παρα-
λίας, προφανώς ήταν αποτέλεσμα της πίεσης που ασκή-
θηκε αλλά και της προφανούς απώλειας εσόδων από τα 
δημοτικά τέλη στην περίπτωση των λουκέτων. Το πρό-
βλημα που προκύπτει με τα καφέ -μπαρ της παλιάς πα-
ραλίας είναι ότι στην συντριπτική πλειονότητά τους αυτά 
δεν διαθέτουν εξωτερικούς χώρους ή διαθέτουν πολύ 
μικρούς. Αν σ’ όλα αυτά προστεθεί η δεκαετής κρίση που 
προηγήθηκε, το ΦΠΑ του 24% αλλά και ο αντικαπνιστι-
κός νόμος, οι επιχειρηματίες θεωρούν το τελευταίο lock 
out ως τη χαριστική βολή για τον τομέα της εστίασης.

Αχτίδα αισιοδοξίας μόνο από τα Βαλκάνια βλέπουν οι 
τουριστικοί παράγοντες Μακεδονίας και Θράκης οι οποίοι 
προσδοκούν ότι θα καθοριστούν πρωτόκολλα ασφαλούς 
αξιοποίησης του οδικού τουρισμού από τις γειτονικές 
χώρες. Σε κάθε περίπτωση, ο τουρισμός της Β. Ελλάδας 
και δη της περιοχής Χαλκδικής και Πιερίας στηριζόταν 
στα 8-9 εκατομμύρια τουριστών από τις βαλκανικές 
χώρες που περνούσαν τα σύνορα. Κι αν ο Μάιος χάθη-
κε εντούτοις το 60% με 70% των κρατήσεων παραμένει 
ενεργό, υπό την αίρεση της αναμονής τουριστών και tour 
operators γειτονικών χωρών, των κανόνων, βάσει των 
οποίων αυτοί θα ταξιδέψουν κι οι ξενοδόχοι ή ιδιοκτήτες 
ενοικιαζομένων δωματίων διαμερισμάτων θα τους υπο-
δεχτούν.

Εναν χιουμοριστικό τρόπο επέλεξε ο δήμαρχος Αρι-
στοτέλη της Χαλκιδικής, Στέλιος Βαλιάνος, να επιπλή-
ξει τους πολίτες για τη ρύπανση που προκαλούν με τα 
συνθήματα και τα σπρέι στις οδικές πινακίδες που είναι 
τοποθετημένες στους δρόμους. Ανάρτησε μια φωτογρα-
φία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου κάποιος άγνω-
στος είχε γράψει σε μια πινακίδα «Μωρό μου σ’ αγαπώ 
πολύ»... με τον δήμαρχο να σχολιάζει: «Δύο χρόνια που 
το έγραψε ο άνθρωπος κι ακόμα απάντηση, δεν πήρε…! 
#αγαπώ_αλλά_δεν ρυπαίνω». 
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Σύμμαχος του Τσακίρη ο Πάσχος Οικιακή κομποστοποίηση στις Συκιές Το νέο βήμα του δημοτικού συμβουλίου 

Ο πρόσκοπος Δήμαρχος Καλαμαριάς Η ώρα του δημότη 
στο Δ. Ευόσμου - Κορδελιού 

Προσαρμοσμένοι οι αντιδήμαρχοι

Στο πλευρό του δημάρχου Ωραιοκάστρου, Παντελή 
Τσακίρη, ετοιμάζεται να βρεθεί ένας πρώην δήμαρχος! Ο 
λόγος για τον πρώην δήμαρχο Λαχανά και πρώην δημο-
τικό σύμβουλο του δήμου Λαγκαδά, Παντελή Πάσχο, ο 
οποίος σύντομα αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα ειδι-
κού συμβούλου του κ. Τσακίρη. Πέραν βέβαια του ότι οι 
δύο άνδρες είναι συνονόματοι και κοντά ηλικιακά,  τους 
συνδέει τα τελευταία χρόνια και μια στενή φιλία.  

Διακόσιους κάδους οικιακής κομποστοποίησης για 
τη διαχείριση οργανικών αποβλήτων μοιράζει δωρεάν 
στους ενδιαφερόμενους δημότες ο δήμος Νεάπολης - Συ-
κεών. Με τον τρόπο αυτό, η διοίκηση θέλει να περιορίσει 
τα φυτικά απορρίμματα της κουζίνας, τα πεσμένα φύλλα, 
το κομμένο γρασίδι ή τα δέντρα που μπορούν να δώσουν 
νέα πνοή στο περιβάλλον. «Είναι κάτι παραπάνω από 
σκουπίδια» προτρέπει τους δημότες και ο αντιδήμαρχος 
Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, Αντώνης Σαουλίδης, 
παρακινώντας τους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη 
δωρεάν απόκτηση ενός κάδου. 

Νέο πόντιουμ απέκτησε η αίθουσα του δημοτικού 
συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Το νέο βήμα για τις ομιλίες 
του δημάρχου, των επικεφαλής των παρατάξεων και των 
δημοτικών συμβούλων το εγκαινίασε ο Κωνσταντίνος 
Ζέρβας, λαμβάνοντας το λόγο στο πλαίσιο συνέντευξης 
Τύπου που δόθηκε στο δημαρχιακό μέγαρο για τη νέα 
εποχή στη ψηφιακή διακυβέρνηση. Ήταν η πρώτη φορά 
που χρησιμοποιήθηκε αφού οι συνεδριάσεις γίνονται 
πλέον με τηλεδιάσκεψη λόγω κορονοϊού. 

 Τα χρόνια στον προσκοπισμό αναπόλησε μέσω 
facebook ο δήμαρχος Καλαμαριάς, Γιάννης Δαρδαμανέ-
λης. «Μια φορά πρόσκοπος… πάντα πρόσκοπος!!» έγρα-
ψε σε σχόλιο του ο δήμαρχος αναρτώντας μία παλαιότε-
ρη φωτογραφία του 2008 ως ανάμνηση! Τότε που ο ίδιος 
σε μικρή ηλικία και αρκετοί ακόμη πρόσκοποι, φορώντας 
τα κοντά παντελονάκια, χάραζαν τον δρόμο πάνω στον 
οποίο έπρεπε να πορευτούν. Με τον κ. Δαρδαμανέλη να 
προσθέτει πως ήταν ο δρόμος της λεβεντιάς, της αγαθό-
τητας και της αλήθειας του προσκοπισμού.  

Τα παράπονα στον δήμαρχο και τους αντιδημάρχους… 
Την πόρτα του δημάρχου, Κλεάνθη Μανδαλιανού και των 
αντιδημάρχων θα περνούν πλέον οι δημότες του δήμου 
Κορδελιού - Ευόσμου. Καθιερώνεται από τη διοίκηση 
«Η ώρα του Δημότη» στο πρώην δημαρχείο Ελευθερίου 
Κορδελιού ώστε να υπάρχει άμεση επικοινωνία με τους 
κατοίκους του τοπικού διαμερίσματος. Οι προσωπικές 
συναντήσεις θα γίνονται μετά από τηλεφωνικό ραντεβού 
και έτσι οι δημότες θα μπορούν να βλέπουν κάθε μέρα 
και διαφορετικό αντιδήμαρχο, ανάλογα με το πρόβλημα 
που θέλουν να επιλύσουν ή τα παράπονα που έχουν, ενώ 
ραντεβού απαιτείται και για τη συνάντηση με τον κ.Μαν-
δαλιανό.

Πάνοπλος στη μάχη κατά του κορονοϊού εμφανίστη-
κε ο αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, Γιώργος Αβαρλής, σε πρό-
σφατη συνέντευξη Τύπου στο δημαρχιακό μέγαρο. Ο κ. 
Αβαρλής που συμμετείχε σε πάνελ μαζί με τον δήμαρχο 
Κωνσταντίνο Ζέρβα και τον αντιδήμαρχο Οικονομικών, 
Μιχάλη Κούπκα, εμφανίστηκε με γάντια και μάσκα, που 
δεν αποχωρίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια των δηλώσεων 
στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου. 
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Βόλτα στη Θεσσαλονίκη της «νέας κανονικότητας»

Η εστίαση το μεγάλο στοίχημα
Πρώτες ημέρες της «νέας κανονικότητας», μιας κα-

νονικότητας ρευστής που αλλάζει συνεχώς το τελευταία 
λόγω της εμφάνισης του νέου κορονοϊου. Πρώτη φορά 
το πρόσφατο σύντομο χρονικό διάστημα που άλλαξε η 
καθημερινότητα με πρωτόγνωρο τρόπο, ήταν από την 
εφαρμογή των μέτρων απαγόρευσης άσκοπης κυκλο-
φορίας και αναστολής λειτουργίας της πλειονότητας 
των εμπορικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων, 
μπαίνοντας ολόκληρη η χώρα σε μια ιδιότυπη καραντίνα. 
Δεύτερη μεγάλη αλλαγή που απαιτεί προσαρμογή στη 
«νέα κανονικότητα», ήρθε πριν από λίγες ημέρες με την 
άρση των μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας και το στα-
διακό άνοιγμα της αγοράς.

Έξοδος από Λαβύρινθο 
η επιστροφή στη νέα κανονικότητα
Η πρώτη αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου 

Στέλιου Πέτσα, λίγες ώρες μετά την άρση της απαγόρευ-
σης στις εντός νομού μετακινήσεις και την επανεκκίνηση 
της λειτουργίας  επιχειρήσεων  του λιανικού εμπορίου, 
καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, ήταν η 
δήλωση «μπήκαμε, από σήμερα το πρωί, στη «γέφυρα 
ασφάλειας» που μας πάει σε μια νέα κανονικότητα». Χα-
ρακτηρίζοντας την επιστροφή στη νέα κανονικότητα με 
έξοδο από Λαβύρινθο. Πιο συγκεκριμένα η δήλωση του 
κυρίου Πέτσα ήταν η εξής « όλοι ξέρουμε, ότι τώρα αρχί-
ζουν τα δύσκολα. Ότι η επιστροφή στη νέα κανονικότητα 
μοιάζει με έξοδο από τον Λαβύρινθο. Και όλοι εμείς, σαν 
τον Θησέα, πρέπει να ακολουθήσουμε ευλαβικά τον μίτο 
της Αριάδνης, για να βγούμε ασφαλείς από τον λαβύ-
ρινθο της πανδημίας του κορωνοϊού. Οφείλουμε, όπως 
κάναμε μέχρι τώρα, να ακούμε τους ειδικούς. Θα ήταν, 
άλλωστε, άδικο να χαθούν όσα πετύχαμε με θυσίες τους 
προηγούμενους μήνες»

Βόλτα στη Θεσσαλονίκη 
μετά την άρση των πρώτων μέτρων απαγόρευσης
Από τις πρώτες εικόνες που συναντήσαμε στη Θεσσα-

λονίκη, κάνοντας ρεπορτάζ στο κέντρο της πόλης, αλλά 
και σε γειτονιές, βγήκε το συμπέρασμα πως οι Θεσσαλο-
νικείς δεν φοβούνται να κυκλοφορήσουν, κρατώντας στις 
περισσότερες περιπτώσεις όμως την προβλεπόμενη από-
σταση ασφαλείας των δύο μέτρων,  αυτό φάνηκε εξάλλου 
από την κίνηση οχημάτων και πεζών σε δρόμους και στα 
πεζοδρόμια, από πεζούς. Όπως δήλωσαν στην karfitsa 
πολίτες που βγήκαν για την βόλτα ή τη δουλεία τους, η 
μάσκα προστασίας έχει γίνει πλέον συνήθεια και μέρος 
της ζωής τους. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι Θεσσαλονι-
κείς έχουν μαζί τους μάσκα, με την πλειονότητα να την 
φοράει σε κλειστούς χώρους και στα Μέσα Μαζικής Με-
ταφοράς, ενώ κάποιοι την φορούν και στον δρόμο, όμως 
όπως περνούσαν οι πρώτες ώρες και  ημέρες το ποσοστό 

των συγκεκριμένων ατόμων μειωνόταν σταδιακά. Τα γά-
ντια μιας χρήσης είναι επίσης κάτι που συναντήσαμε να  
χρησιμοποιούν ως μέτρο προστασίας οι πολίτες κυρίως 
εντός των σούπερ μάρκετ, όπως άλλωστε συνέβαινε και 
πριν την άρση των μέτρων. 

Η κατάσταση στα αστικά-Υπεύθυνοι και ανεύθυνοι! 
Στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς η ατομική ευθύνη παί-

ζει τον μεγαλύτερο ρόλο, ενώ και οι συστάσεις από τους 
οδηγούς είναι συνεχείς, με τα αντισηπτικά και σε αυτή τη 
περίπτωση να βρίσκονται στο κέντρο κάθε αστικού. Με 
μια γρήγορη ματιά στη γραμμή 30 Τριανδρία-Αποθήκη 
του ΟΑΣΘ, όλοι οι επιβάτες ήταν εφοδιασμένοι και φορού-
σαν προστατευτική μάσκα, πολλοί από αυτούς και γάντια, 
ενώ τηρούσαν μεταξύ τους όσο μεγαλύτερες αποστάσεις 
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ήταν εφικτό. Η κυρία Κατερίνα Χαρμούζη είναι μια από 
τους πολίτες που χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση 
αστικό του ΟΑΣΘ καθώς έτσι μετακινείται από και προς 
την εργασία της, αλλά και όπου αλλού επιθυμεί να μετα-
φερθεί, καθώς δεν οδηγεί. Όπως δήλωσε στην karfitsa 
«με τόσα λίγα κρούσματα στην χώρα και ακόμη λιγότερα 
στην Θεσσαλονίκη δεν φοβάμαι. Ίσως λίγο όταν ανεβαί-
νω στο λεωφορείο. Στη γειτονία μου μάσκα δεν φοράω, 
όταν κατεβαίνω  όμως κέντρο φοράω πάντα και γιατί θα 
έρθω σε επαφή με πολύ περισσότερο κόσμο και ειδικά με 
άτομα που δεν γνωρίζω, αλλά γιατί φοβάμαι και το πρό-
στιμο». Με το που έφτασε το αστικό της γραμμής, η κυρία 
Χαρμούζη φόρεσε μάσκα και γάντια και επιβιβάστηκε για 
τον προορισμό της.

Ωστόσο, υπάρχουν και χρήστες των αστικών  που αρ-
νούνται να συμμορφωθούν με τη νέα πραγματικότητα 
με αποτέλεσμα αυτό να φέρνει σε δύσκολη θέση οδη-
γούς και τους υπόλοιπους επιβάτες, όπως ανέφερε στην 
karfitsa o Λ.Κ οδηγός του ΟΑΣΘ, «πολλές φορές αναγκα-
ζόμαστε να επέμβουμε και να ζητήσουμε από επιβάτες 
να φορέσουν την προστατευτική μάσκα, άλλες φορές 
μας κοροϊδεύουν και ενώ δείχνουν ότι συμμορφώνονται 
με την υπόδειξη μας, στη συνέχεια δεν φορούν τη μά-
σκα. Εμείς όμως έχουμε να κάνουμε ένα δρομολόγιο και 
δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με ποιος έβαλε μάσκα, 
ποιος δεν έβαλε κτλ. Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις που 
έχουν ανέβει οι τόνοι μεταξύ επιβατών, αυτών που ανη-
συχούν για την υγεία τους με αποτέλεσμα να υποδείξουν 
σε όσους δεν φορούν μάσκα ή δεν τηρούν τις αποστάσεις 
ασφαλείας να το κάνουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις κάνου-
με στην άκρη το λεωφορείο και καλούμε την αστυνομία 
με αποτέλεσμα την καθυστέρηση του δρομολογίου».

Μάλιστα στα αστικά δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη ο 
«συνοδός γραμμής», ο υπάλληλος δηλαδή του ΟΑΣΘ 
που θα επιθεωρεί εάν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας από 
το επιβατικό κοινό και θα κάνει συστάσεις όπου θεωρεί 
απαραίτητο.

Για όλα τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης συμπεριλαμ-
βανομένων και του ΟΑΣΘ  επιτρέπεται η μεταφορά επιβα-
τών μέχρι πλήρωσης ποσοστού 50% των προβλεπόμε-
νων θέσεων του οχήματος, όρθιων και καθήμενων. 

Αντισηπτικά και προσωπίδες στα καταστήματα
Στα καταστήματα όσα τους έχει επιτραπεί να ανοίξουν 

και οι επαγγελματίες και οι καταναλωτές φαίνεται πως 
έχουν εξοικιωθεί με τη νέα πραγματικότητα και έχουν 
συμφιλιωθεί με την ιδέα των μέτρων ασφαλείας για την 
προστασία πρωτίστως της δικής τους υγείας. Οι καταστη-
ματάρχες στην συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν φρο-
ντίσει και έχουν αντισηπτικά υγρά και τζελ για τους πελά-
τες τους σε εμφανή σημεία, οι ίδιοι εξυπηρετούν πάντα 
με μάσκα στο πρόσωπο τους και φορώντας γάντια, ενώ 
φροντίζουν και για να μην υπάρχει συγχρωτισμός.

Δυο επαφές με το ψωμί και αλλαγή  γαντιών
Σε φούρνο της οδού Αρτάκης στην Κάτω Τούμπα τα 

αντισηπτικά εμφανέστατα σε δυο διαφορετικά σημεία, με 
την υπάλληλο κυρία Λίτσα Παπαχρήστου να εξυπηρετεί 
τους πελάτες, φορώντας ασπίδα προσώπου (προσωπίδα) 
και επιτρέποντας μόνο δύο άτομα εντός του καταστήμα-
τος, όπως ορίζει και ο νόμος. Όπως τόνισε στην karfitsa 
η κυρία Παπαχρήστου για τις νέες συνθήκες που έχουν 
διαμορφωθεί και τα  μέτρα προστασία που λαμβάνουν « 
φοράμε διπλά γάντια, αντισηπτικά για τους πελάτες και 
τους ίδιους και κάθε δυο επαφές που κάνουν σε ψωμί, 
αλλάζουν γάντια». Μάλιστα τόνισε πως δεν χρειάστηκε 

καμία φορά μέχρι στιγμής να υπενθυμίσει σε πελάτη να 
τηρεί τα μέτρα καθώς  όπως η ίδια λέει « οι πελάτες από 
μόνοι τους κρατάνε αποστάσεις, ακόμη και τα δύο άτομα 
που επιτρέπετε να είναι εντός του καταστήματος μεταξύ 
τους και φροντίζουν οι ίδιοι να κάνουν ότι χρειάζεται για 
να προστατεύσουν την υγεία τους. Όπως περιέγραψε « 
υπήρξαν λίγα ευτυχώς περιστατικά με κάποιους πελάτες 
που δεν πρόσεχαν και φρόντισαν οι υπόλοιποι πελάτες να 
τους συνετίσουν».

Ο «πονοκέφαλος»  στην εστίασης
Το επόμενο μεγάλο τεστ που αποτελεί και τον μεγά-

λο «πονοκέφαλο» για την κυβέρνηση καθώς κανείς δεν 
γνωρίζει πως θα εξελιχθεί και οι ειδικοί μόνο εικασίες 
μπορούν να κάνουν, είναι το άνοιγμα των καταστημά-
των εστίασης από πρώτη Ιουνίου, με τον πρωθυπουργό 
να βάζει στοπ σε οποιαδήποτε συζήτηση για άνοιγμα πιο 
νωρίς. 

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει μια δέσμη μέτρων 
υπό τα οποία θα ανοίξει ο κλάδος της εστίασης, με τους 
καταστηματάρχες να έχουν γνωστοποιήσει από την πλευ-
ρά τους μια σειρά αιτημάτων. Οι ημιυπαίθριοι χώροι και τα 
τέλη είναι τα δυο «αγκάθια».

Σύμφωνα με τις πρώτες κυβερνητικές ανακοινώσεις 
τα καταστήματα εστίασης (εστιατόρια και καφέ)  θα ανοί-
ξουν με τις εξής προβλέψεις: σε εξωτερικούς χώρους με 
τραπέζια ή σταντ,  θα  πρέπει να έχουν απόσταση 2 μέ-
τρα μεταξύ τους και 1 άτομο  ανά 3 τετραγωνικά μέτρα 
καταστήματος, με επιτρεπόμενο  αριθμό,  4 ατόμων  ανά 
τραπέζι. 

«Θα δώσουμε περισσότερο χώρο στα καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος. Θα δημιουργήσουμε νέες, 
υπαίθριες, αγορές σε περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή 
είναι ελεύθεροι χώροι, δήλωσε αναφερόμενος στο θέμα 
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Οι καταστηματάρχες διαμαρτύρονται και αναζητούν 
τρόπο πως θα χωρέσουν περισσότερους πελάτες στις 
επιχειρήσεις τους, χωρίς να μπορούν να λύσουν αυτή τη 
δύσκολη εξίσωση και ζητώντας από τον κράτος μεταξύ 
άλλων: 

Μείωση του ΦΠΑ από 1/6/2020 στο 6% για όλη τη 
εστίαση (συμπεριλαμβάνονται καφές, ροφήματα και 
ψωμί), με στόχο να μεταφερθεί το όφελος και στις τιμές 
για τους καταναλωτές. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η εστί-
αση επιβαρύνεται με ΦΠΑ 13%, πλην ροφημάτων που 
παραμένουν σε ΦΠΑ 24%.

1. Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 
στον καφέ. 

2. Μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις 
επιχειρήσεις στο 20%, σύμφωνα με τη σχετική δέσμευση 
της κυβέρνησης, και μη καταβολή προκαταβολής φόρου 
εισοδήματος για το 2020.

3. Προγράμματα στήριξης επιχειρήσεων και εργα-
ζομένων, μέσω επιδότησης εργοδοτικών εισφορών και 
επιδομάτων
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Τι κρύβεται πίσω από τη ληστεία με λεία 43.800 ευρώ 
που εξιχνιάστηκε από την ασφάλεια

Η απαγωγή, ο Ιρακινός επιχειρηματίας, 
το ΚΤΕΛ και το Octavia

Τα ξημερώματα της 1ης Ιουνίου της περσινής χρονιάς, 
οδηγός αυτοκινήτου ειδοποιεί την αστυνομία ότι στην 
άκρη του δρόμου, στο Δερβένι, ήταν τραυματισμένος 
ένας άντρας. Το πλήρωμα του περιπολικού βρήκε έναν 
31χρονο, από το Ιράκ. Η υπόθεση δεν συνδέθηκε με πρό-
σφυγες και εσωτερικές αντιπαραθέσεις. Η μαρτυρία του 
ήταν συγκλονιστική, όμως δύσκολο να  γίνει πιστευτή: 
«Αστυνομικοί με ανάγκασαν να μπω σε αυτοκίνητο που 
ήταν υπηρεσιακό, με χτύπησαν και μου έκλεψαν 43.800 
ευρώ που είχα μαζί μου»!

Αμέσως σήμανε συναγερμός στην ασφάλεια και τη 
διερεύνηση της δύσκολης υπόθεσης ανέλαβαν οι αστυ-
νομικοί του τμήματος δίωξης εγκλημάτων κατά ιδιο-
κτησίας. Οι ισχυρισμοί του Ιρακινού για την επίθεση που 
δέχτηκε επιβεβαιώθηκαν. Οι δράστες, όπως έδειξαν οι 
κάμερες, χρησιμοποίησαν αυτοκίνητο παρόμοιο με αυτά 
που χρησιμοποιεί η αστυνομία, ένα Skoda Octavia, τον 
οδήγησαν στο εσωτερικό σαν να γίνεται προσαγωγή, 
μπροστά στη θέα και άλλων επιβατών του λεωφορείου 
και στη συνέχεια τον λήστεψαν. Ήταν οι δράστες αστυνο-
μικοί; Και γιατί ένας Ιρακινός που ταξίδευε με λεωφορείο 
του ΚΤΕΛ είχε μαζί του ένα τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό; 
Και από πού το απέκτησε;

Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε η εξιχνίαση 
της δύσκολης, όπως περιέγραψαν και αστυνομικοί στην 
Karfitsa, υπόθεσης αρπαγής του 31χρονου και ληστείας 
του. Ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή δύο ομογενών από τη Γε-
ωργία και ενός Γεωργιανού ηλικίας 55, 34 και 38 χρόνων, 
σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία. Βήμα 
προς βήμα επιβεβαιώθηκαν όλα όσα κατέθεσε το θύμα, 
που έπεσε στην παγίδα των δραστών. Οι τρεις δράστες 
φέρονται ότι προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και έχο-
ντας προφανώς την πληροφορία ότι ο 31χρονος είχε μαζί 
του μεγάλο χρηματικό ποσό, τον περίμεναν στα ΚΤΕΛ να 
αποβιβαστεί από λεωφορείο με το οποίο είχε αναχωρήσει 
από την Αθήνα  και έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Ο Ιρακινός 
ζει στην πόλη με την οικογένειά του τα τελευταία χρόνια.

Στο πάρκινγκ των ΚΤΕΛ όπου στάθμευσε το λεωφο-
ρείο προερχόμενο από την πρωτεύουσα, δύο εκ των δρα-
στών τον ενημέρωσαν ότι πρέπει να τους ακολουθήσει 
για έναν τυπικό έλεγχο. Ο αλλοδαπός, βλέποντας και το 
αυτοκίνητο, θεώρησε ότι πρόκειται για αστυνομικούς της 
ασφάλειας και τους ακολούθησε. Σύμφωνα με τις περι-
γραφές του, τόσο μέσα στο αυτοκίνητο όσο και έξω από 
αυτό, όπου τον οδήγησαν χωρίς να μπορεί αν προσδιορί-
σει το σημείο, τον χτύπησαν και του άρπαξαν τα χρήματα. 
Στη συνέχεια τον οδήγησαν στην Εγνατία οδό, στην έξοδο 
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Καβάλας, όπου τον εγκατέλειψαν. Ποτέ οι δράστες δεν 
άλλαξαν «ταυτότητα», επέμειναν ότι είναι αστυνομικοί.

 
Κρίσιμα ερωτήματα 
Το γεγονός αυτό λήφθηκε σοβαρά υπόψη από τους 

αστυνομικούς που διερεύνησαν την υπόθεση. Είναι αλή-
θεια ότι φόβοι μήπως η ληστεία οργανώθηκε από κά-
ποιον συνάδελφό τους σε συνεργασία με κακοποιούς, 
ήταν για αρκετό καιρό στο πεδίο της έρευνας. Μέχρι που 
αποδείχτηκε ότι κατ’ αρχήν το αυτοκίνητο δεν ανήκε στην 
ΕΛ.ΑΣ. και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες, ήταν κακοποι-
οί, οι οποίοι μάλιστα και στο παρελθόν είχαν απασχολή-
σει τις διωκτικές αρχές.

Η απάντηση του συγκεκριμένου ερωτήματος άνοι-
ξε πολύ πιο εύκολα τους δρόμους για την εξιχνίαση της 
πρωτοφανούς υπόθεσης. Όμως ερωτήματα στο τραπέζι 
υπήρχαν πολλά, που σχετίζονταν και με την ιδιότητα του 
θύματος, όπως και με τα χρήματα που μετέφερε. Ορισμέ-
να μάλιστα αναμένεται να απαντηθούν στο στάδιο της 
ανακριτικής έρευνας, καθώς πλέον η δικογραφία έχει 
διαβιβαστεί σε τακτικό ανακριτή.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας εξετάστη-

καν και στοιχεία που συνδέονται με τον 31χρονο Ιρακι-
νό. Ο αλλοδαπός – θύμα της ληστείας, εμφανίζεται να 
έχει επιχειρηματική δραστηριότητα στην Αθήνα, καθώς 
ζει στην Ελλάδα με την οικογένειά του αρκετά χρόνια. 
Πληροφορίες αναφέρουν ότι αντικείμενο της είναι η 
ανταλλαγή χρημάτων από χώρα σε χώρα και λειτουργία 
γραφείων, δραστηριότητα που παραπέμπει κυρίως στην 
εξυπηρέτηση των προσφύγων που διέρχονται κατά εκα-
τοντάδες από την πρωτεύουσα. Στο ίδιο πλαίσιο η έρευνα 
για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις εισπράξεις, 
συνεχίζονται.

Αυτό που επίσης εξετάστηκε και εξακολουθεί να δι-
ερευνάται, πλέον στο πλαίσιο της ανάκρισης, είναι το 
ταξίδι του 31χρονου, ο τρόπος με τον οποίο έγινε και το 
μεγάλο ποσό που είχε μαζί του. «Ποιός είναι αυτός που 
μεταφέρει με λεωφορείο σχεδόν 50.000 ευρώ; Είναι λίγο 
επικίνδυνο, ή έγινε για λόγους… ασφάλειας», διερωτή-
θηκε αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. όταν του τέθηκαν τα στοι-
χεία. Εξηγούσε πως δεν αποκλείεται ο Ιρακινός να φο-
βήθηκε οποιονδήποτε άλλον τρόπο μετάβασής του στη 
Θεσσαλονίκη με τόσα χρήματα στην κατοχή του. Γι’ αυτό 
και επέλεξε το λεωφορείο.

Ο τρόπος με τον οποίο οι δράστες έμαθαν για τη μετα-
φορά του ποσού, απασχόλησε επίσης τις διωκτικές αρχές. 
Είναι αλήθεια ότι στο πλαίσιο της έρευνας που έβγαλαν 
σε πέρας οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης εγκλημά-
των κατά ιδιοκτησίας της ασφάλειας δεν επιβεβαιώθηκε 
καμία σχέση του θύματος της ληστείας με τους κατη-
γορούμενους δράστες. Ο 31χρονος είπε πως πέραν του 
επεισοδίου δεν τους γνώριζε, άλλωστε αν γινόταν αυτό 
πώς θα πείθονταν ότι ήταν αστυνομικοί. Εκεί που κατέ-
ληξαν οι αρχές ως υπόθεση εργασίας ήταν κάποιο τρίτο 
πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά, 
να είχε πληροφορηθεί τη μεταφορά του ποσού και να την 
προσέφερε μάλλον με το αζημίωτο – στους ληστές.

Η έρευνα πάντως για την υπόθεση δεν έχει σταματή-
σει. Τόσο για τη δράση των τριών κατηγορουμένων όσο 
όμως και για τη δραστηριότητα του θύματος. Πηγές εκτι-
μούσαν πως το πεδίο της έρευνας έχει πλέον ανοίξει για 
τις ανακριτικές αρχές. Για την απάντηση κρίσιμων ερω-
τημάτων που ενδεχομένως να φτάνει στη δράση άλλων 
συμμοριών, πίσω από τις οποίες να  κρύβεται η διακίνηση 
μεγάλων χρηματικών ποσών.   
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Μνήμες του πρωτοφανούς φονικού της Πολίχνης 
ξυπνάει η αποφυλάκιση του Σπ. Καββαδία 

Ελεύθερος με δύο φόνους 
στην πλάτη του

Ελεύθερος κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες ο 
65χρονος Σπύρος Καββαδίας. Ο άνθρωπος που καταδι-
κάστηκε για δύο δολοφονίες, μίας Ελβετίδας το 1992 
και της 27χρονης Τάνιας Χαριτοπούλου στην Πολίχνη, 
αποφυλακίστηκε οριστικά, καθώς έμεινε σχεδόν 22 χρό-
νια στη φυλακή, εκτίοντας την ποινή των δύο ισόβιων 
καθείρξεων που του επιβλήθηκαν για κάθε μία από τις 
υποθέσεις. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Κέρκυρας, 
ύστερα από τέσσερις απορριπτικές αποφάσεις, έκρινε ότι 
μπορούσε να αφεθεί ελεύθερος με τους όρους της απα-
γόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής του στο 
αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του.

Η αποφυλάκιση Καββαδία ξυπνάει μνήμες του εγκλή-
ματος που έγινε στις 23 Αυγούστου 1998 στην Πολίχνη, 
που ήταν  πρωτοφανές με την έννοια ότι η 27χρονη σύ-
ντροφός του και μητέρα της 3χρονης τότε κόρης τους, 
δεν βρέθηκε ποτέ. «Και 200 χρόνια να την ψάχνουν δεν 
πρόκειται να τη βρουν», είχε καταθέσει στην ανάκριση 
η αδερφή του καταδικασθέντα, συγκλονίζοντας με την 
αποκάλυψη του αδερφού της. Η μετέπειτα προσπάθειά 
της στο δικαστήριο να διασκεδάσει όσα είχε καταθέσει, 
λέγοντας ότι της τα είχε πει χάριν αστειότητας, έπεσαν στο 
κενό. Όπως έπεσαν στο κενό όλοι οι ισχυρισμοί του κατα-
δικασθέντα πως η 27χρονη είχε φύγει στην Ουκρανία και 
δεν δολοφονήθηκε ποτέ. Προσκόμισε ταχυδρομική επι-
ταγή από τα ρωσικά ταχυδρομεία που έφερε υπογραφή 
της και κατέθεσαν μάρτυρες που είπαν ότι την είχαν δει 
ένα μήνα μετά την εξαφάνισή της, το έγκλημα δηλαδή, 
στο αυτοκίνητο του κατηγορούμενου με την κόρη τους.

Το γεγονός ότι ο 65χρονος είναι ελεύθερος θεωρείται 
βέβαιο ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις στους κύκλους της 
οικογένειας της άτυχης Τάνιας Χαριτοπούλου. Οι άνθρω-
ποι αυτοί πριν σχεδόν έξι χρόνια είχαν εκφράσει φόβους 
για τη ζωή τους, όταν τότε ο Καββαδίας δεν είχε επιστρέ-
ψει στις φυλακές και κρίθηκε δραπέτης. Ενεπλάκη μάλι-
στα και σε μία ληστεία πρώην συγκρατουμένου του και 
καταδικάστηκε γι’ αυτό σε φυλάκιση 6 ετών. Ήταν η κα-
ταδίκη που μπλόκαρε την οριστική αποφυλάκισή του για 
έξι χρόνια. Την περίοδο της απόδρασης και του γεγονότος 
ότι για περισσότερους από τέσσερις μήνες αναζητούταν, 
αρκετοί φοβήθηκαν μήπως υλοποιηθούν οι απειλές που 
είχε εξαπολύσει στα δικαστήρια, εναντίον της οικογένειας 
της 27χρονης και δημοσιογράφων.

 
Ο σκληρός ασπρομάλλης 
Ο Καββαδίας με χαρακτηριστικό τα άσπρα μαλλιά του 

από τα πρώτα χρόνια των δικαστηρίων του, έβγαζε τον 

χαρακτήρα ενός ήρεμου ανθρώπου. Πάντα όμως ήταν 
σκληρός, όπως τον περιέγραφαν τόσο αστυνομικοί οι 
οποίοι χειρίστηκαν τις δύο υποθέσεις δολοφονιών, όσο 
και οι δικαστές. «Είναι σίγουρο πως αν ήταν ελεύθερος 
θα σκότωνε και τρίτη γυναίκα», είχε πει τον Μάρτιο του 
2000 ο εισαγγελέας της έδρας του Μεικτού Ορκωτού 
Δικαστηρίου Έδεσσας. Του δικαστηρίου που τον έκρι-
νε αθώο με τις ψήφους των ενόρκων, ύστερα από μία 
δίκη – θρίλερ με νομικές μάχες μεταξύ των συνηγόρων 
των δύο πλευρών και βροχή ενστάσεων και αιτημάτων. 
«Πού έκρυψες την κόρη μου φονιά;», φώναζε έξω από 
την αίθουσα του Κακουργιοδικείου Έδεσσας ο πατέρας 
της 27χρονης. «Δεν σεβάστηκε ούτε το παιδί του αφού 
εφόνευσε την Τάνια μπροστά στα μάτια του», είχε πει δύο 
χρόνια μετά ο εισαγγελέας του Μεικτού Ορκωτού Εφε-
τείου Θεσσαλονίκης που καταδίκασε ομόφωνα σε ισόβια 
τον Καββαδία.

Ο Καββαδίας κατηγορείται ότι στις 20 Αυγούστου 
1998 είχε καυγά με την 27χρονη Τάνια Χαριτοπούλου 
στο σπίτι τους στην Πολίχνη, τη γυναίκα με την οποία 
είχε αποκτήσει ένα κοριτσάκι, που ήταν τότε τριών χρό-
νων. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα και την 

καταδικαστική απόφαση ο κατηγορούμενος σκότωσε 
τη φίλη του μπροστά στα μάτια του παιδιού και στη συ-
νέχεια εξαφάνισε το πτώμα της. Συνελήφθη σχεδόν ένα 
μήνα μετά προσερχόμενος στο σπίτι της αδερφής του και 
ενώ διώκονταν για το φόνο Ελβετής από το 1992. Για τη 
δολοφονία της Ελβετής είχε καταδικαστεί σε ισόβια και 
γι’ αυτό όταν αθωώθηκε από το δικαστήριο της Έδεσσας 
έμεινε στις φυλακές. Ακολούθησε όμως η επικύρωση 
των ισοβίων από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Αθήνας και 
στη συνέχεια καταδικάστηκε σε ισόβια και από το Κα-
κουργιοδικείο της Θεσσαλονίκης για τη δολοφονία της 
Χαριτοπούλου. Όλες οι δικαστικές ενέργειές του για την 
ανατροπή της καταδικαστικής απόφασης δεν τελεσφόρη-
σαν. Τόσο η αναίρεση όσο και το αίτημα για επανάληψη 
της διαδικασίας. «Δεν καθίσταται φανερό ότι ο αιτών εί-
ναι αθώος της πιο πάνω πράξεως της ανθρωποκτονίας 
εκ προθέσεως, για την οποία, εκτός των άλλων, καταδι-
κάσθηκε αμετάκλητα. Επομένως, πρέπει να απορριφθεί η 
υπό κρίση αίτηση ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη», ανέφερε στο 
σκεπτικό του ο Άρειος Πάγος το 2007, όταν απέρριψε το 
αίτημα για επανάληψη της διαδικασίας.
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 Τα σχέδια και οι εξαγγελίες των δήμων

Μέτρα ανακούφισης των 
επιχειρήσεων από τον κορονοϊό

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, 
έχει ήδη ανακοινώσει δέσμη προτάσεων για επαναλει-
τουργία της οικονομίας στην πόλη μεταξύ των οποίων 
είναι οι πεζοδρομήσεις κεντρικών οδικών αρτηριών και 
η δημιουργία υπαίθριων αγορών, με τη δέσμευση βέβαια 
πως η ανάπτυξη και επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων 
«θα γίνει με απόλυτο σεβασμό στην κυκλοφορία και στη 
διέλευση των πεζών».

Αναφορικά με τις πεζοδρομήσεις, για τις οποίες έγι-
νε πολύ συζήτηση τα τελευταία 24ωρα, ο κ.Ζέρβας έχει 
ανακοινώσει πως η διοίκηση του σκέφτεται πεζοδρόμη-
ση της Λεωφόρου Νίκης και αξιοποίηση μέρους αυτής για 
τα τραπεζοκαθίσματα -σε συγκεκριμένες όμως ώρες και 
ημέρες της εβδομάδας. Στο ίδιο πλαίσιο, συζητήσεις γί-
νονται για την οδό Καρόλου Ντηλ και τα Λαδάδικα.

‘Οσο για τη δημιουργία υπαίθριων αγορών ο δήμαρ-
χος έχει εκφράσει την άποψη πως μπορούν να αξιοποιη-
θούν η Πλατεία Δικαστηρίων, το Πάρκο Ξαρχάκου, η Νέα 
Παραλία και ο χώρος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονί-
κης. Παράλληλα, μεταξύ των μέτρων που σχεδιάζονται 
είναι οι «Λευκές Νύχτες» και η παροχή voucher σε φοιτη-
τές και σώματα ασφαλείας. 

Σύμφωνα με τον κ.Ζέρβα, λόγω του κορονοϊού οι-
κονομικό «πλήγμα» δέχτηκε και ο δήμος Θεσσαλονίκης 
καθώς η ζημιά από ανείσπρακτα έσοδα αγγίζει τα 2 εκα-
τομμύρια ευρώ, ποσό που αναμένεται να αυξηθεί ακόμη 
περισσότερο το επόμενο διάστημα καθώς είναι στα σκα-
ριά νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα προ-
βλέπει επιπλέον μέτρα για το χώρο της εστίασης.

Παρ’ όλες τις απώλειες όμως, η διοίκηση του δήμου 
Θεσσαλονίκης προχώρησε σε απαλλαγή 100% στα δη-
μοτικά τέλη σε όλες τις υποχρεωτικά (με κρατική εντο-
λή) κλειστές επιχειρήσεις. Το μέτρο αφορά: εμπορικά 
καταστήματα, επιχειρήσεις εστίασης, γυμναστήρια, κι-
νηματογράφους κ.α. που εντάσσονται στη λίστα με τους 
σχετικούς ΚΑΔ.

Επίσης, αποφάσισε απαλλαγή 100% στα τέλη κατά-
ληψης κοινόχρηστου χώρου για τις υποχρεωτικά κλει-
στές επιχειρήσεις για το χρονικο διάστημα ισχύος των 
περιορισμών. Το μέτρο καταλαμβάνει: καφετέριες, εστι-
ατόρια, ουζερί, ανθοπωλεία και κάθε επιχείρηση που έχει 
λάβει άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και εντά-
χθηκε στη λίστα των υποχρεωτικά κλειστών επιχειρήσε-
ων λόγω covid-19.

Εγκρίθηκε παράταση καταβολής των υπόλοιπων δό-
σεων για τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου ως 
εξής: Α’ δόση: 30/6, Β’ δόση: 30/9 και Γ’ δόση: 31/12 και 

στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί ποσά εντός του 
χρονικού διαστήματος απαλλαγής, θα διενεργείται συμ-
ψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.

Μειώθηκαν 40% τα ενοίκια σε όσα δημοτικά ακίνητα 
στεγάζονται επιχειρήσεις που σταμάτησαν υποχρεωτικά 
τη λειτουργία τους και για όλο το χρονικό διάστημα επι-
βολής των μέτρων, ενώ για το ίδιο διάστημα αποφασί-
στηκε απαλλαγή 100% από την καταβολή μισθώματος 
σε επιχειρήσεις που μισθώνουν κυλικεία σε όλα τα σχο-
λεία του δήμου Θεσσαλονίκης.

Δήμος Νεάπολης Συκεών 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα δώδεκα 

μέτρα ανακούφισης και στήριξης πολιτών, μαθητών και 
επαγγελματιών για όσο διάστημα διαρκούν οι περιορισμοί  
που αφορούν σε απαλλαγή, από Ανταποδοτικά Τέλη και 
Δημοτικό Φόρο των ωφελούμενων της απαλλαγής 50%, 
(Δικαιούχοι ΚΕΑ, ΑμεΑ, πολύτεκνοι), των επιχειρήσεων 
που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων απο-
τροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, του τέ-

λους 0,5% στα ΚΥΕ που διέκοψαν τη λειτουργία τους ,του 
τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου των επιχειρήσεων 
που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία 
τους. Επίσης αποφασίστηκε η  μείωση κατά 100% σε μι-
σθώματα ενός τριμήνου των ακινήτων που εκμισθώνει ο 
δήμος σε επιχειρήσεις των σχολικών κυλικείων, των κυ-
λικείων των ΚΑΠΗ. Διακοπή των αναγκαστικών μέτρων 
είσπραξης για έξι μήνες. Αναστολή δόσεων για έξι μήνες 
σε όσους έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις οφειλών και πα-
ράταση 

έως 31 Αυγούστου της καταβολής βεβαιωμένων 
οφειλών που λήγουν ή έληξαν από 11 Μαρτίου έως 30 
Απριλίου. Επίσης αποφασίστηκε η παροχή ψηφιακού εξο-
πλισμού σε μαθητές ανάλογα με την οικονομική κατά-
σταση των οικογενειών τους και η απαλλαγή όλων των 
διδάκτρων στα δημοτικά κέντρα και στις δομές ΚΕΥΝΣ.

Δήμος Παύλου Μελά 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απαλλαγή 

από τα τέλη των κοινόχρηστων χώρων αλλά και από 
τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτι-
σμού, των επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν 
υποχρεωτικά τη λειτουργία τους. Επίσης κατήργησε τα 
δίδακτρα παιδικών σταθμών και των υπηρεσιών ανταπο-
δοτικού χαρακτήρα ενώ αποφασίστηκαν ελαφρύνσεις για 
πληττόμενες επιχειρήσεις 

Δήμος Ωραιοκάστρου 
Πρωτοβουλία για απαλλαγές δημοτικών τελών για 

όλες τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές λόγω 
κορονοϊού αλλά και για απαλλαγές τροφείων για όσο 
διάστημα βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας οι δημο-
τικοί βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί ανέλαβε και ο 
Δήμος Ωραιοκάστρου με στόχο την υποστήριξη των επαγ-
γελματιών και των οικογενειών οι οποίες πλήττονται από 
τα έκτακτα μέτρα που είναι σε ισχύ για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας.

Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη 
Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη δημιούργησε πλατφόρμα 

για την απαλλαγή των επιχειρήσεων που διέκοψαν τη 
λειτουργία τους λόγω της πανδημίας του κορονοϊού από 
τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, μετά από ομόφωνη 
απόφαση του Δ.Σ.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή, ολοκληρώνεται με 
λίγα μόλις κλικ και χωρίς να απαιτείται η φυσική παρου-
σία του πολίτη.
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Τελικά, η αρχιτεκτονική ήταν σωστή επαγγελ-
ματική επιλογή; Μάλλον έτσι φαίνεται. Όταν η σύ-
νταξη δεν είναι στα σχέδια, ενώ διανύεις το 64ο έτος 
της ζωής σου μάλλον αγαπάς το επάγγελμα σου.

Μετά από τόσα βραβεία λείπει κάτι; Η ολοκλή-
ρωση του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά 
που θα ξεκινήσει σύντομα και γιατί όχι η ανάπλαση 
της Αριστοτέλους. Α’ Βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό 
κερδίσαμε με 100 συμμετοχές από 24 χώρες.

Ονειρεύομαι τη Θεσσαλονίκη του μέλλοντος...  
Ονειρεύομαι ένα αναπλασμένο θαλάσσιο μέτωπο, το 
μετρό σε πλήρη λειτουργία, πεζοδρομημένο ιστορι-
κό κέντρο και πολλά πάρκα. Ονειρεύομαι μία πόλη 
με λίγα αυτοκίνητα.

Ποιο κτίριο της πόλης ξεχωρίζει; Είμαι υπερή-
φανος για το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και το 
Δημαρχείο. Αγαπώ πολλά κτίρια του Μεσοπολέμου.

Πέρασε από το μυαλό η ενασχόληση με την 
αυτοδιοίκηση; Είμαι πολιτικό ον, ασχολήθηκα από 
τα 16 μου με την πολιτική και την απέρριψα πολύ 
νωρίς σε ότι με αφορά. Είμαι πρόθυμος να προσφέ-
ρω, το κάνω συνεχώς, διαθέτω  τις γνώσεις μου, τις 
εμπειρίες μου και την αγάπη για την πόλη αλλά αυτό 
δεν γίνεται αποδεκτό από τους αιρετούς. Πιστεύω ότι 
φοβούνται την ειλικρίνεια μου!

Συναισθήματα που δημιουργεί το ηλιοβασίλεμα 
από τη Νέα Παραλία... Ταξίδια, ταξίδια, ταξίδια μα-
κρινά πάντα με επιστροφή.

Λείπει από το παρελθόν... Τα αγαπημένα μου 
πρόσωπα είναι όλα κοντά μου, είναι μεγάλη ευτυ-
χία, έκανα αυτό που ήθελα, δεν έκανα υποχωρήσεις 

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. 

Ο Πρόδρομος Νικηφορίδης είναι ο άνθρωπος που «σφράγισε» το όνομα του με τη Νέα Παραλία. Γνωρίζει κάθε «κρυφή» πτυχή και κάθε γωνιά της. Αρχιτέκτονας, 
με πολλά βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς, αλλά και πολλά όνειρα για το μέλλον… τόσο της Θεσσαλονίκης, όσο και προσωπικά! 

Πρόδρομος Νικηφορίδης
Οι αιρετοί φοβούνται την ειλικρίνειά μου!

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 

και συμβιβασμούς, κοιμάμαι ήσυχος κάθε βράδυ. Το 
πρωί ξυπνώ με πολλά σχέδια για το μέλλον. Δεν μου 
λείπει κάτι από το παρελθόν.

Συνυπάρχουν αρμονικά ο σκύλος με τη γάτα; 
Στο σπίτι εδώ και 8 χρόνια έχουμε ένα σκύλο που 
προσπαθούμε να συμφιλιώσουμε με τις γάτες. Στο 
ισόγειο γραφείο μας πρόσφατα μπήκε μία νεογέν-
νητη γάτα και δεν ξαναβγήκε. Μερικές μέρες μετά 
έφερε μαζί της μία ακόμα πιο νεογέννητη που έχριζε 
ιατρικής φροντίδας. Τώρα έχουμε την Minzah στο 

σπίτι και την Μπλάνκα και Βέρντε στο γραφείο. Δεν 
έχουμε ακόμα τολμήσει την συνύπαρξη. 

Δεν ξεχνώ να τηλεφωνήσω... Δεν ξεχνώ ποτέ 
να κάνω επισκέψεις στη μητέρα μου. Έχει κλείσει τα 
100 και νιώθω μία απέραντη ευγνωμοσύνη που εί-
ναι πάντα κοντά μας.

Κέρδος από την καραντίνα… Σκέψεις για το αύ-
ριο σε μία εποχή αναμονής για το σήμερα, φρένο σε 
ξέφρενους ρυθμούς, πολύ ανάγνωση και καθημερι-
νή γυμναστική.
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Έχω προσφάτως, αναφέρει δημοσίως 
ότι είναι φυσιολογικό, κατά τη διάρκεια 
του εγκλεισμού εξαιτίας της πανδημίας, να 
έχουμε δυσφορία, στεναχώρια ή κάποιο 
άλλο αρνητικό συναίσθημα. Με άλλα λόγια, 
τα συναισθήματα αυτά δεν είναι ενδεικτικά 
μιας αρχόμενης ψυχικής νόσου. Τότε γιατί 
κατακλύζουν τα παραδοσιακά και τα διαδι-
κτυακά μέσα ενημέρωσης οι επαγγελματίες 
του χώρου της ψυχικής υγείας; Προφανώς, 
υπάρχει ζήτηση. Μια μερίδα του κόσμου έχει 
φόβους ή σκέψεις που αφορούν τη διατήρη-
ση της ψυχικής υγείας και θέλει να ακούσει 
τη γνώμη των ειδικών. Τί είδους, όμως, πρέ-
πει να είναι αυτοί οι ειδικοί; Ειδικοί ως προς 
τη θεραπεία της ψυχικής νόσου ή ειδικοί ως 
προς τη διατήρηση της ψυχικής υγείας; Αν 

ισχύει το δεύτερο, ποιοί είναι αυτοί;
Στην Πολιτεία ο Πλάτωνας προτεί-

νει η άσκηση μιας επιστήμης να συν-
δυάζεται με αυτή μίας άλλης. Ως πα-
ράδειγμα θα αναφέρω την άσκηση της 
Ιατρικής σε συνδυασμό με αυτήν της 
Φιλοσοφίας. Επιλέγω τη Φιλοσοφία, 
επειδή είναι, ίσως, η τελευταία επι-
στήμη την οποία θα σκεφτόταν κανείς 
σήμερα, αλλά και γιατί, όταν το αντι-
κείμενο είναι η διατήρηση της ψυχικής 
υγείας, η Φιλοσοφία είναι η τελευταία 
επιστήμη που θα έπρεπε κανείς να 
ξεχνά. Ο Αριστοτέλης, άλλωστε, έχει 
γράψει εξονυχιστικά για τις αρετές και 
τις συνέπειες της έλλειψής τους, ως 
προς τα συναισθήματα και τα χαρακτη-
ριστικά της προσωπικότητας. Ο ίδιος 
φιλόσοφος έχει γράψει κάτι το οποίο 
μοιάζει παράδοξο με βάση τα σημερινά 
δεδομένα. Προτείνει τον προσανατολι-
σμό του ατόμου προς την ευδαιμονία 
αντί της ευτυχίας. Εξηγεί γράφοντας ότι 
η δεύτερη μπορεί να είναι αποτέλεσμα 

τύχης, ενώ η πρώτη εξαρτάται αποκλειστικά 
από το άτομο. Σύμφωνα με τον ορισμό του 
φιλοσόφου, ευδαίμων είναι αυτός ο οποί-
ος λειτουργεί με γνώμονα την αρετή. Όταν 
προκύπτουν προβλήματα ή περιορισμοί 
στην καθημερινότητα, το άτομο το οποίο 
ακολουθεί την αριστοτελική πρόταση, όντας 
λιγότερο ευαίσθητο στις αλλαγές της τύχης, 
έχει λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξει αρ-
νητικά συναισθήματα ή να επιτρέψει σε αυτά 
να εξελιχθούν.

Θα ήταν, ακόμη, χρήσιμο οι ειδικοί τους 
οποίους αναζητούμε να έχουν γνώσεις Θε-
ολογίας. Η σχέση ή η μη σχέση του ατόμου 
με μια ανώτερη ύπαρξη μοιάζει αδύνατο να 
αφήνει ανέπαφες τις νοητικές και συναι-

σθηματικές λειτουργίες. Έχω συναντήσει 
ανθρώπους, οι οποίοι γεμάτοι χαρά αναφέ-
ρονται στην πίστη τους στον Θεό, αλλά και 
ανθρώπους οι οποίοι γεμάτοι αυτοπεποίθη-
ση αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κανένας θεός. 
Από τη στιγμή που οι θρησκείες ορίζουν με 
συγκεκριμένους τρόπους το θάνατο και την 
ύπαρξη μεταθανάτιας ζωής, η σχέση ή η 
μη σχέση με μια ανώτερη ύπαρξη αποκτά 
βαρύνουσα θέση σε μια εποχή, η οποία χα-
ρακτηρίζεται από το φόβο νόσησης. Αλλιώς 
αντιλαμβάνεται το ενδεχόμενο νόσησης το 
άτομο που πιστεύει στη Θεία Πρόνοια και στη 
μεταθανάτια ζωή, και αλλιώς το άτομο που 
πιστεύει ότι είναι μοναδικός κύριος του εαυ-
τού του και ότι ο θάνατος ισούται με τέλος.

Ποιοί είναι, λοιπόν, αυτοί οι ειδικοί; Πριν 
λίγες μέρες, παρακολούθησα τη συνέντευξη 
ενός ανθρώπου που έχει σπουδές Ψυχολο-
γίας και Θεολογίας. Οι γνώσεις του επεκτεί-
νονται στα πεδία της Φιλοσοφίας και της Κοι-
νωνιολογίας. Η τελευταία επιστήμη βοηθάει 
στο να αντιληφθούμε τους λόγους για τους 
οποίους αποφεύγει κανείς, σήμερα, την ενα-
σχόληση με τη Θεολογία και τη Φιλοσοφία. 
Δε θα αποκαλύψω το όνομά του, για να μη 
θεωρηθεί το άρθρο ως απόπειρα προβολής 
του συγκεκριμένου ατόμου, αλλά και για να 
μη στερήσω από τον αναγνώστη τη χαρά της 
αναζήτησης.

*Ο κ.Καρακάσης είναι ψυχίατρος - ψυ-
χοθεραπευτής

Ποιοί είναι αυτοί;

Τ Ο Υ  Δ Η Μ Η Τ Ρ Η 
Κ Α Ρ Α Κ Α Σ Η *
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Η συναισθηματική πείνα δεν είναι αγά-
πη. Είναι μια έντονη συναισθηματική ανά-
γκη που προκαλείται από στέρηση θετικών 
συναισθημάτων κατά στην παιδική ηλικία. 
Είναι μια πρωτόγονη κατάσταση πόνου και 
λαχτάρας κατά την οποία οι άνθρωποι συ-
χνά ενεργούν απελπισμένα για να γεμίσουν 
το συναισθηματικό τους κενό. Αυτό το κενό 
σχετίζεται με τον πόνο της μοναξιάς και του 
αποχωρισμού και ποτέ δεν μπορεί ρεαλιστι-
κά να ικανοποιηθεί πλήρως σε μια σχέση 
ενηλίκων. Ωστόσο, οι άνθρωποι αρνούνται 
να αντέξουν τον πόνο αυτό και κάνουν ό, τι 
μπορούν για να δημιουργήσουν μια ψευδαί-
σθηση μέσα από τη σύνδεσή τους με άλλα 

άτομα και αυτό μετριάζει το άγχος 
τους. Οι άνθρωποι ταυτίζουν αυτό το 
συναίσθημα με την αγάπη και συνδέ-
ουν τις επιθυμίες τους αποζητώντας 
στοργή.

Είναι ένα ισχυρό συναίσθημα, το 
οποίο είναι τόσο εκμεταλλευτικό όσο 
και καταστρεπτικό για τους άλλους 
όταν εκτελείται. Τίποτα δεν θα μπο-
ρούσε να απέχει περισσότερο από την 
αλήθεια. Είναι σαν ένας θαμπός αλλά 
ισχυρός πόνος στο εσωτερικό σας. 
Μπορεί συχνά να βρεθείτε να αγγίζετε 
τους άλλους ή να εκφράζετε την αγά-
πη σας προσπαθώντας να σκοτώσετε 
αυτήν την αίσθηση.

Λόγω της σύγχυσης μεταξύ της συ-
ναισθηματικής πείνας και της αγάπης, 
τόσο από την πλευρά των γονέων όσο 
και από τους εξωτερικούς παρατη-
ρητές, διαπράττονται στο όνομα της 
αγάπης συναισθηματικές ζημιές στα 
παιδιά. Όταν οι γονείς αγαπούν πραγ-

ματικά και συντονίζονται με τα παιδιά τους, 
προκύπτει θετική επίδραση στη συνεχιζόμε-
νη ανάπτυξή τους. Αυτα τα παιδιά θα έχουν 
την τάση να βιώνουν ασφαλή προσκόλληση, 
να λειτουργούν αρμονικά στις σχέσεις τους 
και να αναπτύσσουν ανεκτική οικειότητα 
προς τους άλλους ως ενήλικες.

Αντιθέτως, η επαφή με έναν συναισθη-
ματικά πεινασμένο γονέα οδηγεί ένα παιδί 
σε αγχώδη προσκόλληση και στον ψυχικό 
πόνο. Όσο πιο έντονη είναι η επαφή μεταξύ 
αυτού του τύπου γονέα και του παιδιού, τόσο 
περισσότερο ο γονέας βλάπτει την ασφάλεια 
και την άνεση του παιδιού. Αυτό το στυλ συ-
σχέτισης - υπερβολικό άγγιγμα, υπερβολική 
ανησυχία για το παιδί ή υπερβολική συμμε-
τοχή στη ζωή του παιδιού - όχι μόνο παρα-

βιάζει τα όρια του παιδιού, αλλά επίσης προ-
άγει την απόκρυψη των απαντήσεων του. 
Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς 
περιορισμούς τόσο στη μετέπειτα καριέρα 
του παιδιού όσο και στην προσωπική του 
ζωή. Μπορεί να απειλήσει την αίσθηση του 
εαυτού του και της αυτονομίας του και μπο-
ρεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερα καταστροφικές 
καταστάσεις.

Οι συναισθηματικά πεινασμένοι γονείς, 
ενεργούν καταναγκαστικά σε σχέση με τα 
παιδιά τους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως 
ένας εθισμένος. Η υπερβολική προσοχή και 
η συμμετοχή τους έχουν συνεχή αρνητικό 
αντίκτυπο στην ανάπτυξη του παιδιού. Αυτοί 
οι γονείς δυσκολεύονται συχνά να μειώσουν 
την ένταση της επαφής τους ακόμη και όταν 
αναγνωρίζουν ότι η επαφή αυτή είναι επι-
βλαβής.

Συνήθως προστατεύουν υπερβολικά τα 
παιδιά τους, περιορίζουν το βίωμα της νέας 
εμπειρίας και την ικανότητα ενός παιδιού να 
αντιμετωπίσει τη ζωή. Ανησυχούν υπερβολι-
κά για τη σωματική του υγεία ενώ αντιδρούν 
υπερβολικά και με φόβο. Μερικοί υπερβολι-
κά προστατευτικοί γονείς μπορεί να προσπα-
θήσουν να απομονώσουν τα παιδιά τους από 
συνομηλίκους ή άλλες οικογενειακές επιρ-
ροές που ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντί-
κτυπο. Ωστόσο, όταν φτάνει στο άκρο ένας 
τέτοιος αποκλεισμός, περιορίζει την έκθεση 
του παιδιού σε μια ποικιλία διαφορετικών 

στάσεων και προσεγγίσεων στη ζωή και εί-
ναι επιζήμιο για την εμπιστοσύνη του σε άλ-
λους ανθρώπους και προς την ικανότητα να 
λειτουργεί στον κόσμο.

Είναι οδυνηρό, αλλά ανεκτό για τους 
ανθρώπους να βιώνουν τη συναισθηματική 
πείνα και να αντιμετωπίζουν τις δικές τους 
συναισθηματικές ανάγκες. Δυστυχώς, τα πε-
ρισσότερα άτομα επιλέγουν να αρνηθούν ή 
να αποφύγουν αυτόν τον πόνο αναζητώντας 
πόρους ή επιλέγοντας δράσεις που τους βο-
ηθούν να εξουδετερώνουν την αίσθηση της 
μοναξιάς. Δημιουργούν φαντασιώσεις στις 
οποίες συνδέονται και φαντάζονται ότι ανή-
κουν ο ένας στον άλλο. Όταν σχηματίζονται 
αυτοί οι φανταστικοί δεσμοί, η πραγματική 
αγάπη χάνεται. Τα συναισθήματα της αγάπης 
και του σεβασμού για τους άλλους εξαφα-
νίζονται καθώς γινόμαστε κτητικοί και ελε-
γκτικοί και καθώς χρησιμοποιούμε ο ένας 
τον άλλο ως ναρκωτικό για να εξοντώσουμε 
τα αρνητικά συναισθήματα.

Είναι λοιπόν σημαντικό να μπορούν οι 
γονείς να αξιολογήσουν, σε ποιά από τις δύο 
κατηγορίες εμπίπτουν τα συναισθήματά τους 
ώστε να ξέρουν που βρίσκονται, τι ζητάνε, 
αλλά κυρίως τι μπορούν να πάρουν από τη 
σχέση τους με τα παιδιά τους.    

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

Συναισθηματική πείνα ή πραγματική αγάπη προς τα παιδιά σας;
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Συναισθηματική πείνα ή πραγματική αγάπη προς τα παιδιά σας;

Η συγγραφέας Ελισάβετ Κουκουμάκα μιλάει στην Karfitsa

«Τα βιβλία ήταν πολύτιμη 
συντροφιά στην καραντίνα»

Πώς θα σας φαινόταν αν διαμέσου των βιβλίων μπο-
ρούσατε να ταξιδέψετε στο παρελθόν, να ζήσετε και να 
επηρεάσετε στιγμές και σημαντικά γεγονότα; Το ερώτημα 
αυτό απαντάει μέσα από την δική της εμπειρία η Κλαί-
ρη, ένα κορίτσι που φοιτά στην πρώτη Λυκείου και είναι 
η ηρωίδα του βιβλίου «Πνοές από μελάνι», της Ελισάβετ 
Κουκουμάκα. 

«Κεντρικός άξονας του βιβλίου είναι η φιλαναγνω-
σία. Η Κλαίρη αγαπά τα βιβλία και δε διστάζει να μπει 
στον κόσμο τους. Ταξιδεύοντας χρονικά σε σημαντικές 
για την ανθρωπότητα ιστορικές στιγμές παρασέρνει τους 
αναγνώστες σε νοερά ταξίδια γνωρίζοντάς τους την από-
λαυση της ανάγνωσης. Παράλληλα, πραγματεύεται κι 
άλλα θέματα που αφορούν τους σύγχρονους νέους όπως 
η σχολική ζωή, το διαζύγιο και ο έρωτας» περιγράφει 
η δημιουργός της ηρωίδας και προσθέτει ότι «η Κλαίρη 
πονάει από μοναξιά, κυνηγά το χαμένο έρωτα, έρχεται 
αντιμέτωπη με φόβους όμοιους με των σύγχρονων νέων 
αλλά δεν παύει να αγωνίζεται για τα ιδανικά και τις αξίες 
της. Αυτό είναι και το μήνυμα που θέλω να περάσω. Να 
μην παύουμε να κυνηγάμε τα όνειρά μας, να αγωνιζόμα-
στε και να προστατεύουμε ό,τι αγαπάμε». 

Από τις πρώτες λέξεις που διαβάζεις στην περιγραφή 
του βιβλίου καταλαβαίνεις ότι το σασπένς είναι ένα από 
τα στοιχεία του. «Είναι ένα βιβλίο στο οποίο η πραγματι-
κότητα σμίγει με τη φαντασία, μία μεταφυσική περιπέτεια 
γεμάτη αγωνία και πολλές ανατροπές. Δημιουργούνται 
συνεχώς καινούρια ερωτήματα που ζητούν απάντηση 
κρατώντας τους αναγνώστες σε εγρήγορση και αμείωτο 
ενδιαφέρον. Συναντάμε κόντρες, εχθρούς και συνωμότες 
που μπερδεύουν την ηρωίδα του βιβλίου και μέχρι το 
τέλος δεν ξέρουμε ποιον να εμπιστευτούμε», λέει στην 
Karfitsa η συγγραφέας.

Η ιδέα για το βιβλίο «Πνοές από μελάνι» γεννήθη-
κε όταν η Ελ.Κουκουμάκα υπηρετούσε στο 2ο δημοτικό 
σχολείο Θέρμης και εκεί συνειδητοποίησε την ανάγκη 
των μαθητών για σχολική δανειστική βιβλιοθήκη. «Έτσι, 
με τη βοήθειά τους ανακινήσαμε την ήδη υπάρχουσα. 
Κάθε φορά που έπαιρναν τα βιβλία στα χέρια τους, με έκ-
πληξη έβλεπα τη χαρά και την ανυπομονησία στο βλέμμα 
τους», σημειώνει. Παράλληλα εξηγεί πως «αφορμή για 
τη συγγραφή των βιβλίων μου – τόσο αυτών που έχουν 
εκδοθεί, όσο αυτών που περιμένουν ημιτελή στα συρτά-
ρια μου- αποτελεί η καθημερινή επαφή με τους μαθητές 
μου και γενικότερα η εκπαιδευτική μου δραστηριότητα. 
Ως δασκάλα έρχομαι καθημερινά σε επαφή με ανθρώπι-
νες ψυχές στην πιο τρυφερή τους ηλικία. Τα παιδιά προ-
σφέρουν τόσα πολλά, αρκεί να είσαι έτοιμος να τα πάρεις. 

Ζώντας κοντά τους μπορώ και συνεχίζω να σκέφτομαι 
σαν παιδί. Αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες τους και τον 
τρόπο σκέψης τους. Ως συγγραφέας έχω την ευκαιρία να 
συνομιλήσω έμμεσα με τόσα και τόσα παιδιά που ίσως δε 
θα γνωρίσω ποτέ».

 «Πολύτιμη συντροφιά τα βιβλία»
Όσον αφορά την περίοδο που βιώσαμε κατά την δι-

άρκεια της καραντίνας η συγγραφέας χαρακτηρίζει τα 
βιβλία ως πολύτιμη συντροφιά. «Πρακτικά βρήκαμε όλοι 
το χρόνο που τόσο αποζητούσαμε για να διαβάσουμε ό,τι 
στεκόταν από καιρό στις βιβλιοθήκες μας ή ό,τι είχαμε 
αφήσει στη μέση ανολοκλήρωτο. Πέρα όμως από αυτό, 
τα βιβλία αποτέλεσαν μια πολύτιμη συντροφιά αυτές τις 
δύσκολες ώρες μοναξιάς, ψυχολογικής πίεσης και ίσως 
επαγγελματικής αδράνειας. Οι αναγνώστες είχαμε την ευ-
καιρία να ταξιδέψουμε διαμέσου των βιβλίων σε τόπους 
φανταστικούς, απολαμβάνοντας μικρές στιγμές ελευθε-
ρίας. Θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ύστερα από 

μια μακρά περίοδο καραντίνας τα βιβλιοπωλεία είναι από 
τα πρώτα καταστήματα που ανοίγουν. Έτσι θα μπορέσου-
με όλοι να ανανεώσουμε τις βιβλιοθήκες μας και να συ-
νεχίσουμε τις νοερές μας περιπλανήσεις», τονίζει.

Μάλιστα, ερωτηθείσα για ποια συγγραφικά ερεθί-
σματα της δόθηκαν κατά την διάρκεια του lockdown μας 
απαντάει πως «ως συγγραφέας, δασκάλα και μαμά μού 
δόθηκαν ερεθίσματα συγγραφικής δημιουργίας, ώστε να 
απαντήσω σε ερωτήματα και ανησυχίες των παιδιών μου 
και των μαθητών μου σχετικές με την τρέχουσα πραγμα-
τικότητα. Κάποιες από αυτές τις δημιουργίες ολοκληρώ-
θηκαν και περιορίστηκαν σε μία αγκαλιά, σε ένα ανήσυ-
χο βλέμμα, σε ένα δάκρυ στο παιδικό κρεβάτι. Κάποιες 
έμειναν στο υποσυνείδητο και θα αποτυπωθούν στο χαρτί 
σε μελλοντικές ευκαιρίες. Εξάλλου, σε δύσκολες περιό-
δους ψυχολογικής πίεσης και αποκλεισμού η δημιουργία 
αποτελεί διέξοδο του μυαλού στην προσπάθειά μας να 
βρούμε απαντήσεις στις δικές μας αναζητήσεις».
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Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του 
κορονοϊού, η κοινωνική αποστασιοποίηση 
αποδείχθηκε ένα πολύ αποτελεσματικό μέ-
τρο για την επιβράδυνση της εξάπλωσης της 
νόσου. Όμως, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι 
παραμένουν στο σπίτι τους ώστε από κοι-
νού να νικήσουν τον επικίνδυνο ιό, πολλοί 
υπάλληλοι στις βιομηχανίες τροφίμων, εξο-
ρύξεων, στις φαρμακευτικές βιομηχανίες 
κ.α. συνεχίζουν να εργάζονται σε καθημερι-
νή βάση. Πώς να διασφαλιστεί η ασφάλεια 
σε αυτές τις περιπτώσεις; Εκτός από τη χρή-
ση μάσκας, υπάρχει ένας άλλος τρόπος που 
μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο της τήρη-
σης της απόστασης μεταξύ των ανθρώπων. 
Και για ακόμη μια φορά χρειάστηκε η συμ-
βολή της τεχνητής νοημοσύνης.

Για την παροχή ελέγχου της από-
στασης μεταξύ ατόμων στο χώρο ερ-
γασίας, το startup Landing AI σχεδίασε 
ένα εργαλείο για την παρακολούθηση 
της τοποθεσίας των ανθρώπων με την 
υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης: 
μπορεί να προσδιορίσει εάν οι άνθρω-
ποι βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση 
μεταξύ τους αναλύοντας ροές βίντεο  
από κάμερες παρακολούθησης σε 
πραγματικό χρόνο.

Για παράδειγμα, σε ένα εργοστάσιο 
που παράγει μάσκες και άλλο προστα-
τευτικό εξοπλισμό, τόσο απαραίτητο 
κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας, αυτό 
το λογισμικό μπορεί να ενσωματωθεί 
στα συστήματα παρακολούθησης CCTV. 
Ο ανιχνευτής επισημαίνει με κόκκινο 
χρώμα τα άτομα των οποίων η μεταξύ 
τους απόσταση είναι μικρότερη από την 
ελάχιστη επιτρεπόμενη και σχεδιάζει 
μια γραμμή μεταξύ τους για να επιση-
μάνει την παρατήρησή του. Το σύστη-
μα θα μπορεί επίσης να προειδοποιεί 
μέσω ηχείων και να υπενθυμίζει στους 
ανθρώπους να παραμένουν σε ασφαλή 
απόσταση.

Το λογισμικό εγκαθίσταται σε υπο-
λογιστές που ελέγχουν το σύστημα 
ασφαλείας μέσω βιντεοπαρακολού-
θησης και η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη 
«διεισδύει» στα στοιχεία και τις πλη-
ροφορίες που χρειάζεται. Ουσιαστικά 
μπορεί να παρομοιαστεί με έναν μικρό 
«Μεγάλο Αδελφό» που παρακολουθεί 

κάθε κίνηση των υπαλλήλων. Όχι όμως για 
να ελέγχει εάν εργάζονται ή όχι, αλλά για 

να διατηρήσει τους υπαλλήλους σε ασφαλή 
απόσταση μεταξύ τους. 

Βεβαίως, μπορεί κανείς να σκεφτεί: τι 
εμποδίζει την περαιτέρω βελτίωση του αλ-
γορίθμου και με τη βοήθεια ενός τέτοιου 
νευρικού δικτύου να πραγματοποιείται η επι-
τήρηση των κινήσεων των ανθρώπων μέσα 
από όλες τις κάμερες παρακολούθησης που 
υπάρχουν στην πόλη; Εξάλλου, η μόνη προ-
ϋπόθεση για αυτό είναι τα υψηλής ποιότητας 
οπτικά μέσα, τα οποία μπορούν εύκολα να 
αναγνωρίσουν το πρόσωπο και τα χαρακτη-
ριστικά στοιχεία του καθενός (βάδισμα, σω-
ματική διάπλαση).

Σύμφωνα με την Input, η Amazon έχει 
ήδη εφαρμόσει παρόμοια τεχνολογία στις 
αποθήκες της. Οι εργαζόμενοι επίσης παρα-
κολουθούνται κατά τη διάρκεια της βάρδιας 
και προειδοποιούνται ότι η παραβίαση των 
κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης 
μπορεί να οδηγήσει στην απόλυση τους. 
Προφανώς, δεν είναι τυχαίο που ο Τζεφ 
Μπέζος θέλει να μεταβεί αποκλειστικά σε 
ρομπότ, αφού δεν είναι επιρρεπή σε μεταδο-
τικές ασθένειες.

Όπως δηλώνουν και οι ειδικοί, έως 
ότου είναι διαθέσιμο το εμβόλιο κατά του 
κορονοϊού, η κοινωνική αποστασιοποίηση, 

εκτός από την καραντίνα φυσικά, είναι το 
καλύτερο εργαλείο που διαθέτουμε για να 
περιορίσουμε τη διάδοση της πανδημίας. Ο 
ρυθμός εξάπλωσης του νέου κορονοϊού εί-
ναι αρκετά υψηλός - σε περίπτωση πλήρους 
αδράνειας, ο αριθμός των μολυσμένων ατό-
μων θα διπλασιάζεται κάθε τρεις ημέρες. Ο 
ιός ακόμη υπάρχει και ο μοναδικός σκοπός 
του είναι να πολλαπλασιαστεί όσο το δυνα-
τόν περισσότερο. Και επομένως, κάθε φορά 
που φεύγουμε από το σπίτι μας κινδυνεύου-
με όχι μόνο να αρρωστήσουμε οι ίδιοι, αλλά 
και μολύνουμε άλλους. Η Σουηδία, για πα-
ράδειγμα, δεν επέβαλε ποτέ καραντίνα και 
όλα ήταν καλά μέχρι που σχεδόν έλαβε την 
πρώτη θέση  σε αριθμό νέων θανάτων από 
κορωνοϊό.

Αναμφίβολα, ακόμη και μετά από την 
πανδημία, τα προαναφερθέντα συστήματα 
τεχνικής νοημοσύνης θα παραμείνουν επί-
καιρα. Για παράδειγμα, στα ίδια εργοστάσια, 
η διοίκηση θα μπορεί να λαμβάνει αναφορές 
από το νευρωνικό δίκτυο για  το πόση ώρα 
ο εργαζόμενος βρισκόταν στο χώρο εργασί-
ας του. Η καραντίνα και η πανδημία θα μας 
χαρίσουν πολλές νέες τεχνολογίες, όμως αν 
μας βγουν σε καλό  ή όχι – ο χρόνος θα δεί-
ξει.

Πως η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλει
στην τήρηση των μέτρων προστασίας

Τ Ο Υ  Α Ν Δ Ρ Ε Α 
Σ Ο Υ Π Ο Ν Ι Τ Σ Κ Ι
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Ξαφνικά ο επικεφαλής του ΕΟΔΥ Σωτή-
ρης Τζιόδρας βρέθηκε στο επίκεντρο μιας 
σύγκρουσης, αφορμή η εισήγηση του για 
την υποχρεωτική χρήση της μάσκας από την 
Δευτέρα 4/5/20, που αρχίζει η φάση αποκλι-
μάκωσης των περιοριστικών μέτρων.

Ο Σωτήρης Τσιόδρας και ο ΕΟΔΥ, κατά 
την εκτίμηση μου και με βάση τα δεδομένα 
της χώρας, δηλαδή τις ανεπάρκειες της, σω-
στά διαχειρίζονται τα προβλήματα της παν-
δημίας. 

Τα προβλήματα τα έχει η χώρα με τις 
τραγικές ελλείψεις σε προστατευτικό υλικό, 
υγειονομικές υποδομές, ειδικού προσωπι-
κού στις ΜΕΘ και γενικά στο ΕΣΥ. 

Η κυβέρνηση στην λήψη των αποφάσε-
ων, ακούγοντας τους ειδικούς, συνδυάζει 
δύο πράγματα:

Το υγειονομικό αποτέλεσμα των αποφά-
σεών της και την οικονομική και κοινωνική 

κρίση, που θα προκαλέσουν οι αποφά-
σεις της. 

Τα προβλήματα αυτά μεταφέρονται 
στους ειδικούς του ΕΟΔΥ και εκεί αρ-
χίζουν οι συγκρούσεις επιστήμης και 
πολιτικής. 

Η επιστημονική γνώση σε πρω-
τόγνωρα και επιθετικά προβλήματα, 
όπως η εμφάνιση μιας πανδημίας, είναι 
πάντα ελλιπής. 

Έτσι προχωράει η επιστήμη μέσα 
από την έρευνα και την εμπειρία, που 
γίνεται γνώση, για να αμφισβητηθεί 
στην συνέχεια από νέες έρευνες και να 
βελτιωθεί περισσότερο. 

Απόλυτες βεβαιότητες και αλήθειες 
δεν υπάρχουν στην επιστήμη, δουλεύει 
με την πιο αξιόπιστη γνώση κάθε φορά, 
έτσι προσφέρει στον άνθρωπο και στον 
κόσμο γενικότερα, και έτσι εξελίσσεται.

Απόλυτες αλήθειες και βεβαιότη-
τες υπάρχουν στις θρησκείες και στις 
θεωρίες συνομωσίας, γιαυτό και είναι 
πάντα ίδιες και δεν εξελίσσονται, μάλι-
στα τις διαφορές, δηλαδή τις αιρέσεις, 
όπως τις ονομάζουν, τις αντιμετωπί-
ζουν με μίσος και με βία. 

Η χώρα μας παρ’ ότι ευνοήθηκε, σε 
σχέση με τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές 
χώρες, λόγω της περιορισμένης εξω-
στρέφειας και της μεταφοράς του ιού 
τριτογενώς από γειτονικές χώρες που 

επιμολύνθηκαν άμεσα από Κινέζους στην 
χώρα τους και από δικούς τους πολίτες στην 
Κίνα, λόγω όμως των μεγάλων ελλείψεων 
σε προστατευτικό υλικό, τεστ και ΜΕΘ, έπρε-
πε να πάρει γρήγορα αυστηρά περιοριστικά 

μέτρα, για να αποφύγει πιο επώδυνα υγειο-
νομικά αποτελέσματα.

Αυτή η πραγματικότητα, καθόρισε και τις 
πρώτες αποφάσεις των ειδικών και φυσικά 
της κυβέρνησης. 

Γρήγορα περιοριστικά μέτρα και αυστηρή 
τήρηση τους.

Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα, σε υγει-
ονομικό επίπεδο είναι θετικά, όμως στο οι-
κονομικό και κοινωνικό πεδίο θα είναι πιο 
αρνητικά, και λόγω των αυστηρών περιορι-
στικών μέτρων, αλλά και λόγω του ότι η βα-
σική εξωστρεφής δραστηριότητα της χώρας 
μας ο τουρισμός, που ακολουθεί χρονικά, 
φαίνεται ότι θα πληγεί σημαντικά. 

Η επιστημονική γνώση είναι ουδέτερη 
πολιτικά, έχει σημασία όμως, ποιος την κα-
τέχει και πως την αξιοποιεί. 

Οι αντιφάσεις που παρουσίασαν οι ειδικοί 
του ΕΟΔΥ στο θέμα της μάσκας και των τεστ, 
έχουν σχέση με τις αβεβαιότητες της επιστη-
μονικής γνώσης, κυρίως όμως έχουν σχέση 
με την διαχείριση της κρίσης στα αντικειμενι-
κά δεδομένα της χώρας μας και φυσικά στην 
πολιτική της κυβέρνησης. 

Δεν είπαν όλες τις αλήθειες στην πρώτη 
φάση είτε για να μην εκθέσουν την κυβέρ-
νηση, την σημερινή και την προηγούμενη, 
είτε για να μην δημιουργήσουν πανικό στους 
πολίτες, με αντίθετα από τα επιδιωκόμενα 

αποτελέσματα, είτε και για τους δύο λόγους. 
Εάν είχαμε επάρκεια υγειονομικού υλι-

κού και ΜΕΘ, σίγουρα θα ακολουθούσαμε 
άλλη τακτική, με τα ίδια ή καλύτερα υγειο-
νομικά αποτελέσματα, και σίγουρα με λιγό-
τερες οικονομικές και κοινωνικές απώλειες. 

Αυτές τις αλήθειες, τώρα που η πρώτη 
φάση της πανδημίας πέρασε και περιορίστη-
κε ο κίνδυνος, πρέπει οι ειδικοί του ΕΟΔΥ να 
τις πουν, για αναγκάσουν την κυβέρνηση και 
τα κόμματα να συζητήσουν με νηφαλιότητα 
και υπευθυνότητα.

Οι επιστήμονες του ΕΟΔΥ πρέπει να ερμη-
νεύσουν την αντιφατικότητα των προτάσεων 
τους, γιατί έτσι θα αποκτήσουν πρόσθετη 
αξιοπιστία και χρησιμότητα και δεν θα γίνουν 
συμμέτοχοι στην κομματική αντιπαράθε-
ση. Οι πολίτες γνωρίζοντας τις αλήθειες θα 
κρίνουν τα κόμματα με βάση την πραγματι-
κότητα, και όχι με βάση την κομματική τους 
επιλογή, τους φόβους που δημιουργεί ο κο-
ρονοιός, και την σύγχυση που δημιουργεί η 
απόκρυψη της αλήθειας. 

Πρέπει να διδαχθούμε από τα λάθη και 
τις αδυναμίες μας, και όχι να μιλάνε οι μεν 
για σωτήρες, οι δε για ψεύτες και κομπινα-
δόρους. 

*Ο Γιάννης Μαγκριώτης είναι πρώην 
υπουργός του ΠΑΣΟΚ

Πως η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλει
στην τήρηση των μέτρων προστασίας

 Οι σχέσεις επιστήμης και πολιτικής στην αντιμετώπιση του κορονοϊού.
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