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Τι θα γίνει με μισθούς και συντάξεις

Μπορεί η κυβέρνηση και οι υπουργοί (και όχι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης, και αυτό έχει τη σημασία του) σε όλους τους τόνους να ισχυρίζονται ότι δεν 
θα κοπούν μισθοί στο Δημόσιο και συντάξεις, όμως η πραγματικότητα δεν εξαρτάται 
από τις προθέσεις τους, αλλά από δύο σημαντικούς παράγοντες.

Ο πρώτος και κυριότερος, είναι αυτός που έχουν κάθε σπίτι και κάθε οικογένεια. 
Και αφορά το ταμείο. Όσο εκεί υπάρχουν λεφτά, ισχύει απόλυτα το παραπάνω. Το 
ερώτημα είναι το αν τελειώσουν τι θα γίνει. Και σίγουρα κανένα σπίτι και κανένα 
σοβαρό κράτος δεν θα περιμένουν να τελειώσουν τα λεφτά τους για να δούνε τι θα 
κάνουν.

Ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας αφορά την Ευρώπη, δηλαδή την εξής μια 
χώρα: τη Γερμανία. Αν δηλαδή το Βερολίνο υποκύψει στις πιέσεις ηγετών (μεταξύ 
των οποίων και ο κ. Μητσοτάκης) και πει το «ναι» στο κορονο-ομόλογο ή σε κάποιας 
μορφής ρευστότητα, χωρίς να χρειαστεί μνημόνιο. Διότι άπαντες και ιδιαίτερα οι χώ-
ρες του Νότου, και φυσικά η χώρα μας, ξέρουν τι εστί μνημόνιο.

Το ερώτημα, λοιπόν, που προκύπτει είναι, και τότε τι θα γίνει με τους μισθούς και 
τις συντάξεις;

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει 
το θέμα στην τύχη του, στην περίπτωση που η κρίση επεκταθεί πέραν των σχεδια-
σμών της κυβέρνησης, δηλαδή και τον Ιούνιο.

Ο πρωθυπουργός έχει στο συρτάρι ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, στο οποίο δεν 
υπάρχει το ζήτημα περικοπών μισθών και συντάξεων. Και αυτό, γιατί εκτιμούν ότι 
κάτι τέτοιο θα κοστίσει σε πολλά επίπεδα. Εκείνο όμως που υπάρχει είναι να γίνεται 
η μισθοδοσία με δύο τρόπους. Ο πρώτος με τον κλασικό τρόπο, με την κατάθεση 
δηλαδή μετρητών στους λογαριασμούς των συνταξιούχων, και ο δεύτερος είτε με 
«διατακτικές» είτε με «ομόλογα» είτε με «επιταγές-κουπόνια» σούπερ μάρκετ. Το 
τελευταίο μάλιστα είναι κάτι που δοκίμασε ο πρωθυπουργός στους εργαζομένους 
της Νέας Δημοκρατίας, καλύπτοντας ένα μέρος των μισθών τους, και είχε και ένα μι-
κρό μπόνους, καθώς η επιταγή κάλυπτε μεγαλύτερο ποσό από το τμήμα του μισθού 
τους. 

Παράλληλα δεν αποκλείεται με αυτόν τον τρόπο ένα ποσό με έναν τύπο «ομολό-
γου» να χρησιμοποιείται για την πληρωμή φορολογικών υποχρέωσαν και λογαρια-
σμών οργανισμών κοινής ωφελείας. 

Με αυτόν τον τρόπο, ένα ποσοστό από τη μισθοδοσία θα επιστρέφει στο Δημόσιο, 
ώστε να χρηματοδοτεί τους υπόλοιπους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, δεν θα 
παρουσιαστεί μεγάλη «τρύπα» στον Προϋπολογισμό, που έτσι και αλλιώς θα τινα-
χτεί στον αέρα, και κυρίως δεν θα υπάρξουν περικοπές σε μισθούς και συντάξεις.

Δεν θα προχωρήσουμε σε περισσότερη ανάλυση του έκτακτου σχεδίου της κυ-
βέρνησης, γιατί στις δύσκολες συγκυρίες δεν χρειάζεται να πυροδοτηθούν και άλλες 
εξελίξεις που μόνο κακό θα κάνουν στην οικονομία, αλλά και στην πατρίδα. 

Ας ελπίσουμε άπαντες να μη χρειαστεί να ενεργοποιηθεί αυτό το έκτακτο σχέδιο, 
που οικονομολόγοι έχουν καταθέσει στο Μαξίμου, σε περίπτωση –το επαναλαμβά-
νουμε– που η κρίση κρατήσει πολύ περισσότερο καιρό και παραμείνουν όλα «νε-
κρά» και μετά τον Ιούνιο.

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Ενώ οι επιδημιολόγοι εξακολουθούν να 
προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη σοβαρό-
τητα της πανδημίας του κορωναϊού, με δια-
φορετικά μοντέλα που προβλέπουν διαφο-
ρετικά αποτελέσματα, οι ειδήμονες είναι ήδη 
βέβαιοι ότι ο «κορωναϊός θα αλλάξει τον 
κόσμο μόνιμα». Τα κοινωνικά και παραδοσι-
ακά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι επίσης 
γεμάτα από θερμές αντιδράσεις, κυρίως ότι 
ο κοροναϊός θα αλλάξει την παγκοσμιοποί-
ηση «εξαιρετικά προς το καλύτερο» και ότι 
θα μπορούσε να «σκοτώσει τον λαϊκισμό».

Σε αντίθεση με αυτούς τους ειδικούς, δεν 
έχω κρυστάλλινη σφαίρα, αλλά συγκριτική 
ανάλυση και ιστορική εμπειρία που προειδο-
ποιούν ενάντια σε τόσο μεγάλες προσδοκί-
ες. Σχετικά με το πρώτο, ας κοιτάξουμε πίσω 

μόλις 10 χρόνια και ας δούμε πόσο έχει 
αλλάξει η «παγκοσμιοποίηση» από τη 
Μεγάλη ύφεση. Η απάντηση είναι: Όχι 
πολύ. Στις ΗΠΑ, οι τράπεζες είναι με-
γαλύτερες από ποτέ, η Wall Street πα-
ραδίδει και πάλι τα μπόνους κοντά στο 
ρεκόρ και σχεδόν κανένας σημαντικός 
άνθρωπος δεν πήγε στη φυλακή.

Αλλά αν οι δομές παραμείνουν 
ανεπηρέαστες, θα αλλάξουν οι παί-
κτες; Ο «λαϊκισμός» θα είναι το «επό-
μενο θύμα» του κοροναϊού; Πολλές 
εκατοντάδες στήλες έχουν γραφτεί 
για τις «ανίκανες» και «επικίνδυνες» 
απαντήσεις του Μπόρις Τζόνσον και 
του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι, όπως 
μας λένε, μας έδειξαν τα «όρια του λα-

ϊκισμού». Όμως, παρά την εμμονή των δύο 
ηγετών, δεν είναι οι μόνοι λαϊκιστές ηγέτες 
- είναι και δεν είναι καν τα καλύτερα παρα-
δείγματα λαϊκιστών.

Αν κοιτάξουμε λίγο περισσότερο, βλέ-
πουμε πολύ διαφορετικές απαντήσεις από 
τους λαϊκιστές σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν 
μερικά ιδιαίτερα εμφανή παραδείγματα της 
στερεότυπης προσέγγισης, δηλαδή οι λαϊ-
κιστές που αρνούνται την πραγματικότητα, 
αποσπούν το κοινό με θεωρίες συνωμοσίας 
και προσφέρουν αργές και μισογενείς πολι-
τικές. Οι ακραιφνώς δεξιοί πρόεδροι, όπως ο 
Τραμπ και ο βραζιλιάνος wannabe του, Ζαϊρ 
Μπολσονάρο, είναι πολύ χαρακτηριστικά 
παραδείγματα, αν και ο πρόεδρος του Μεξι-
κού, Αντρέ Μανουέλ Λόπεζ Ομπραδόρ, ένας 
αριστερός λαϊκιστής, είναι ελάχιστα καλύτε-
ρος.

Αλλά άλλοι λαϊκιστές έλαβαν την απει-
λή πολύ πιο σοβαρά. Στην πραγματικότητα, 
στις Κάτω Χώρες, το λαϊκιστικό ριζοσπαστι-
κό δεξιό φόρουμ για τη δημοκρατία (FvD) 
και το κόμμα για την ελευθερία (PVV) έχουν 

επικρίνει την κρατούσα κυβέρνηση συνασπι-
σμού του συντηρητικού Μαρκ Ρούτε ότι είναι 
υπερβολικά χαλαρή και τον παροτρύνουν 
για εβδομάδες όχι μόνο να κλείσουν τα σύ-
νορα, αλλά υιοθετούν παρόμοιες πολιτικές 
«κλειδώματος» με εκείνες που οι περισσό-
τερες άλλες χώρες της ΕΕ έχουν επιβάλει. 
Και ας μην ξεχνάμε ότι η χώρα με την μεγα-
λύτερη δυσκολία στην Ευρώπη, την Ιταλία, 
η οποία έχει θέσει πολλούς τρόπους για να 
απαντήσει σε άλλες περιοχές της ηπείρου, 
κυβερνάται από έναν συνασπισμό του κε-
ντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος και 
του λαϊκιστικού κινήματος πέντε αστέρων.

Ομοίως, στην Ινδία, o Ναρέντρα Νταμο-
νταρντάς Μόντι, ένας από τους μεγαλύτε-
ρους συμμάχους του Τραμπ και ο ηγέτης του 
μεγαλύτερου λαϊκιστικού ριζοσπαστικού 
κόμματος δεξιάς στον κόσμο, έχει κλείσει 
τη χώρα του με 1,3 δισεκατομμύρια ανθρώ-
πους για 21 ημέρες. «Κάθε κράτος, κάθε 
περιφέρεια, κάθε λωρίδα, κάθε χωριό θα 
βρίσκεται κάτω από καραντίνα», δήλωσε ο 
Μόντι. Για να είμαστε δίκαιοι, αυτό σκοτώνει 
δύο πουλιά με μια πέτρα, καθώς η κυβέρ-
νησή του αντιμετώπισε μαζικές διαμαρτυ-
ρίες στο δρόμο για μια σειρά θεμάτων τους 
τελευταίους μήνες, οι οποίες τώρα θα κατα-
στούν αδύνατες.

Άλλοι λαϊκιστές ηγέτες έχουν χρησιμο-
ποιήσει τον κορονοϊό για να προωθήσουν 
εξίσου αυταρχικά «επείγοντα μέτρα». Ο 
Βίκτορ Ορμπάν συνεχίζει τη μετατροπή της 
Ουγγαρίας σε αυταρχικό καθεστώς με νέα 
δραστικά μέτρα, ενώ ο Μπενιαμίν Νετα-
νιάχου χρησιμοποίησε τον κορονοϊό για να 
εκτελέσει μια αυτοσυγκράτηση στο Ισραήλ, 
αναστέλλοντας τα δικαστήρια και το κοινο-
βούλιο. Αλλά πολλοί μη λαϊκιστές ηγέτες 
έχουν δηλώσει επίσης κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, ενώ ορισμένοι λαϊκιστές, συμπε-
ριλαμβανομένου και του ατυχούς Τραμπ, 

έχουν (μέχρι στιγμής) κάνει λίγα πράγματα.
Εν ολίγοις, δεν υπάρχει ούτε μία «λα-

ϊκιστική απάντηση» στην πανδημία του 
κορονοϊού. Δεν υπάρχει καν ούτε και μόνο 
«λαϊκιστική απάντηση δεξιά». Τα λαϊκά κόμ-
ματα και οι πολιτικοί απάντησαν πολύ δια-
φορετικά, εν μέρει ανάλογα με το αν βρίσκο-
νται στην κυβέρνηση ή στην αντιπολίτευση. 
Αντιμετωπίζουν επίσης πολύ διαφορετικά 
πλαίσια, τόσο από την άποψη του αριθμού 
των μολύνσεων όσο και από τον έλεγχο των 
μέσων ενημέρωσης.

Για παράδειγμα, ενώ οι Τζόνσον και 
Τραμπ ασκούνται καθημερινά στην κριτική 
από την πλειοψηφία των αντίστοιχων εθνι-
κών μέσων ενημέρωσης και πρέπει να βασί-
ζονται στην άκριτη πίστη του συντηρητικού 
συγκροτημένου μέσου ενημέρωσης, οι λα-
ϊκιστές ριζοσπαστικοί ηγέτες στην Ουγγαρία 
και την Πολωνία έχουν πλήρη έλεγχο των 
κρατικών μέσων ενημέρωσης, που χαρα-
κτηρίζουν το χαμηλό επίπεδο λοιμώξεων, 
χωρίς να ενημερώνουν το κοινό τους για το 
χαμηλό επίπεδο δοκιμών στη χώρα.

Είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε μεγά-
λες προβλέψεις για το πώς ο κορωνοϊός θα 
αλλάξει τον κόσμο. Αλλά μπορούμε ήδη να 
πούμε ότι σχεδόν σίγουρα δεν θα «σκοτώσει 
τον λαϊκισμό», για τον απλό λόγο ότι ο «λα-
ϊκισμός» δεν έχει μια ενιαία απάντηση στην 
πανδημία. Με βάση την πρόσφατη ιστορική 
εμπειρία, θα έβαζα τα χρήματά μου στην 
κρίση του κορονοϊού έχοντας στην καλύτε-
ρη περίπτωση μια μέτρια συνολική επίδραση 
στους λαϊκιστές: μερικοί θα κερδίσουν, κά-
ποιοι θα χάσουν και κάποιοι θα παραμείνουν 
οι ίδιοι.

*Ο Cas Mudde είναι ένας αρθρογρά-
φος του Guardian των ΗΠΑ και καθηγητής 
Stanley Wade Shelton UGAF στη Σχολή 
Δημοσίων και Διεθνών Υποθέσεων του 
Πανεπιστημίου της Τζόρτζια. Το τελευταίο 
του βιβλίο είναι το «The Far Right Today»

Ο κορνοϊός θα σκοτώσει τον λαϊκισμό; Μην το υπολογίζετε

Τ Ο Υ  C A S  M U D D E * 

Οι προβλέψεις για 

το πώς η επιδημία 

του κορονοϊού θα 

επηρεάσει την πο-

λιτική είναι αναξι-

όπιστες.
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Ο κορνοϊός θα σκοτώσει τον λαϊκισμό; Μην το υπολογίζετε «Για να μην έχουμε μαύρα μαντάτα…απλά μένουμε σπίτι»

Ο Mr. Vernikos μας συμβουλεύει 
να μείνουμε σπίτι με τον πιο έξυπνο τρόπο
O Mr. Vernikos είναι η φιγούρα που έγινε viral, τις τε-

λευταίες μέρες, μεταδίδοντας με τον πιο έξυπνο τρόπο το 
μήνυμα «μένουμε σπίτι».

Ειδικότερα, πριν λίγες μέρες άρχισε να εμφανίζεται 
στα social media ο  Mr. Vernikos, μέσα από διάφορα σκί-
τσα προτρέποντας μας να μείνουμε σπίτι και στέλνοντας 
με αυτόν τον τρόπο συμβουλευτικά και αισιόδοξα μηνύ-
ματα. Κάποια από αυτά ήταν τα εξής: «Ρίχνουμε μαύρη 
πέτρα… στον κορονοϊό… γιατί μένουμε σπίτι», «Για να 
μην έχουμε μαύρα μαντάτα…απλά μένουμε σπίτι», «Δεν 
τα βάφουμε μαύρα… Βάφουμε με χρώμα τη ζωή γιατί… 
μένουμε σπίτι», «Μην έχεις μαύρα μεσάνυχτα… ενημε-

ρώσου από το μένουμε σπίτι»
Πίσω από αυτήν την έξυπνη καμπάνια βρίσκεται η 

εταιρεία Stancolac, όπου λόγω της κατάστασης που έχει 
διαμορφωθεί στην Ελλάδα με τον κορονοϊό και τα μέτρα 
που πρέπει οι πολίτες να τηρούν για να διασφαλιστεί ότι 
θα μειωθεί η εξάπλωση του ιού θέλησε να δώσει δύ-
ναμη και κουράγιο με τον γεμάτο αισιοδοξία και χρώμα 
Mr.Verniko.

Ποια είναι η Stancolac
Η εταιρεία έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη και 

έχει καταφέρει να κατακτήσει με την αξιοπιστία της τις 
πιο γνωστές κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα 

που την εμπιστεύονται σε μεγάλα δημόσια έργα τόσο στη 
χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Η Stancolac ιδρύθηκε 
το 1980 από τον Στέργιο Φωτίου ως μια εταιρεία παρα-
σκευής χρωμάτων βαφής επίπλων. Ήταν και παραμένει 
η μοναδική στο είδος της καθώς πολλά από τα εργοστά-
σια κατασκευής επίπλου σε Ελλάδα και Ευρώπη, προμη-
θεύονταν υλικά από την Stanolac. Με αργά και σταθερά 
βήματα η εταιρεία άρχισε να κατακτά την Ευρωπαϊκή 
αγορά άλλα και να αποκτά πελάτες στις γειτονικές χώ-
ρες των Βαλκανίων.
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Η σχέση της διασποράς του κορονοϊού με τον χρόνο

Πολύ κρίσιμος μήνας ο Απρίλιος
Η παγκόσμια ανησυχία για τον κορονοϊό ενισχύεται 

από τα νούμερα εξάπλωσης του σε πολλές χώρες του 
κόσμου και τον τεράστιο αριθμό θυμάτων που έχει αφή-
σει ήδη στο πέρασμα του ο ιός. Ωστόσο στην Ελλάδα η 
πορεία διασποράς του SARS-CoV-2 και το ποσοστό θνη-
τότητας, επιτρέπουν στους ειδικούς κάποια χαμόγελα αι-
σιοδοξίας, κανέναν όμως εφησυχασμό. Άλλωστε η χώρα 
μας και κατ΄επέκταση όλος ο πλανήτης αντιμετωπίζει 
έναν άγνωστο εχθρό, ενώ πολλά πράγματα στην περί-
πτωση του είναι σχετικά, όπως ο χρόνος. 

Στην Ελλάδα οι επιστήμονες αναμένουν το peak 
δηλαδή την κορύφωση της καμπύλης της πορείας που 
καταγράφει η νόσος, χωρίς κανείς να είναι σίγουρος εάν 
αυτό έχει επέλθει ή πότε θα επέλθει. Για τον λόγο αυ-
τόν η πλειονότητα των ειδικών συμφωνεί πως ο μήνας 
Απρίλιος του οποίου διανύουμε τις πρώτες ημέρες είναι 
πολύ καθοριστικός για την εξέλιξη των κρουσμάτων κο-
ρονοϊού στην Ελλάδα. Εκφράζεται η ελπίδα πως δεν θα 
σημειωθεί ένα ξέσπασμα κρουσμάτων, όπως συνέβη σε 
άλλες χώρες που η κατάσταση έφυγε από κάθε έλεγχο, 
αλλά θα είναι ήπια η αύξηση

Το παρόν είναι το παρελθόν
Για να κατανοήσει κάποιος την σχέση του χρόνου με 

τα δεδομένα που καταγράφονται καθημερινά σε σχέση με 
την πορεία του κορονοϊού, πρέπει πρώτα να κατανοήσει 
αυτό που εξήγησε σε ανάρτηση του ο εκπρόσωπος της 
Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς για τα θέματα σχετικά 
με τον κορονοϊό καθηγητής Ηλίας Μόσιαλος, ο οποίος 
τόνισε “Όπως σωστά επισήμανε ο Stephen Casper (@
TheNeuroTimes) αυτό που βλέπουμε σήμερα αντανα-
κλά τη διασπορά της νόσου πριν από 12-18 ημέρες, την 
έναρξη της λοίμωξης σε όσους πάσχουν πριν από 7-14 
ημέρες και τις εισαγωγές στα νοσοκομεία η την επιβεβαί-
ωση της λοίμωξης με τεστ πριν από 1-7 ημέρες το παρόν 
είναι επομένως το παρελθόν και επιβάλλεται η συνεχής 
εγρήγορση για την αντιμετώπιση του κινδύνου”.

Με λίγα λόγια όσα συμβαίνουν σήμερα σε επίπεδο 
διασποράς της νόσου στη χώρα μας και όχι μόνο, θα 
φανούν ως επιπλέον αριθμός κρουσμάτων σε 12 με 18 
ημέρες. Η ίδια σχετικότητα υπάρχει και στα πρωτόγνω-
ρα μέτρα που έχουν ληφθεί. Αν τηρούμε κατά γράμμα τις 
συστάσεις πολιτείας και ειδικών, μένουμε σπίτι, αποφεύ-
γουμε τις κοινωνικές συναναστροφές και λαμβάνουμε 
και όλα τα μέτρα υγιεινής και ατομικής καθαριότητας, το 
θετικό αποτέλεσμα θα είναι ορατό σε περίπου 10 ημέρες 
από την σημερινή. Στην αντίθετη πλευρά αν συνεχίζουμε 
να συνωστιζόμαστε σε πάρκα, παραλίες, τράπεζες κτλ, 
το άσχημο αποτέλεσμα επίσης θα φανεί σε περίπου ένα 
δεκαήμερο.

Η πορεία της νόσου θα ανακοπεί αν ο κάθε 
θετικός μολύνει λιγότερο από ένα άτομο
Εξίσου σημαντική είναι και η τοποθέτηση του καθη-

γητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επι-
στήμης Υπολογιστών στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της 
Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) και μέλος του Εργαστηρίου Πλη-
ροφορικής και Τεχνητής Νοημοσύνης του MIT κ. Κων-
σταντίνου Δασκαλάκη ο οποίος σε πρόσφατη συνέντευξη 
του δήλωσε “Αν τηρήσετε ευλαβικά τα μέτρα των Αρχών, 
εκτιμώ ότι με βάση τα υπάρχοντα επιδημιολογικά στοι-
χεία, σε έναν μήνα από τώρα τα καινούργια κρούσματα 
θα είναι πολύ λίγα”. Στην αντίθετη περίπτωση, εάν δεν 
τηρούσαμε στην Ελλάδα κανένα μέτρο, τότε το πιο πι-
θανό θα ήταν η κατάρρευση του συστήματος υγείας και 
τεράστιος αριθμός θανάτων. 

Ο κύρος Δασκαλάκης εξήγησε με μαθηματικό τρό-
πο πως μπορεί να ανακοπεί η πορεία του ιού εξηγώντας 
“Εκτιμάται – με βάση έναν συνδυασμό μελετών που 
έχουν δημοσιευθεί – ότι κάθε μολυσμένο άτομο μεταδί-
δει τη νόσο σε 2 με 3 άλλα άτομα, αριθμός βέβαια που 
εξαρτάται και από άλλες παραμέτρους. Όπως και να έχει, 
ένας πολλαπλασιαστής μετάδοσης μεταξύ 2 και 3 είναι 
πολύ κακός. Για να ανακοπεί η πορεία του ιού, για να στα-
ματήσει δηλαδή η εκθετική αύξηση των κρουσμάτων και 

να εξαφανιστεί τελικά ο ιός, θα πρέπει ο αριθμός αυτός να 
πέσει κάτω από το 1 – κοινώς, το κάθε μολυσμένο άτομο 
πρέπει να μεταδίδει τον ιό σε λιγότερα από ένα άλλα άτο-
μα κατά μέσο όρο».

Μηδενικός εφησυχασμός 
το μήνυμα της κυβέρνησης
Μήνυμα μηδενικού εφησυχασμού και χαλάρωσης 

έστειλε κατά την διάρκεια ομιλίας του στη Βουή ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος χαρακτη-
ριστικά ανέφερε, “Φέτος το Πάσχα της αγάπης, να γίνει 
Πάσχα της ευθύνης. Ας μείνουμε ασφαλείς στο σπίτι για 
να γίνουμε μέρος της λύσης. Αν χαλαρώσουμε τώρα, θα 
το πληρώσουμε αύριο”.

“Μπαίνουμε στην πιο κρίσιμη μάχη του πολέμου για 
τον κορονοϊό, ενός πολέμου με πολλές και δύσκολες 
μάχες. Δεν  επιτρέπετε κανένας εφησυχασμός. Για το Πά-
σχα δεν πάμε στα χωριά μας, δεν θα σουβλίσουμε αρνί, 
δεν θα πάμε στις Εκκλησίες. Θα το γιορτάσουμε μένοντας 
σπίτι και με Πίστη ότι θα τα καταφέρουμε. Φέτος ας σου-
βλίσουμε τον κορονοοϊό, μένοντας σπίτι”, δήλωσε από 
την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος 
Πέτσας.
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Ο Δημήτρης Κούβελας καθηγητής Φαρμακολογίας 
στην «Κ» λύνει σημαντικές απορίες

Δεν ξέρουμε πότε 
και αν θα έχουμε εμβόλιο

Σε μια εποχή που η παγκόσμια απειλή ύπαρξης και 
εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2 του γνωστού πλέον 
ως κορονοϊού, έχει θέσει νέα δεδομένα στις ζωές μας, 
πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν για το μέλ-
λον της νόσου, τα όπλα που έχουμε στην διάθεση μας 
για τον περιορισμό της, αλλά και πόσο κοντά είμαστε ως 
ανθρωπότητα, στο να προστεθούν νέα όπλα στη “φα-
ρέτρα” μας σε αυτή την μάχη με τον νέο κορονοϊό. Μια 
κατηγορία ανθρώπων που καθημερινά οι περισσότεροι 
πολίτες πραγματικά “κρέμονται” από τα χείλη τους είναι 
οι επιστήμονες και οι ειδικοί επί του θέματος. Σε αυτή την 
κατηγορία επιστημόνων ανήκει και ο καθηγητής Κλινικής 
Φαρμακολογίας, διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής 
Φαρμακολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κύριος Δημήτρης Κούβελας, που απάντησε με 
σύντομο και κατανοητό τρόπο, σε μια σειρά σημαντικών 
ερωτημάτων που του έθεσε η karfitsa. Από την άποψη 
του για τα σενάρια που κυκλοφορούν για την παρασκευή 
εμβολίου και κατά πόσο αυτό μπορεί να θεωρείται βέβαιο 
ότι θα επιτευχθεί, τις πιθανότητες για νέες θεραπείες κατά 
του νέου κορονοϊού, μέχρι τις μεγαλύτερες ανησυχίες 
του για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Ένα από να ισχυρότερα όπλα στη μάχη κατά του κο-
ρονοϊού θα ήταν ένα εμβόλιο. Ακούμε και διαβάζουμε 
πως σε ένα με ενάμιση έτος θα υπάρχει. Ποια είναι η 
δική σας άποψη; Πράγματι τα εμβόλια είναι τα ισχυρότε-
ρα προστατευτικά μέτρα εναντίων των λοιμώξεων γενι-
κώς, αλλά δεν είμαστε πάντα σε θέση να δημιουργήσου-
με εμβόλια. Μην ξεχνάτε ότι δεν το έχουμε καταφέρει για 
τον HIV, για την ηπατίτιδα C  και το κοινό κρυολόγημα.

Την ίδια στιγμή η επιστημονική κοινότητα ψάχνει 
και νέα φάρμακα, μια θεραπεία για τον νέο κορονοϊό. 
Πόσο κοντά είμαστε; Δεν είμαστε σε θέση να ξέρου-
με πόσο κοντά είμαστε διότι η φαρμακοβιομηχανία δεν 
αποκαλύπτει όλα τα δεδομένα της για λόγους ανταγω-
νισμού.  Υπάρχει μια προσπάθεια ανάπτυξης νέων στο-
χευμένων φαρμάκων, αλλά υπάρχει και η χρήση παλιών 
φαρμάκων σε νέα ένδειξη. Η δεύτερη επιλογή (η χρή-
ση παλιών φαρμάκων σε νέα ένδειξη) είναι ταχύτερο να 
τεκμηριωθεί, αλλά μέχρι στιγμής καμία μελέτη δεν έχει 
ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Θεωρείτε τα μέτρα που έχουν ληφθεί σωστά; Τα μέ-
τρα είναι σωστά, εφόσον έχει εκτιμηθεί σωστά ο κίνδυνος 
από το συγκεκριμένο ιό.  Φαίνεται δε ότι στη χώρα μας 
αποδίδουν, όσον αφορά στη διασπορά και στη θνητότητα.

Πιστεύεται πως τελικά θα νικήσουμε τον SARS-

CoV-2; Μπορείτε να κάνετε εκτίμηση πότε θα υπάρχει 
μείωση της εξάπλωσης και πότε προτείνετε να γίνουν 
πιο ελαστικά τα μέτρα; Όσον αφορά στο πρώτο ερώτη-
μα, νομίζω ότι ήδη ο συγκεκριμένος ιός αντιμετωπίζεται 
με μεγάλη επιτυχία από το ανοσιακό μας σύστημα, ακό-
μα και το ανώριμο παιδικό. Όσον αφορά στο δεύτερο και 
πάλι δεν μπορώ να πω κάτι για το μέλλον.  Πιστεύω ότι 
παράλληλα με τα μέτρα που ήδη λαμβάνονται, να αρχίσει 
μια σοβαρή αντιμετώπιση στο θέμα της δημιουργίας σω-
στής και βιώσιμης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Ποια είναι η πιο μεγάλη ανησυχία σας; Μήπως τα 
μέτρα αυτά μείνουν και μετά τον ιό.  Μήπως οι κοινωνί-
ες δεν καταφέρουν ή δεν θελήσουν να θωρακίσουν την 
κοινωνία με την ορθή δόμηση και χρήση των υπηρεσιών 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά κρατήσουν τα μέ-

τρα για την εποπτεία ή/και διαχείριση των πολιτών.
Για εσάς πιο είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να 

γίνει αυτή τη στιγμή από τις αρχές αλλά και ατομικά; 
Η ενίσχυση της έρευνας και όχι της προβολής της διαχεί-
ρισης της νόσου και η παράλληλη σοβαρή προσπάθεια 
δόμησης συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Και μια ερώτηση για το ΑΠΘ και την πανεπιστημιακή 
κοινότητα. Βοηθάει το πανεπιστήμιο όπως μπορεί και 
θα ήθελε στον αγώνα κατά του κορονοϊού; Το πανεπι-
στήμιο ακολουθεί την εθνική στρατηγική περιορίζοντας 
τις συναθροίσεις και προάγοντας την τηλεκπαίδευση. Τα 
πανεπιστημιακά νοσοκομεία έχουν ταχθεί στον αγώνα 
κατά το κορονοϊού, ενώ αρκετοί από εμάς συνεργαζό-
μαστε για την ανάπτυξη διαγνωστικών και θεραπευτικών 
μέσων.
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Το λαϊκίστικο δικαίωμα έχει οικοδομήσει 
την εκλογική του δύναμη στην καχυποψία 
και την αλαζονική αυτοπεποίθηση. Εντού-
τοις, εν μέσω της πανδημίας των κορονοϊών, 
στοιχεία όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπόρις 
Τζόνσον και ο Ζαϊρ Μπολσονάρο φαίνεται 
να συγχέονται. Είναι είτε απελπισμένα προ-
σκολλημένοι σε μια αφήγηση της κανονι-
κότητας (είναι απλώς μια γρίπη), είτε έχουν 
ήδη αναγκαστεί να κάνουν ενοχλητικές 
στροφές αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα 
της κρίσης.

Ο Μπόρις Τζόνσον έπρεπε να εγκαταλεί-
ψει τη στρατηγική της κυβέρνησης για «ανο-
σία αγέλης» όταν νέα επιστημονικά στοιχεία 
κατέστησαν εμφανές το φρικτό ανθρώπινο 
κόστος. Έχει πρόσφατα δοκιμαστεί εβρισκό-

μενος θετικός στον ιό και τώρα κατη-
γορείται για εφησυχασμό και έλλειψη 
ηγεσίας. Στην Ιταλία, ο Ματέο Σαλβί-
νι, ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος 
της Λίγκας και πρώην αναπληρωτής 
πρωθυπουργός, φαίνεται αδύναμος, 
ανίκανος να φορέσει τις ρόμπες του 
υπεύθυνου πολιτικού που ζητά αυτή 
η έκτακτη ανάγκη. Η απροκάλυπτη 
κριτική του για την κυβέρνηση του έχει 
ακόμη κερδίσει την ετικέτα της «μη 
πατριωτικής». Στη Γαλλία, η Μαρί Λε-

πέν φαίνεται να εξαφανίστηκε από τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, ενώ η επιμονή του 
Ζαίρ Μπολσονάρο στην άρνηση της κρίσης 
τον αφήνει ολοένα και πιο απομονωμένο.

Στις ΗΠΑ, η στρατηγική του Τραμπ ήταν 
ζιγκ-ζαγκ. Αφού υποβάθμισε τη σημασία του 
ιού για εβδομάδες, αναγκάστηκε να δηλώσει 
εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έχο-
ντας κάνει πίσω την περασμένη εβδομάδα, 
ισχυριζόμενος ότι ο αποκλεισμός θα έληγε 
το Πάσχα για να αποφευχθεί η ζημιά στην οι-
κονομία, έχει παραδεχθεί ότι αυτός θα πρέ-
πει να διαρκέσει μέχρι τα τέλη Απριλίου. Το 
σίγουρο είναι ότι ο Τραμπ ανησυχεί σαφώς 
για τις εκλογικές συνέπειες ενός μαζικού 
φόρου θανάτου και μια ύφεση που θα μπο-
ρούσε να φτάσει την ανεργία άνω του 20%.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
εθνικοί λαϊκιστές δεν είναι έκπληξη δεδο-
μένου ότι δεν είναι φίλοι των ζητημάτων 
που βρίσκονται στην καρδιά αυτής της κρί-
σης: υγεία, ευημερία και επιστήμη. Από την 
πλευρά της υγείας, η κρίση αποκαλύπτει την 
αηδία των δεκαετιών ανεπαρκούς χρηματο-
δότησης και ιδιωτικοποίησης του συστήμα-
τος υγείας. Ο Τραμπ, ο Τζόνσον και ο Σαλβίνι 
υποχρεούνται να απαντούν σε ενοχλητικές 
ερωτήσεις σχετικά με το αρχείο τους ως 
εχθρούς της δημόσιας υγειονομικής περί-

Ο κορονοϊός φέρνει σε αμηχανία Τραμπ και Μπολσονάρο
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Ο κορονοϊός φέρνει σε αμηχανία Τραμπ και Μπολσονάρο
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θαλψης. Επιπλέον, η κρίση απαιτεί μια κοσμογονική αλ-
λαγή στην οικονομική πολιτική που έρχεται σε αντίθεση 
με τους ιδεολογικούς χώρους του εθνικού λαϊκισμού, ο 
οποίος συνδυάζει τον σοβινισμό με το πολιτιστικό μέτω-
πο και τις υπερ-νεοφιλελεύθερες πολιτικές στο οικονο-
μικό μέτωπο. Η έντονη ανάγκη για κρατική προστασία 
των στρατηγικών εθνικών βιομηχανιών, ξεκινώντας από 
τον εξοπλισμό υγείας και τα φαρμακευτικά προϊόντα, δεν 
αποτελεί στίγμα για τους εθνικιστές που έχουν ήδη αγκα-
λιάσει τον εμπορικό προστατευτισμό. Αλλά το λαϊκιστικό 
δικαίωμα αντιτίθεται σθεναρά στα μέτρα ευημερίας που 
γίνονται ζήτημα ανάγκης για αποφυγή κοινωνικής κατα-
στροφής. Έχοντας επανειλημμένα χαρακτηρίσει αυτές τις 
πολιτικές ως «επικίνδυνες» και «αντιπατριωτικές», αυτοί 
οι πολιτικοί βρίσκονται στην ενοχλητική κατάσταση που 
πρέπει να τις φιλοξενήσουν.

Δυσπιστία στους επιστήμονες
Ένας άλλος σκελετός στο ντουλάπι είναι η δυσπιστία 

των επιστημόνων από τους εθνικιστές. Η κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης από κορονοϊό αντιμετωπίζει μια απει-
λή που κατανοείται καλύτερα και μετράται μέσω του φα-
κού της επιστήμης. Οι επιδημιολόγοι και οι ιολόγοι έχουν 
αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα και το κοινό ακολουθεί 
με επιμέλεια τις συστάσεις τους. Δεν είναι σαφές εάν αυτό 
θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των πολιτών 
στην επιστήμη και σε μια διάβρωση των αντικοινωνικών 
αντιλήψεων που έχουν κάνει οι εθνικοί λαϊκιστές ηγέτες. 
Ωστόσο, μπορεί να αναμένεται ότι οι πολίτες θα λάβουν 
περισσότερο υπόψη τους κινδύνους που επισημαίνουν οι 
επιστήμονες, συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης ανά-
γκης για το κλίμα, η οποία είναι επίσης υποχρεωμένη να 
επιδεινώσει την εξάπλωση των ασθενειών.

Οι εθνικο-λαϊκιστές είναι γνωστοί για τον φόβο των 
ανθρώπων. Αλλά οι επικρατούσες επικρίσεις δεν είναι 
τέτοιες που οι ηγέτες αυτοί είναι σε θέση να εκμεταλ-
λευτούν καλύτερα. Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της 
υγείας και των οικονομικών ανησυχιών, η μετανάστευση 
- ο κυριότερος εχθρός του λαϊκιστικού δικαιώματος - έχει 
πέσει στον κατάλογο προτεραιοτήτων. Οι ταξιδιωτικές 
απαγορεύσεις και το γεγονός ότι η Ευρώπη και οι ΗΠΑ 
αποτελούν το σημερινό επίκεντρο της πανδημίας, οδη-
γούν σε πτώση της μετανάστευσης στις περιοχές αυτές. 
Στην πραγματικότητα, βρισκόμαστε μάρτυρες μιας ιστο-
ρικής ανατροπής, με το Μεξικό να εμποδίζει τα σύνορα 
με τις ΗΠΑ και τις αφρικανικές χώρες που αναστέλλουν 
πτήσεις από την Ευρώπη, ενώ οι βρετανοί αγρότες οργα-
νώνουν ναύλωση αγροτών από την Ανατολική Ευρώπη 
για να μαζέψουν τις σοδειές. Ωστόσο, αν η παγκόσμια 
οικονομική κρίση οδηγήσει σε ένα νέο κύμα μετανάστευ-
σης όπως το 2015, αυτό το σενάριο θα μπορούσε να αλ-
λάξει δραματικά - οι εθνικο-λαϊκιστές θα προσπαθήσουν 
να επικυρώσουν την αφήγησή τους για κοσμοπολίτικη 
παγκοσμιοποίηση ως επικίνδυνο φορέα όλων των δει-
νών.

Οι λαϊκιστές θα αντισταθούν
Εάν η κρίση του κοροναϊού έχει στιγμιαία αποπροσα-

νατολίσει το λαϊκιστικό δικαίωμα, αυτό δεν σημαίνει ότι 

είναι καταδικασμένο. Θα ήταν λανθασμένο η αριστερά να 
πιστέψει ότι αυτή η κρίση θα λειτουργήσει προς όφελός 
της. Η κρίση για την υγεία πρόκειται να ακολουθηθεί από 
μια βαθιά οικονομική κρίση, περισσότερο παρόμοια με τη 
Μεγάλη Ύφεση στην οικονομική κρίση του 2008 και το 
λαϊκιστικό δικαίωμα έχει ήδη καταδείξει την ικανότητά 
του να καταδιώκει τη λαϊκή απελπισία και να βρει κοινω-
νικούς αποδιοπομπαίους τράγους για οικονομικά δεινά. 
Μπορεί να αναμένεται ότι θα πάει κάτω από τον ίδιο δρό-
μο, αν κάτι γίνει ακόμα πιο κακό.

Τα αυταρχικά μέτρα που εφάρμοσε την περασμένη 
Δευτέρα ο Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία, με την αναστο-
λή του κοινοβουλίου και την εισαγωγή της κυβέρνησης 
με διάταγμα, μπορεί να είναι η μορφή των μελλοντικών 
γεγονότων. Στην Ιταλία, ο Σαλβίνι δεν είχε καμία ανα-
στολή για να επικροτήσει την κίνηση του Ορμπάν. Είναι 
επίσης πιθανό να παρατηρήσουμε μια επιδείνωση της 
αντι-κινεζικής ρητορικής. Ο Τραμπ δε ζήτησε συγνώμη 
για την κλήση του Covid-19 «του κινεζικού ιού», ενώ ο 
σύμβουλός του Στιβ Μπάνον υποστήριξε ότι ο Covid-19 
είναι «ιός του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος». Ο 
Σαλβίνι πρότεινε ότι «εάν η κινεζική κυβέρνηση γνώρι-
ζε (για τον ιό) και δεν το είπε δημοσίως, διαπράχθηκε 
έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» και οι σύμμαχοι στη 
Βραζιλία και την Ισπανία υιοθετούν παρόμοια γραμμή.

Λαμβάνοντας υπόψη τους δεσμούς μεταξύ των εθνι-

κών λαϊκιστών, συμπεριλαμβανομένης και της αποτυχη-
μένης προσπάθειάς τους να δημιουργήσουν μια «εθνικι-
στική διεθνή» υπό την αιγίδα του Κινήματος του Μπάνον, 
ο συγχρονισμός αυτός δεν πρέπει να θεωρείται τυχαίος. 
Έχει όλη την εμφάνιση μιας συντονισμένης στρατηγικής 
για τη διοχέτευση της οργής και της απελπισίας που προ-
κάλεσε η βίαιη ανθρώπινη και οικονομική φόρτωση της 
κρίσης προς έναν φυλετικό και ιδεολογικό εχθρό που 
εντοπίστηκε εύκολα στην κινεζική κυβέρνηση. Μαζί με 
τους αυτοαποκαλούμενους σοσιαλιστές, όλοι οι αντίπα-
λοι είναι πιθανό να μοιραστούν ως «κινέζοι συνεργάτες»: 
ο κεντρικός υποψήφιος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, έχει ήδη 
οριστεί ως «η επιλογή της Κίνας για πρόεδρο» από τη συ-
ντηρητική Εθνική Αναθεώρηση.

Επομένως, αυτό που είναι δυνατόν να παραμείνει εί-
ναι κάτι πολύ χειρότερο από το λαϊκιστικό δικαίωμα των 
2010: μια ακραία δεξιά χρησιμοποιώντας όλο το οπλο-
στάσιο του κόκκινου τρόμου και της δεξιάς αυταρχισμού 
να εκφοβίσει τους αντιπάλους και να υπερασπιστεί τα 
συμφέροντά του από τα αιτήματα για σημαντική οικονο-
μική ανακατανομή. Αν και έχει μπερδευτεί από αυτή την 
κρίση, το λαϊκιστικό δικαίωμα δεν έχει κατασταλεί. Είναι 
ακριβώς μεταλλαγμένο.

*Ο Paolo Gerbaudo είναι πολιτικός θεωρητικός και 
διευθυντής του Κέντρου Ψηφιακού Πολιτισμού στο 
King’s College του Λονδίνου
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Στο «κόκκινο» φαίνεται να βρίσκεται η ανη-
συχία των Ελλήνων για την πανδημία του νέου 
κορονοϊού, αλλά και για τις επιπτώσεις που αυτή 
δημιουργεί στην οικονομική δραστηριότητα και 
στην απασχόληση. Το κλίμα αναστάτωσης στην 
αγορά και στην κοινωνία αποτυπώνεται στην τε-
λευταία έρευνα του ΕΒΕΑ, η οποία πραγματοποι-
ήθηκε στα μέσα Μαρτίου από την εταιρία Pulse-
RC. Περισσότεροι από 8 στους 10 συμμετέχοντες 
δήλωσαν ότι ανησυχούν αρκετά έως πολύ για 
την πανδημία, ενώ σχεδόν όλοι (94%) εκτιμούν 
ότι η κατάσταση αυτή θα επηρεάσει αρνητικά τη 
δραστηριότητα των επιχειρήσεων. 

Πέρα, όμως, από την υγειονομική κρίση, 
οι πολίτες φαίνεται να ανησυχούν και για τις 
επιπτώσεις της έντασης στις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις, με τους μισούς από τους ερωτηθέντες 
(52%) να θεωρούν ότι οι εξελίξεις στον Έβρο και 
γενικότερα η συμπεριφορά της Τουρκίας θα έχει 
συνέπειες στην αγορά. Μάλιστα, κατά την άποψη 
του 86%, η πανδημία του κοροναϊού και η τουρ-
κική επιθετικότητα θα επηρεάσουν συνολικά την 
πορεία της ελληνικής οικονομίας, με μόλις 9% 
να εκτιμά ότι δε θα συμβεί αυτό.

Όπως ήταν, επομένως, αναμενόμενο, η αρ-
νητική συγκυρία των τελευταίων εβδομάδων 

αλλάζει άρδην το κλίμα στην αγορά και στην 
κοινωνία, με την αισιοδοξία που κατέγραφαν οι 
προηγούμενες έρευνες να υποχωρεί αισθητά. Το 
54% των συμμετεχόντων δηλώνουν σίγουρα ή 
μάλλον απαισιόδοξοι για την πορεία της ελληνι-
κής οικονομίας, ενώ το 45% δηλώνουν σίγουρα 
και μάλλον αισιόδοξοι. Παρόμοια είναι η εικόνα 
και όσον αφορά την προσωπική οικονομική κα-
τάσταση, με το 51% να εκφράζει απαισιοδοξία 
και το 48% αισιοδοξία.

Η αντίδραση της κυβέρνησης, απέναντι 
στους οικονομικούς και κοινωνικούς κινδύνους 
που δημιουργεί η τρέχουσα υγειονομική κρίση, 
φαίνεται να αξιολογείται μέχρι στιγμής θετικά. 
Περισσότεροι από 7 στους 10 συμμετέχοντες θε-
ωρούν ότι τα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί μέχρι 
και τις 17 Μαρτίου, δηλαδή την τελευταία ημέρα 
διεξαγωγής της έρευνας, κινούνται στη σωστή 
κατεύθυνση. Παρ’ όλα αυτά, το 55% θεωρεί ότι 
θα υπάρξει ανάγκη για πρόσθετη στήριξη. 

Η ανασφάλεια απέναντι στην πρωτόγνωρη 
κατάσταση που βιώνουμε, είναι προφανής και 
αναμενόμενη. Τα Επιμελητήρια της χώρας έχουν 
επισημάνει έγκαιρα την ανάγκη στήριξης των 
επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, απέ-
ναντι στις συνέπειες των περιοριστικών μέτρων 

που έχουν ληφθεί. Έχουν παράλληλα διατυπώ-
σει συγκεκριμένες προτάσεις, που στηρίζονται 
στην καθημερινή επαφή με τα μέλη τους, στην 
καταγραφή των προβλημάτων, των αναγκών 
και των ανησυχιών τους. Οι παρεμβάσεις που 
ανακοινώνει μέρα με τη μέρα η κυβέρνηση, δεί-
χνουν ότι οι διεκδικήσεις της επιμελητηριακής 
κοινότητας έχουν βάση και πιάνουν τόπο. 

Είναι, παρ’ όλα αυτά, απόλυτα επιβεβλημέ-
νη η συνεχής αξιολόγηση των δεδομένων από 
την κυβέρνηση και η λήψη των κατάλληλων 
μέτρων, για τον περιορισμό των απωλειών στην 
οικονομία και στην απασχόληση. Προτεραιότη-
τα στην παρούσα φάση παραμένει η προστασία 
της δημόσιας υγείας, εξίσου κρίσιμο ζητούμενο, 
όμως, είναι να μπορέσει η χώρα να σταθεί ξανά 
στα πόδια της την επόμενη ημέρα. Αυτό απαιτεί 
γενναίες αποφάσεις από την πλευρά της Πολι-
τείας, αλλά και ουσιαστική συνεργασία με τους 
επιχειρηματικούς φορείς και τους κοινωνικούς 
εταίρους. Τα Επιμελητήρια είναι και παραμένουν 
ενεργά σε αυτή την προσπάθεια, με γνώση και 
υπευθυνότητα. 

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος 
του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητη-
ρίου Αθηνών

Το φαρμακείο υπήρξε πάντα αρωγός της 
κοινωνίας.  Μαζί με τους υπόλοιπους υγειονο-
μικούς φορείς βρίσκεται και τώρα  στην πρώτη 
γραμμή άμυνας απέναντι σε αυτό τον αόρατο 
εχθρό που πολιορκεί ολόκληρη την υφήλιο.

Καθημερινά 11000 και πλέον φαρμακο-
ποιοί μαζί με τους συνεργάτες τους σε όλη την 
Ελλάδα βρίσκονται στα πόστα τους για να προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες τους στον πολίτη. Οι συν-
θήκες αυτές τις μέρες είναι αντίξοες για όλους 
μας. Δυστυχώς δεν υπάρχει επάρκεια σε πολλά 
προϊόντα άμεσης ανάγκης για την κρίσιμη αυτή 
στιγμή, όπως είναι το οινόπνευμα, οι μάσκες 
και τα αντισηπτικά, ενώ ήδη έχουν παρατηρη-
θεί και ελλείψεις σε αρκετά φάρμακα, οι οποίες 
είτε προϋπήρχαν και εντάθηκαν λόγω των τρε-
χουσών δυσκολιών (μειωμένο προσωπικό στις 
εταιρείες παραγωγής και διανομής) είτε δημι-
ουργήθηκαν από τον πανικό και την αναστάτω-
ση που προκλήθηκαν στους πολίτες και έτρεξαν 
να αποθεματοποιήσουν μεγαλύτερες ποσότητες 
από αυτές που πραγματικά χρειαζόταν. 

Το πρόβλημα όμως δεν περιορίζεται μόνο 
στη διάθεση αυτών των προϊόντων για το κοι-
νό, αλλά και στην ύπαρξη τους αυτή καθαυτή 
για την προάσπιση των ίδιων των εργαζομένων 
στο χώρο του φαρμακείου, για να μπορέσουν να 
συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους (μία 

κατάσταση για την οποία θα μπορούσε ο ΠΦΣ σε 
συνεργασία με το κράτος να βρουν μια λύση). 

Το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων 
στις περισσότερες πόλεις, όπως και στη Θεσ-
σαλονίκη, έχει διαμορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε και να εξυπηρετούνται οι πολίτες στις νέες 
συνθήκες περιορισμένης κυκλοφορίας, αλλά 
και να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία 
αυτών, περιορίζοντας τις άσκοπες μετακινήσεις 
των εργαζομένων και παράλληλα μειώνοντας 
τις πιθανότητες να παρουσιαστεί κάποιο κρού-
σμα (ήδη έχει γίνει προφανές σε άλλες χώρες). 
Καθημερινά το επίσημο πρόγραμμα του Συλ-
λόγου έχει καθοριστεί στις 9:00 με 17:00, ενώ 
έχει αυξηθεί και ο αριθμός των εφημερευόντων 
φαρμακείων. Με αφορμή την κατάσταση αυτή 
επιταχύνθηκε και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία 
της άυλης συνταγογράφησης. Δυστυχώς όμως 
ξεκίνησε πρόχειρα και με τέτοιο τρόπο που αύ-
ξησε τη γραφειοκρατεία και την χαρτούρα. Ένα 
μέτρο πολύ σημαντικό και  απαραίτητο που έχει 
όμως ακόμη δρόμο για να βελτιωθεί.

Ένα θέμα που έχει αναδυθεί τις τελευταίες 
ημέρες είναι το θέμα των τιμών κάποιων σκευα-
σμάτων, όπως για παράδειγμα τις μάσκες και τα 
αντισηπτικά. Ο φαρμακοποιός είναι ο ενδιάμεσος 
κρίκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι ο χον-
δρέμπορος και τελικός καταναλωτής. Έχοντας 

πάντα ένα σταθερό ποσοστό κέρδους σίγουρα 
δεν μπορεί να μεταβάλλει την τιμή του προϊό-
ντος. Όταν για παράδειγμα κάτι το αγοράζεις 10 
λεπτά και το πουλάς 13,5 λεπτά (35% ποσοστό 
κέρδους) και ξαφνικά το ίδιο προϊόν το αγορά-
ζεις 1 ευρώ η τελική του τιμή διαμορφώνεται 
στο 1 ευρώ και 35 λεπτά. Βλέπουμε ότι η τελι-
κή τιμή του προϊόντος καθορίζεται από αυτή της 
αγοράς του.

Η μεγάλη διασπορά του ελληνικού φαρ-
μακείου έναντι των ευρωπαϊκών χωρών όπου 
συγκεντρώνονται σε μεγάλες μονάδες δίδει 
τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν εύκολα 
και άμεσα πρόσβαση στο πρωτοβάθμιο σύστη-
μα περίθαλψης, χωρίς να ταλαιπωρούνται οι 
ίδιοι τους, αλλά και ταυτόχρονα προσφέροντας 
αποσυμφόρηση από τα νοσοκομεία. Το φαρμα-
κείο της γειτονιάς με τη στενή καθημερινή και 
προσωπική σχέση που έχει καλλιεργήσει όλα 
αυτά τα χρόνια με τον πελάτη/ασθενή γνωρίζει 
τα προβλήματα και τις ανάγκες του και βρίσκε-
ται στο πλευρό του για να τον βοηθήσει και να 
καλύψει τα όποια κενά τους συστήματος υγείας 
μας.

*Ο Αθανάσιος Ξάνθος είναι φαρμακοποιός 
και ιδιοκτήτης φαρμακείου στον Άγιο Ιωάννη 
Καλαμαριάς
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Η καθημερινότητα των αυτοδιοικητικών στα χρόνια του κορονοϊού

Πώς κυλάει η ζωή σε καραντίνα…
Reportage
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Μπορεί οι περισσότεροι να είχαν πάρει «δι-
αζύγιο» από τον ελεύθερο χρόνο, λόγω των 
συνεχών υποχρεώσεων, ωστόσο τώρα προσπα-
θούν μέσα στα νέα δεδομένα της πανδημίας του 
κορονοϊού να αναπληρώσουν όσα τους έλειψαν. 
Βέβαια, δεν ξεχνούν να συμμετέχουν στις υπο-
χρεώσεις τους, ακόμη και των συνεδριάσεων 
που γίνονται με τηλεδιάσκεψη, ενώ κάνουν 
πλάνα για τις επόμενες ημέρες που θα ξημε-
ρώσουν… ελπίζοντας πως το αύριο θα μας βρει 
όλους γερούς και με όνειρα για κάτι καλύτερο! 

Σπύρος Βούγιας, δημοτικός σύμβουλος του 
δήμου Θεσσαλονίκης, επικεφαλής της παρά-
ταξης «ΠΟΛΗχρωμη Θεσσαλονίκη»: Υπήρξα 
στο παρελθόν πραγματικά πολύ απασχολημένος 
με διάφορες επαγγελματικές ή διοικητικές υπο-

χρεώσεις και ευθύνες και ξέρω καλά τι σημαίνει 
πολλή πίεση. Ακόμα και τότε, όμως, προλάβαινα 
πάντοτε να ολοκληρώνω τις βασικές δουλειές 
μου, αλλά και να διατηρώ χωρίς δυσκολία, την 
αγαπημένη μου ρουτίνα της καθημερινότητας.

Κι όμως σήμερα που βρίσκομαι, όπως όλοι, 
σε συνειδητό αυτοπεριορισμό στο σπίτι, πρακτι-
κά χωρίς καμία υποχρεωτική απασχόληση, μου 
φαίνεται πως δεν μου φτάνει ο χρόνος μιας ημέ-
ρας για να κάνω όσα και όπως θα ήθελα.

Το βράδυ, ας πούμε, χρειάζεται να ξενυχτήσω 
πολύ μετά τα μεσάνυχτα για να μπορέσω να δια-
βάσω πιο ήρεμα λίγη λογοτεχνία ή να τελειώσω 
τις εφημερίδες της ημέρας. Νωρίτερα, μετά τις 
10, ψάχνουμε απεγνωσμένα μια καλή ταινία ή 
κάποια ενδιαφέρουσα σειρά στην τηλεόραση. 
Πιο πριν, μετά τις 8, λίγη σωματική άσκηση και 
μετά μπάνιο και ελαφρύ φαγητό, με μια λοξή μα-
τιά στα βασικά κανάλια, από συνήθεια.

Το απόγευμα αρχίζει στις 6 με την ενημέρω-
ση του Σωτήρη Τσιόδρα και συνεχίζεται με τηλε-

φωνήματα σε φίλους και διαδικτυακή κουβέντα 
με τα παιδιά και τα εγγόνια. Έχει προηγηθεί ένα 
δίωρο με γεύμα (στο μπαλκόνι όταν έχει ήλιο) 
και την παραδοσιακή ξεκούραση (από τί;) με χα-
λαρό διάβασμα και σύντομη σιέστα.

Το πρωί, που ξεκινάει μετά τις 8, πρέπει να γί-
νουν όλα τα υπόλοιπα. Πραγματικές ή φανταστι-
κές δουλειές, ενημέρωση, τηλέφωνα για θέματα 
του πανεπιστημίου, του δήμου ή της γραφειο-
κρατίας και προγραμματισμός για τα αναγκαία 
εφόδια και ψώνια του σπιτιού. Πιθανή έξοδος 
προς το μεσημέρι για προμήθειες με όλες τις 
προφυλάξεις και γρήγορη επιστροφή. (Όχι, δεν 
βολτάρω άσκοπα στη νέα παραλία).

Κάπως έτσι κυλάει ο χρόνος, βουβά και υπο-
δόρια, χωρίς να καταλαβαίνω πώς γλιστράει και 
χάνεται. Και αναβάλλω διαρκώς για την επόμενη 
μέρα την υλοποίηση των υποσχέσεών μου, οτι 
θα τακτοποιήσω επιτέλους την ανακατωμένη 
βιβλιοθήκη, θα βάλω στη σειρά τις παλιές οι-
κογενειακές φωτογραφίες και θα οργανώσω το 
χαοτικό υλικό του  αρχείου μου των τελευταίων 
20 χρόνων.

Γι’ αυτό, όταν με ρωτάνε πως περνώ το χρό-
νο μου τις μέρες του εγκλεισμού, απαντώ αυτο-
σαρκαστικά πως «δεν προλαβαίνω να μη κάνω 
τίποτα».

Θάνος Γιαννάκος, αντιδήμαρχος Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού του δήμου Καλα-
μαριάς: Τις μέρες αυτού του προσωπικού και 
κοινωνικού περιορισμού, λόγω της πρωτοφα-
νούς πανδημίας, η ζωή μας εκ των πραγμάτων 
έχει αλλάξει. Προσωπικά, λόγω του διπλού κα-
θήκοντος, τόσο σαν αντιδήμαρχος όσο και σαν 

επαγγελματίας οδοντίατρος, ο... «εγκλεισμός» 
μου δεν είναι τόσο έντονος. 

Στην αντιδημαρχία μου, θεωρώ οτι σ’ αυτήν 
την δύσκολη περίοδο και όσο κάποιοι συνερ-
γάτες μου συνεχίζουν να εργάζονται, η απουσία 
μου δεν θα ήταν σωστή επιλογή. ‘Οσο για το 
ιατρείο μου, η λειτουργία του έχει περιοριστεί 
σημαντικά αλλά κι εκεί, υπάρχουν  έκτακτα και 
επείγοντα περιστατικά που πρέπει με αίσθημα 
ευθύνης και φυσικά λαμβάνοντας τις κατάλλη-
λες προφυλάξεις να αντιμετωπιστούν. 

Παρ’ όλα αυτά, ο ελεύθερος χρόνος στο σπίτι 
είναι σημαντικά αυξημένος… Ευκαιρία για ξε-
κούραση, διάβασμα, γυμναστική αλλά κυρίως 
για περισσότερη επικοινωνία με τα παιδιά. Παι-
χνίδια, μαγειρικές συνταγές, πειράγματα... ‘Αλλα 
κυρίως συζητήσεις... Καθώς τα δικά μου παιδιά 
είναι σε ηλικίες αναζητήσεων και κοινωνικών 
προβληματισμών, οι κουβέντες μας αποκτούν 
μεγάλο ενδιαφέρον καθώς εμπεριέχουν θέσεις, 
αντιθέσεις, επιχειρήματα, αντιπαραθέσεις... 

Οι ανθρώπινες αξίες, οι κοινωνικές ιεραρχή-
σεις, ιστορικές αναδρομές, η γλώσσα, η ψυχολο-
γία, οι σύγχρονες επιστήμες, οι σπουδές… Αυτή η 
πρωτοφανής περίοδος της παγκόσμιας καραντί-
νας θα τελειώσει… Οι οικογενειακοί δεσμοί θα 
δυναμώσουν όμως... Με αγάπη και κοινωνική 
συνείδηση θα ξεπεράσουμε την κρίση.

Σωκράτης Δημητριάδης, αντιδήμαρχος Πε-
ριβάλλοντος δήμου Θεσσαλονίκης: Οι μέρες 
που διανύουμε είναι πρωτόγνωρες για τη γενιά 
μας, αλλά είναι μέρες κατά τις οποίες, πρέπει να 
επιδείξουμε πρώτα από όλα εμείς, σύνεση και 
υπευθυνότητα.

Για μένα βέβαια, το «Μένουμε σπίτι», μέχρι 
αργά το μεσημέρι… είναι «Μένω γραφείο»…!!! 
γιατί ο δήμος Θεσσαλονίκης πρέπει να συνεχίσει 
να λειτουργεί αδιάκοπα και σωστά, για την εξυ-



12 04.04.2020

πηρέτηση και την ασφάλεια των πολιτών, ιδιαίτερα αυτή 
την δύσκολη για όλους ώρα, ΠΑΝΤΑ όμως με τις απαραί-
τητες προφυλάξεις και ανάλογα με την περίπτωση… γά-
ντια, μάσκα και αντισηπτικό… Όταν όμως επιστρέφω στο 
σπίτι, έχω την ευκαιρία να ασχοληθώ με δουλειές, μια και 
πιάνουν τα χέρια μου και είμαι της αντίληψης «Φτιάξτο 
μόνος σου». Το σημαντικότερο όλων, που κερδίζω από 
την κατάσταση αυτή, είναι η καθημερινή επαφή με τα παι-
διά μου, που τα έβλεπα πολύ λιγότερο, λόγω των υπο-
χρεώσεων μου. 

Ήρθαμε πιο κοντά σαν οικογένεια και αντιλήφθηκα 
τη σημασία που έχει αυτή έναντι των καθημερινών προ-
βλημάτων και υποχρεώσεων που όλοι μας έχουμε, αλλά 
όλοι μας ξεχνάμε. Ο λαός μας λέει «Από την ζημία κέρδος 
δεν υπάρχει» και σήμερα, παρά το κακό που βρήκε όλο 
τον κόσμο, κερδίζουμε αυτό που πολλοί από εμάς κακώς 
είχαμε απολέσει ή παραγκωνίσει, την οικογένειά μας. 

Δήμητρα Θωμά, περιφερειακή σύμβουλος Κ.Μα-
κεδονίας με την παράταξη «Κοιτάμε Μπροστά»: Το 

αστάθμητο της εποχής του κορονοϊού συνοψίζεται σε 2 
φράσεις με θετικό και αρνητικό πρόσημο ταυτόχρονα. 
Είναι «ο Ιός της αλήθειας» όπως ονόμασαν στην Κίνα » 
όπου «τα ζευγάρια είναι πιο ζευγάρια από ποτέ και οι μό-
νοι είναι πιο μόνοι από ποτέ». 

Με τον σύντροφο μου ανήκουμε στους τυχερούς της 
γενιάς μας αφού έχουμε τη δυνατότητα να δουλεύουμε 
εξ-αποστάσεως συμμετέχοντας σε όλες τις απαραίτητες 
συσκέψεις όλη τη μέρα. Δυστυχώς, αυτό δεν αποτελεί 
επιλογή για πολλούς εργαζόμενους, ιδιαίτερα για αυτούς 
στα σούπερ μάρκετ και την καθαριότητα. Πρέπει όλοι να 
είμαστε ευγνώμονες για την μάχη που δίνουν και να πα-
λεύουμε για τα εργασιακά τους δικαιώματα. 

Ο αναγκαστικός περιορισμός της κυκλοφορίας αποτε-
λεί και ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα τους γείτονες 
μας, είναι πραγματικά πολύ όμορφο να βλέπεις ανθρώ-
πους που ζουν στην ίδια πολυκατοικία να χτυπάνε ο ένας 
την πόρτα του άλλου σε κάποια έξοδο για να δουν αν 
υπάρχει κάποια ανάγκη.

«Μένουμε σπίτι», διαβάζουμε τα βιβλία που είχαμε 

αφήσει στην μέση, βελτιώνουμε τις ικανότητες μας στο 
μαγείρεμα, βλέπουμε θέατρο μέσω live-streaming, ανα-
καλύπτουμε νέα μουσική που μας είχε ξεφύγει. Χρησιμο-
ποιούμε την τεχνολογία για να έρθουμε σε επαφή με τα 
αγαπημένα μας πρόσωπα. Ελπίζω να τελειώσει όλο αυτό 
γρήγορα και να ξαναβρεθούμε άμεσα από κοντά με φί-
λους και συνεργάτες.  

Ιωάννα Κοσμοπούλου, δημοτική σύμβουλος του 
δήμου Θεσσαλονίκης, πρόεδρος της ΚΕΔΗΘ: Και ήρθε 
μια μέρα που ένα μικροσκοπικό ον, που δεν μπορεί καν 
να επιβιώσει μόνο του, αλλά μόνο μέσα από τα κύτταρα 

ενός ξενιστή, άλλαξε τη ζωή όλου του πλανήτη. Και φυ-
σικά και τη δική μου. 

Κατά βάση είμαι άνθρωπος που λατρεύω το σπίτι. 
Που μου λείπει όταν έχω επαγγελματικές και κοινωνικές 
υποχρεώσεις και χαίρομαι κάθε φορά που επιστρέφω. 
Και τώρα βρέθηκα υποχρεωτικά κλεισμένη σ’ αυτό. 

Σαφώς με το καθημερινό πήγαινε-έλα στα γραφεία 
της ΚΕΔΗΘ (μια υπηρεσία δεν κατεβάζει ποτέ ρολά), το 
αναγκαίο σούπερ μάρκετ και την καθημερινή πρωινή 
βόλτα του Φάτσα (το βράδυ τον πηγαίνει η Αλίκη). Προς 
το παρόν σχεδόν το απολαμβάνω. Μαγειρεύουμε διάφο-
ρες συνταγές, κάνω πολλές δουλειές, γράφω πολύ, βλέ-
πω ταινίες με την κόρη μου. Αλλά… 

Το μεγάλο αλλά είναι τα αγόρια μου και οι υπόλοι-
ποι οικείοι και φίλοι που μου λείπουν απίστευτα. Το ένα 
σε άλλο σπίτι στην πόλη μας, τόσο κοντά, αλλά και τόσο 
μακριά. Το άλλο στη Γερμανία με αβέβαιη ημερομηνία 
επανόδου. Δυο φιγούρες στο Skype, όπου χθες μιλούσα-
με για ώρα και είχαμε την ψευδαίσθηση ότι είμαστε μαζί. 
Δυο φιγούρες, που πριν πέσει η οθόνη, άπλωσα το χέρι 
για να τους αγγίξω μέσα από αυτή. Και μετά τέλος… Ίσως 
όμως, όταν μετά από χρόνια αναλογιζόμαστε τη ζωή στα 
χρόνια του covid-19, να τη θυμόμαστε σαν μια περίοδο 
που ήμασταν πιο «κοντά» από ποτέ. 

Διονύσης Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου Δέλτα και δημο-
τικής ενότητας Χαλάστρας: Από τις πρώτες ημέρες που 

reportage



1304.04.2020

ξέσπασε ο κορονοϊός στη χώρα μας και στη Θεσσαλονίκη 
περιόρισα σημαντικά τις μετακινήσεις μου και μετέτρεψα 
το σπίτι μου σε ένα μικρό «στρατηγείο»με υπολογιστή, 
εκτυπωτή και όλα τα απαραίτητα μέσα για να είναι σε 
επαφή με τους εργαζόμενους στην οικονομική υπηρεσία. 

Είχαμε να διαχειριστούμε πρόσφατα την αναμόρφω-
ση του προϋπολογισμού που κατατέθηκε ως θέμα στο 
δημοτικό συμβούλιο του δήμου, που έγινε διά περιφο-
ράς, ενώ παράλληλα «τρέξαμε» εντολές πληρωμής και 

άλλα οικονομικά ζητήματα από το ...σπίτι. Το θετικό είναι 
ότι η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, Χρύσα Γεωρ-
γιάδου, είναι εξοικειωμένη με την τεχνολογία και κατα-
φέραμε να λύσουμε πολλά ζητήματα γρήγορα. 

Στον υπόλοιπο χρόνο, του «Μένουμε σπίτι», μπαίνω 
στην κουζίνα για να φτιάξω φαγητά και γλυκά. Μ’ αρέσει 
να φτιάχνω περίπλοκες συνταγές αλλά και απλές παρα-
δοσιακές, γεύσεις όπως μάθαμε εδώ στη Χαλάστρα από 
τους προγόνους μας.

Άγγελος Πανούσης, δημοτικός σύμβουλος Ωραιο-
κάστρου, πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΩ: Η περίοδος αυτή με 
τις νέες διαμορφωμένες συνθήκες διαβίωσης, μου έδω-
σε την ευκαιρία να αναπτύξω διαφορετικούς τρόπους 
προσέγγισης της καθημερινότητας. Προσαρμοζόμενος 
στα νέα δεδομένα ανέπτυξα ακόμη περισσότερο τη δια-
δικτυακή επικοινωνία μιλώντας με συγγενείς και φίλους, 
χρησιμοποιώντας όλους τους δυνατούς τρόπους που μας 
παρέχει το διαδίκτυο. Βγαίνω από το σπίτι μόνο για τις 
αναγκαίες επαγγελματικές δραστηριότητες και οικογε-
νειακές υποχρεώσεις και έτσι περνάω περισσότερο χρόνο 
με την οικογένειά μου. 

Στα πλαίσια των καθηκόντων μου ως δημοτικός 
σύμβουλος και Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού 
Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου 
(ΔΟΠΠΑΩ) είχα τη δυνατότητα συμμετοχής σε ορισμένες 
αξιόλογες δράσεις. Με βασικό στόχο την προστασία των 
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, λάβαμε όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας των συμπο-
λιτών μας της τρίτης ηλικίας. 

Για τις οικογένειες παιδιών προσχολικής ηλικίας 
δημιουργήσαμε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, www.
doppao.eu, στην οποία οι παιδαγωγοί συμπληρώνουν 

εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό υλικό, ενώ οι γονείς μπο-
ρούν να το χρησιμοποιούν καθημερινά μαζί με τα παιδιά 
τους. Χιλιάδες συμπολίτες μας έχουν επισκεφθεί την 
πλατφόρμα μας από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της. 
Νιώθουμε λοιπόν έτσι ότι συμβάλαμε στην εθνική προ-
σπάθεια «Μένω Σπίτι» και δείχνουμε εμπράκτως ότι εί-
μαστε πάντα δίπλα σε όσους μας έχουν ανάγκη.

Έλλη Χρυσίδου, δημοτική σύμβουλος του δήμου 
Θεσσαλονίκης της παράταξης «Θεσσαλονίκη Μαζί»: 
Ζούμε μια πρωτόγνωρη εμπειρία, του εγκλεισμού, της 
απομόνωσης, της στέρησης της επαφής με τον άλλο, 
ζούμε την μοναξιά της απόστασης με το περιβάλλον, της 
σχέσης με τους άλλους. Ξέρετε, ο καλλιτέχνης στην πε-
ρίοδο της δημιουργίας του έργου του, επιλέγει πολλές 
φορές την μοναχικότητα του, μόνος με τις σκέψεις, τα 
όνειρα του, αλλά αυτή η κατάσταση είναι εντελώς διαφο-
ρετική από την τωρινή μοναξιά που βιώνουμε.

Προσπαθώ ζώντας σ’ αυτήν την μοναξιά, να συγκε-
ντρώσω τις σκέψεις μου, να ξαναδώ την δουλειά μου, να 
σχεδιάσω, να εκφραστώ… ήδη έχω ολοκληρώσει και τον 
δεύτερο «τοίχο εγκλεισμού». Επανατοποθετούμαι στον 
χώρο μου, προβάλλοντας τον, στην επόμενη μέρα,της 
ελευθερίας μου. 

Αυτό που είναι πιο δημιουργικό, που με κάνει να νιώ-
θω ότι υπάρχω σαν ομάδα, σαν κοινότητα είναι το και-
νούργιο project «Common Lab» συνέχεια του project 
Labattoir, που σχεδιάζουμε πάλι με την ομάδα Artbox, 
που θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες και έχει σχέση με 
την διαχείριση της κρίσης μέσω της τέχνης, σε ατομικό 
και συλλογικό επίπεδο, τον εγκλεισμό απέναντι στην 
ελευθερία, το ιδιωτικό στο δημόσιο, το βίωμα του σήμε-
ρα στην διεκδίκηση του αύριο. Το link για όποιον ενδια-
φέρεται: commonlab.info
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Σε τρόφιμα έδωσε το μισό μισθό του ο Λάζαρος Μεσίστιες οι σημαίες στο Ωραιόκαστρο 
για Γλέζο

Εθελοντής αιμοδότης ο Σίμος Αντίδραση Κουράκη για το κλείσιμο της 
Παραλίας

Ανταποκρίθηκε και ο Καϊτεζίδης

Για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης προσέφερε ο Λάζαρος Κυρίζο-
γλου το 50% του μισθού που λαμβάνει ως δήμαρχος, για τους επόμενους δύο μήνες. Ο κ.Κυρίζογλου αποφάσισε να δια-
θέσει αυτά τα χρήματα για να αγοραστούν τρόφιμα τα οποία στη συνέχεια θα διανεμηθούν στις ευπαθείς ομάδες του πλη-
θυσμού, μακροχρόνια άνεργους, άστεγους, ανασφάλιστους κ.α. που κατοικούν εντός των διοικητικών ορίων του δήμου.

Μεσίστιες κυμάτισαν οι σημαίες στο δημαρχείο Ωραιο-
κάστρου προς τιμήν του Μανώλη Γλέζου, μετά από πρω-
τοβουλία που ανέλαβε ο δήμαρχος, Παντελής Τσακίρης. 
Σε μήνυμα του ο δήμαρχος ανέφερε πως το έθνος υπο-
κλίνεται στον μεγάλο αγωνιστή της ελευθερίας και τον 
αποχαιρετά με σεβασμό κι απεριόριστη ευγνωμοσύνη. 

Ο Σίμος Δανιηλίδης έδωσε το καλό παράδειγμα. Ο δή-
μαρχος Νεάπολης - Συκεών ήταν από τους πρώτους που 
συμμετείχαν στην εθελοντική, έκτακτη, αιμοδοσία που 
διοργάνωσε ο δήμος για να καλυφθούν οι αυξημένες 
ανάγκες που παρουσιάζονται αυτό το διάστημα στη χώρα 
λόγω και του κορονοϊού. Μέσα σε δύο ημέρες αιμοδο-
σίας συγκεντρώθηκαν συνολικά 158 μονάδες αίματος, 
ενώ λόγω της μεγάλης προσέλευσης δημιουργήθηκε 
ένας κατάλογος αναμονής 50 και πλέον αιμοδοτών, που 
θα αξιοποιηθεί ενδεχομένως τις επόμενες ημέρες, ανά-
λογα με τις δυνατότητες των νοσοκομείων. Αίμα έδωσε 
και ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Νεάπολης - 
Συκεών, Κώστας Βασιλειάδης. 

Αντίθετος με το “λουκέτο” στη Νέα Παραλία εμφανί-
στηκε ο δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης, Ανδρέας 
Κουράκης, κάνοντας λόγο για “μεγάλο λάθος” του δη-
μάρχου, Κωνσταντίνου Ζέρβα. Κατέθεσε μάλιστα πρότα-
ση για ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στο παραλιακό 
μέτωπο από τις πρωινές ώρες έως τις 9:30 το πρωί και 
το βράδυ μετά τις 7:30 το απόγευμα που δύει ο ήλιος. 
Παράλληλα, ο κ.Κουράκης έθιξε το γεγονός ότι η απόφα-
ση για κλείσιμο της παραλίας δεν συζητήθηκε σε έκτακτο 
δημοτικό συμβούλιο, παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για 
μείζονος σημασία θέμα. 

Αμεσα ανταποκρίθηκε και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και 
δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, στο 
κάλεσμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, πα-
ραχωρώντας το 50% του μισθού του για τους επόμενους 
δύο μήνες. Οπως είπε ο κ.Καϊτεζίδης, είναι πολύ σημαντι-
κό να συστρατευτούν όλοι σε αυτές τις δύσκολες ώρες 
και να συνεισφέρουν με τη μικρή ή μεγάλη συμμετοχή ο 
κάθε ένας σε αυτή την εθνική προσπάθεια.
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Άμεση ανταπόκριση από Ζέρβα 
και Τζιτζικώστα 

Εθελοντής αιμοδότης ο αντιδήμαρχος 
οικονομικών 

Απολυμάνθηκαν όλα 
τα κτίρια στο δήμο Θέρμης

Μάστιγα οι αγέλες σκύλων στο Σέιχ Σου 

Εθελοντής ιατρός ο Μανδαλιανός 

Αναρρώνει ο Μπουτάρης από πνευμονία

 Από τους πρώτους που έσπευσαν να προσφέρουν το 
50% του μισθού τους, για τους επόμενους δύο μήνες, 
στον ειδικό λογαριασμό για την αντιμετώπιση του κο-
ρονοϊού ήταν ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, 
Απόστολος Τζιτζικώστας και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, 
Κωνσταντίνος Ζέρβας. Μάλιστα ο κ.Ζέρβας ανέφερε πως 
η πράξη αυτή είναι συμβολική αλλά και ουσιαστική, ενώ 
ο κ.Τζιτζικώστας έκανε λόγο για ελάχιστη ένδειξη αλ-
ληλεγγύης σε όλους αυτούς που δίνουν καθημερινά τη 
μάχη στην πρώτη γραμμή.

 «Παρών» στο κάλεσμα συμμετοχής στην εθελοντική 
αιμοδοσία φώναξε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών του δή-
μου Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Κούπκας. Εθελοντής αιμο-
δότης εδώ και 15 χρόνια ο κ.Κούπκας δεν θα μπορούσε 
να λείπει από την αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στο 
δημαρχιακό μέγαρο. «Αυτό είναι για μένα το μεγαλύτερο 
challenge! Ολοι όσοι μπορούμε να στηρίξουμε τις τράπε-
ζες αίματος των νοσοκομείων της πόλης μας», ανέφερε 
χαρακτηριστικά. 

Συνεχίζονται οι συστηματικές απολυμάνσεις στον 
δήμο Θέρμης με αμείωτους ρυθμούς και μετά από εντο-
λή του δημάρχου, Θεόδωρου Παπαδόπουλου, λόγω της 
πανδημίας του κορονοϊού. Απολυμάνθηκαν τελευταία 
οι εκκλησίες και οι χώροι των Πνευματικών Κέντρων , 
όπως επίσης το κτίριο όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της 
Διεύθυνσης Αστυνόμευσης του αεροδρομίου «Μακεδο-
νία», των ειδικών αστυνομικών δυνάμεων Βορείου Ελ-
λάδος και του τμήματος Τροχαίας Θέρμης. 

Την προσοχή των πολιτών για επικίνδυνες αγέλες 
σκύλων στο Σέιχ Σου εφιστούν τέσσερις αντιδήμαρχοι 
των δήμων Θεσσαλονίκης, Πυλαίας – Χορτιάτη, Νεάπο-
λης – Συκεών και Παύλου Μελά. Όπως αναφέρεται σε 
ανακοίνωση, οι αγέλες των σκύλων, λόγω των έκτακτων 
συνθηκών και υποσιτισμού επιτίθενται σε ανθρώπους 
που εξακολουθούν να επισκέπτονται το Σέιχ Σου, παρά 
την καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας από τον περιφε-
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα. 
Την ανακοίνωση υπογράφουν οι αντιδήμαρχοι Θεσσαλο-
νίκης, Σωκράτης Δημητριάδης, Πυλαίας – Χορτιάτη, Γιάν-
νης Καρτάλης, Νεάπολης – Συκεών, Στέλιος Γκατζές και 
Παύλου Μελά, Σάκης Λαζαρίδης, παρακαλώντας τους 
πολίτες να τηρούν την απαγόρευση κυκλοφορίας που 
έχει ανακοινωθεί για τον συγκεκριμένο χώρο και να μη 
θέτουν σε κίνδυνο τόσο τους ίδιους όσο και τους οικείους 
τους. 

Ο Κλεάνθης Μανδαλιανός δεν ξεχνάει την ιδιότητα 
του γιατρού, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που 
περνάει η χώρα μας με τον κορονοϊό. Ο δήμαρχος Κορδε-
λιού - Ευόσμου σε συνάντηση που είχε στο γραφείο του 
με την διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Ευόσμου επανέ-
λαβε την πρόθεσή του να συνδράμει ως γιατρός, εθελο-
ντικά, στην εξυπηρέτηση των πολιτών που προσέρχονται 
στο Κέντρο για να εξεταστούν. Παράλληλα, ο δήμαρχος 
ζήτησε να ενημερωθεί για την επάρκεια του υγειονομι-
κού προσωπικού, εκφράζοντας τη βούληση του δήμου 
να προβεί -εφόσον υπάρχουν προβλήματα υποστελέ-
χωσης- σε ενέργειες διεκδίκησης προς την κυβέρνηση, 
ώστε να καλυφθούν οι τυχόν κενές θέσεις.  

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ως 
σύμβουλος του κράτους και ως εκπρόσωπος των επαγ-
γελματιών, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή διαδραματίζο-
ντας ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στη δύσκολη συγκυ-
ρία που αντιμετωπίζουμε, παρεμβαίνοντας θετικά στην 
προσπάθεια του κρατικού μηχανισμού & λειτουργώντας 
υποστηρικτικά προς τις επιχειρήσεις.

Από την αρχή της κρίσης, παρακολουθούμε στενά τις 
εξελίξεις και παρεμβαίνουμε συνεχώς με επιστολές μας 
προς τις αρμόδιες αρχές, σε θέματα που αφορούν τη λί-
στα ΚΑΔ των κλάδων που υπάγονται στα μέτρα στήριξης, 
καθώς και σε προτάσεις που αφορούν τα μέτρα ανακού-
φισης & στήριξης όλων των επιχειρήσεων.

Οι ανακοινώσεις των αρμόδιων υπουργείων σχετικά 
με τα παραπάνω μέτρα, τις διαδικασίες ένταξης σε αυτά 
αλλά και τους κατά περίπτωση δικαιούχους, εύλογα δη-
μιούργησαν αρκετά σημαντικά ερωτήματα σε πλήθος 
επαγγελματιών. 

Πιστοί λοιπόν στην αποστολή μας για την στήριξη και 
υποβοήθηση των μελών μας και με σκοπό την έγκυρη 
και έγκαιρη πληροφόρηση τους, συστήσαμε μια νέα ομά-
δα υποστήριξης στην οποία, κάθε μέλος μας, θα μπορεί 
να υποβάλλει τα ερωτήματα του είτε τηλεφωνικά, είτε 
μέσω email. 

Η εν λόγω ομάδα θα πλαισιωθεί από τους επιστημο-
νικούς συνεργάτες του Ε.Ε.Θ. Γιάννη Δόβελο (Οικονομο-
λόγο- Φοροτεχνκό Α’ Τάξης) και Γιάννη Σωπασή (Οικο-
νομολόγο- Νομικό, τ. Γεν. Διευθυντή ΙΚΑ) οι οποίοι θα 
βρίσκονται καθημερινά και εκ περιτροπής από τις 12:00 
έως τις 14:00 μετά το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του 
Επιμελητηρίου, προκειμένου να απαντούν τηλεφωνικώς 
ή διαδικτυακώς στις ερωτήσεις των μελών.

Τα ενδιαφερόμενα μέλη για περισσότερες πληροφο-
ρίες θα πρέπει να απευθύνονται στον τηλεφωνικό αριθ-
μό της γραμματείας: 2310-271488 ή να στέλνουν email 
με το ερώτημά και τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο 
grammateia@epepthe.gr

*Ο Άκης Πούλακας είναι μέλος του ΔΣ του Επαγ-
γελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Αναρρώνει αυτό το διάστημα μετά από μια πνευμονία 
ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης. 
Λόγω της περιπέτειας που είχε με την υγεία του χρειάστη-
κε να νοσηλευτεί για λίγες ημέρες, ωστόσο τώρα ακο-
λουθεί πιστά τις εντολές των ειδικών και “μένει σπίτι” στο 
πλαίσιο των μέτρων προστασίας για τον κορονοϊό. 

Το Ε.Ε.Θ. λύνει κάθε 
απορία των μελών του 
για τα μέτρα στήριξης

Τ ο υ  Ά κ η  Π ο ύ λ α κ α *

opinion
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Όσοι προσπαθούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας

Οι «αφανείς» ήρωες 
σε καιρό κορονοϊού

Re
po

rt
ag

e
Α

Π
Ο

 Τ
Η

Ν
 Α

Ν
Α

Σ
Τ

Α
Σ

ΙΑ
 Κ

Α
Ρ

Υ
Π

ΙΔ
Ο

Υ

Είναι οι «αφανείς» ήρωες. Πρόσωπα της 
καθημερινότητας που βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή στη «μάχη» που δίνεται κατά του κορο-
νοϊού. Την ώρα που όλοι τηρούμε τα μέτρα και 
«μένουμε σπίτι», προκειμένου να εμποδίσουμε 
την εξάπλωση του ιού, την ώρα που γιατροί και 
νοσηλευτές «παλεύουν» στα νοσοκομεία και τα 
κέντρα υγείας με την πανδημία, υπάρχουν και 
πολλοί άλλοι άνθρωποι που καθημερινά κινούν 
για τη δουλειά προκειμένου να εξυπηρετήσουν 
τους υπόλοιπους.

Είναι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα και 
στις κοινωνικές δομές των δήμων. Είναι οι αστυ-
νομικοί και οι δημοτικοί αστυνομικοί. Οι φαρμα-
κοποιοί και οι καθαρίστριες. Οι εργαζόμενοι στα 
σούπερ μάρκετ, οι αρτοποιοί και οι ντελιβερά-
δες. Και πολλοί, πολλοί άλλοι... που δεν έχουν 
την επιλογή να μείνουν σπίτι. Φορούν μάσκες, 
γάντια, βάζουν αντισηπτικό στην τσέπη για να 
προφυλαχτούν από τον κορονοϊό και συνεχίζουν 
ακούραστα την εργασία τους.

Εργαζόμενοι στις Κοινωνικές Δομές
Ο Δημήτρης Κνης και οι συνάδελφοι του βρί-

σκονται καθημερινά πλέον -24ώρες το 24ωρο- 
στο Υπνωτήριο Αστέγων του δήμου Θεσσαλονί-
κης. «Ουσιαστικά έχουμε ένα δεύτερο σπίτι. Το 
Υπνωτήριο Αστέγων όπου στηρίζουμε και βο-
ηθούμε τις ευαλωτότερες των ευπαθών ομά-
δων», δηλώνει στην «Κ».

Διοικητικοί υπάλληλοι, ψυχολόγοι, κοινωνι-
κοί λειτουργοί, νοσηλευτικό προσωπικό, φύλα-
κες και προσωπικό καθαριότητας προσπαθούν 
να επιτελέσουν το έργο τους λαμβάνοντας τα 
απαραίτητα μέτρα προφύλαξης λόγω του κορο-
νοϊού. Στο Υπνωτήριο Αστέγων, που λειτουργεί 
επί της οδού Ανδρέου Γεωργίου 13, φιλοξενού-
νται αυτή τη στιγμή περίπου 35 άτομα. ‘Αλλοι 23 
ωφελούμενοι έχουν μεταφερθεί σε ξενοδοχείο 
που νοίκιασε η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονί-
κης για να αποφευχθεί ο συνωστισμός, ενώ επι-
πλέον 15 κατέφυγαν σε νέα δομή που τέθηκε σε 
λειτουργία εντός της Διεθνούς Εκθεσης.

«Καθημερινά τους παρέχουμε πρωινό, με-
σημεριανό και βραδινό φαγητό. Αν χρειαστούν οι 
ωφελούμενοι φάρμακα πηγαίνουμε να τα προ-
μηθευτούμε για να τους εξυπηρετήσουμε. Συνε-
χίζεται η δική μας εργασιακή καθημερινότητα, 
παρά τον κορονοϊό, και βρισκόμαστε στο πλευρό 
των ανθρώπων. Δουλεύουμε σε βάρδιες, Σαββα-

τοκύριακα και αργίες. Και το Πάσχα, όπως κάθε 

χρόνο, θα κάνουμε Ανάσταση στο Υπνωτήριο 

Αστέγων», πρόσθεσε ο Δημήτρης.

Υπάλληλοι καθαριότητας
Οι υπάλληλοι στους τομείς καθαριότητας 

των δήμων δεν μπορούν να σταματήσουν να ερ-
γάζονται παρά την πανδημία και την απαγόρευ-
ση κυκλοφορίας. Το αντίθετο. Αυτό το διάστημα 
πέρα από την αποκομιδή των απορριμμάτων και 
των ανακυκλώσιμων υλικών έχουν αναλάβει το 
«βάρος» του πλυσίματος και της απολύμανσης 
των δρόμων, των πλατειών και του αστικού εξο-
πλισμού.

Ο Παναγιώτης Πάσχος είναι εργαζόμενος 
στην καθαριότητα εδώ και 32 χρόνια και πλέον 
τομεάρχης του Α’ δημοτικού διαμερίσματος Θεσ-
σαλονίκης. «Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα 
είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Κάποιος είναι κλει-
σμένος στο σπίτι του γιατί φοβάται τον ιό. Ο ερ-
γαζόμενος όμως θα πάει κανονικά στη δουλειά 
του...», αναφέρει.

Οδοκαθαριστές, πληρώματα απορριμματο-
φόρων, πληρώματα για τα ανακυκλώσιμα υλικά, 
εργαζόμενοι στα υδροφόρα οχήματα και τα κα-
δοπλυντήρια. Εργάζονται 365 ημέρες το χρόνο, 

Δημήτρης Κνης με συναδελφους στο υπνωτή-
ριο αστεγων

Αλέξανδρος δημοτικός αστυνομικός
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7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα. Γνωρίζουν 
πως κάθε μέρα η δουλειά τους θέλει προσοχή, ωστόσο 
τώρα με τον κορονοϊό φροντίζουν να λαμβάνουν επιπλέ-
ον μέτρα προστασίας. Γάντια μιας χρήσης, γάντια σταθε-
ρά, μάσκες απλές και πολλαπλών χρήσεων, φόρμες, όλα 
έχουν επιστρατευτεί για να γίνει με προφύλαξη η δουλειά 
προκειμένου η πόλη να διατηρηθεί καθαρή.

Δημοτικοί Αστυνομικοί
Από την πρώτη ημέρα εμφάνισης του κορονοϊού στη 

Θεσσαλονίκη «χτύπησε» συναγερμός στις τάξεις της δη-
μοτικής αστυνομίας προκειμένου να υπάρχει ετοιμότητα. 
Το τελευταίο διάστημα, πληρώματα περιπολικών και 
δικυκλιστές της δημοτικής αστυνομίας έχουν αναλάβει, 
μαζί με την ΕΛ.ΑΣ., το κομμάτι των ελέγχων στους πολί-
τες για τις βεβαιώσεις εξόδου από το σπίτι και την επιβο-
λή προστίμων στους παραβάτες.

Ωστόσο, είναι πολλά ακόμη αυτά που κάνουν καθη-
μερινά. ‘Οπως εξηγεί ο Αλέξανδρος, δικυκλιστής της δη-
μοτικής αστυνομίας Θεσσαλονίκης, μέσα στο 24ωρο που 
λειτουργεί πλέον η υπηρεσία ο ίδιος και οι συνάδελφοι 
του έχουν επωμιστεί και ένα μέρος του έργου από το πρό-
γραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Ψωνίζουν για άτομα που 
δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν, πηγαίνουν 
στα φαρμακεία και μεταφέρουν γεύματα στα συσσίτια. 
Παράλληλα, καλούνται για τα γνήσια υπογραφής σε σπί-
τια όπου ζουν υπερήλικές ή ΑμεΑ.

«Δεν έχουμε επιφορτιστεί μόνο τους ελέγχους στους 
δρόμους μετά τα απαγορευτικά μέτρα κυκλοφορίας. 
‘Εχουμε διάφορα αντικείμενα πάνω στα οποία καλούμα-
στε να ανταπεξέλθουμε. Εμείς δεν μένουμε σπίτι. Προ-
σπαθούμε όμως να τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας για να 
προστατέψουμε τους εαυτούς μας και τις οικογένειες 
μας», πρόσθεσε ο Αλέξανδρος.

Οι υπάλληλοι των σούπερ μάρκετ
Τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν ακατάπαυστα με τον 

κόσμο να σχηματίζει ουρές έξω από αυτά σε καθημερινή 
βάση για να προμηθευτεί τα απαραίτητα υλικά. Οι υπάλ-
ληλοι στους διαδρόμους φοράνε μάσκες και γάντια για 
να γεμίζουν τα ράφια και να εξυπηρετήσουν τους κατα-
ναλωτές.

Στα ταμία υπάρχουν αντισηπτικά για να απολυμαίνο-
νται οι ιμάντες που περνούν τα τρόφιμα ενώ, σε κάποια 
καταστήματα, οι υπάλληλοι έχουν τοποθετήσει ένα προ-
στατευτικό πλαστικό για να μην έρχονται σε απευθείας 
επαφή με τους πελάτες.

«Καθημερινά, η κάθε συνάδερφος στα ταμία εξυπη-
ρετεί περισσότερα από 200 άτομα και προκειμένου να 
προστατευτούμε φοράμε μάσκες μιας χρήσης και γάντια 
που τα αλλάζουμε πολλές φορές στη βάρδια μας, ενώ 
όταν φεύγουμε από τη δουλειά πηγαίνουμε στα σπίτια 
μας πετάμε τα ρούχα στο πλυντήριο και κάνουμε σχολα-
στικό καθαρισμό για να μην μεταφέρουμε μικρόβια στις 
οικογένειες μας» εξηγεί η Μαρία, ταμίας σε αλυσίδα σού-
περ μάρκετ.

Από την πλευρά του, ο Διονύσης υπάλληλος στο κρε-
οπωλείο σούπερ μάρκετ στην Καλαμαριά εξηγεί πως «οι 
αποστάσεις των καταναλωτών είναι ικανοποιητικές. Δεν 
ανησυχούμε διότι παίρνουμε όλα τα μέτρα που χρειάζεται 
και βάζουμε μέσα στο κατάστημα κόσμο τόσο ώστε να 
υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ τους ακόμη και στους 
διαδρόμους με τα ράφια. Άλλωστε και οι πελάτες γνω-
ρίζουν πως να προστατευτούν και κρατάνε αποστάσεις».

Τα ψιλικατζίδικα της γειτονιάς
Τα ψιλικατζίδικα με ειδή καπνιστού δεν έχουν ανα-

στείλει τη λειτουργία τους καθώς πολύς κόσμος χρειάζε-
ται κάτι, αυτό που λέμε της τελευταίας στιγμής ή ακόμη 
και τσιγάρα. Ο Βασίλης Ταλιαμπές, ιδιοκτήτης ψιλικών 
ειδών στην Καλαμαριά, έχει αλλάξει το ωράριο λειτουρ-
γίας του καταστήματος του ανοίγοντας αργότερα από το 
κανονικό αλλά κατά τα άλλα λειτουργεί σχεδόν 15 ώρες 

το 24ώρο.
Φορώντας μάσκα και γάντια ανοίγει την πόρτα στους 

πελάτες για να μην πιάσουν οι ίδιοι το πόμολο και τους 
εξηγεί ότι πρέπει να είναι κάθε φόρα ένας μέσα στο μαγα-
ζί. «Αν και έχει περιοριστεί κατά πολύ η κίνηση, ο κόσμος 
έρχεται σε καθημερινή βάση και ψωνίζει από το μαγαζί 
σεβόμενος τα μέτρα προφύλαξης του ΕΟΔΥ. Κάποιοι 
ηλικιωμένοι μάλιστα μου τηλεφωνούν, ετοιμάζω τη πα-
ραγγελία και έρχονται να πάρουν τα είδη που επιθυμούν 
προκειμένου να μην περιμένουν πολύ ώρα» αναφέρει 
στην «Κ» ο κ.Ταλιαμπές.

Εργαζόμενοι σε ταχυμεταφορές
Ο Γιώργος εργάζεται σε εταιρεία κούριερ. Αυτή την 

περίοδο, όπου ο κόσμος μένει στο σπίτι του, οι δουλειές 
έχουν αυξηθεί παρά του ότι το προσωπικό έχει μειωθεί. 
«Ακόμη και είδη από καταστήματα οικοδομικών υλικών 
μεταφέρουμε σε σπίτια καθώς τα καταστήματα αυτά 
έχουν κλείσει για τον κόσμο και λειτουργούν μέσω εται-
ρειών διανομής» αναφέρει.

Προσθέτει επίσης ότι ο ίδιος και κάποιοι συνάδερφοι 
του επέλεξαν αν εργαστούν λαμβάνοντας φυσικά όλα τα 
μέτρα προστασίας. «Στα σπίτια κρατάμε την απόσταση 
του 1,5 μέτρου από τους πελάτες, τους δίνουμε τα χαρτιά 
να τα υπογράψουν παίρνουμε τα χρήματα και φεύγου-
με πάντα φορώντας μάσκα και γάντια ενώ έχουμε μαζί 
μας απολυμαντικό για να καθαρίζουμε τα χέρια μας όταν 
χρειαστεί». 

Παναγιώτης Πάσχος από την καθαριότητα

Βασίλης Ταλιαμπές

Υπάλληλοι καθαριοτητας
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Προκαταρκτική του εισαγγελέα για την κατάρρευση του συστήματος 

Αχίλλειος πτέρνα στον κορονοϊό 
το νοσοκομείο της Καστοριάς

Το υγειονομικό σύστημα της Καστοριάς μέρα με την 
ημέρα κατέρρεε μπροστά στη σαρωτική, για τα δεδομένα 
της περιοχής και της χώρας, εξάπλωση του κορονοϊού. 
Η εβδομάδα ξημέρωσε βρίσκοντας το νομό σε συναγερ-
μό. Τα κρούσματα πλησίαζαν τα 50, οι νεκροί ήταν έξι και 
μόνον στο νοσοκομείο καταγράφηκαν 13 θετικοί στον 
κορονοϊό. Καραντίνες, απολυμάνσεις, μέτρα λήφθηκαν, 
όμως μάλλον καθυστέρησαν, ενδεχομένως επειδή λί-
γοι γνώριζαν και ακόμη λιγότεροι προέβλεπαν την κα-
ταστροφή. Τα όσα συνέβησαν ή και δεν συνέβησαν ήδη 
διερευνά ο εισαγγελέας Καστοριάς, με προκαταρκτική 
εξέταση που παρήγγειλε και ήδη διενεργείται για να δια-
πιστωθεί τι έφταιξε και ο νομός των γουναράδων βρέθη-
κε στο μάτι του κυκλώνα του ιού.

«Εγώ πιστεύω ότι έπρεπε από την πρώτη στιγμή να 
αποφασιστεί καραντίνα για όσους είχαν επιστρέψει από 
την Ιταλία, αλλά και τους Αγίους Τόπους, από εκεί φαί-
νεται να ξεκίνησε», σχολίασε μιλώντας στην Karfitsa ο 
πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς Λάζαρος 
Παπαδόπουλος. Ήταν από τους πρώτους που κλήθηκαν 
να καταθέσουν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτα-
σης που διενεργείται για τη διερεύνηση των αιτιών αυτής 
της υγειονομικής κατάρρευσης. Ο προϊστάμενος της Ει-
σαγγελίας Πρωτοδικών Καστοριάς Νίκος Καραμολέγκος 
παρήγγειλε να γίνει έρευνα και να ληφθούν καταθέσεις 
απ’ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ουσιαστικά να 
γίνει «ιχνηλάτηση» της αιτίας αυτού του πρωτοφανούς 
σε μέγεθος για την περιοχή διασκορπισμού. «Βάσει δε-
δομένων με τα ταξίδια των γουνοποιών και την εκδρομή, 
ο έλεγχος δεν ήταν εύκολος. Δεν ήταν ευθύνη του νοσο-
κομείου αυτό, ούτε το ΕΟΔΥ από τη στιγμή που ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας δεν είχε δώσει τέτοιες οδηγίες, 
ειδικά για τους προερχόμενους από την Ιταλία», συμπλή-
ρωσε ο κ. Παπαδόπουλος.

«Δεν μπορούσαν να αντιληφτούν ότι η Καστοριά ήταν 
10 – 14 μέρες μπροστά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Όταν 
στις 15 Μαρτίου είχαμε 14 κρούσματα η Θεσσαλονίκης 
είχε 7. Και σήμερα έχουμε 1,2 κρούσματα ανά 1.000 κα-
τοίκους, που αν ήταν στη Θεσσαλονίκη αυτός ο αριθμός 
θα είχε πάνω από 1.400 κρούσματα και στην Αθήνα πε-
ρισσότερα από 6.500». Ο αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς 
Δημήτρης Σαββόπουλος είναι από τους πρώτους που σή-
κωσαν μανίκια για την αντιμετώπιση της πανδημίας στην 
περιοχή τονίζοντας ότι η διασπορά του κορονοϊού είναι 
πρωτοφανής.

Ωστόσο τα αρνητικά αποτελέσματα και τα περισσότε-
ρα κρούσματα δεν οφείλονται μόνον στην απουσία πρώ-
της αντίδρασης στην Καστοριά. Τα μέτρα που λήφθηκαν 

αμέσως μετά τα πρώτα κρούσματα στο νοσοκομείο και 
ειδικά μετά τη διαπίστωση ότι ένας εργαζόμενος στο μι-
κροβιολογικό εργαστήριο, που πέθανε, νοσούσε και κυ-
κλοφορούσε στο νοσοκομείο, ελέγχεται εάν ήταν αυτά 
που έπρεπε. Την περίοδο εκείνη πάντως όλοι οι τοπικοί 
παράγοντες φώναζαν για άμεση απολύμανση όλων των 
χώρων και προσωρινή απομάκρυνση του προσωπικού. 
Τελικά η απολύμανση άρχισε τμήμα – τμήμα, όπως και η 
καραντίνα σε συγκεκριμένους χώρους, μέχρι να διογκω-
θεί το πρόβλημα και να φτάσει ο αριθμός των νεκρών 
τους έξι. Σε έναν νομό που μετράει περίπου 40.000 άτομα 
στον πληθυσμό του.

 
Χωρίς μετρήσεις 
Το κυβερνητικό κλιμάκιο που έφτασε την περασμένη 

Κυριακή στη Δυτική Μακεδονία για να εξετάσει επί τόπου 
την κατάσταση, ειδικά στην Καστοριά και στο Βόιο Κοζά-
νης, όπου βρίσκονται τα δύο χωριά της καραντίνας, ανα-
κοίνωσε μέτρα ενίσχυσης των υγειονομικών υπηρεσιών. 
Ουσιαστικά όμως η μετακίνηση γιατρών και προσωπικού 
στο νοσοκομείο της πόλης έγινε από τα δύο κέντρα υγεί-
ας της περιοχής, της Καστοριάς και του Άργους Ορεστι-
κού. «Εγώ έχω ζητήσει την άμεση πρόσληψη γιατρών», 
είπε στην Karfitsaο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κα-
στοριάς. Μάλιστα εξετάζεται το ενδεχόμενο να απορρο-
φηθούν γιατροί που ήταν επιλαχόντες στους τελευταίους 

διαγωνισμούς.
Ωστόσο τα προβλήματα στο νοσοκομείο της πόλης 

δεν περιορίζονται στην έλλειψη προσωπικού. «Αν έχου-
με περισσότερα κρούσματα θα έχει μεγάλο πρόβλημα 
στη λειτουργία του», τονίζουν γιατροί. Προσθέτουν ότι 
ακόμη και το προσωπικό του νοσοκομείου, πέραν όσων 
έχουν εξεταστεί, δεν έχει χαρτογραφηθεί. Συγκεκριμένα 
από τους εργαζόμενους 139 ήταν αυτοί που εξετάστηκαν. 
«Γίνεται πανικός, δεν υπάρχουν δείγματα για μη νοσού-
ντες, δεν έχει ελεγχθεί όλο το προσωπικό ούτε πρόκειται 
να γίνει όπως είπαν», σημείωσε ο πρόεδρος των γιατρών. 
«Είναι θετικό ότι δεν έχουμε κρούσματα τις τελευταίες 
ημέρες και επέστρεψαν αρκετοί στις θέσεις τους», αντι-
τείνει ο αντιπεριφερειάρχης.

«Δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για λάθη σε μία περίο-
δο πανδημίας. Στην Καστοριά υπήρχαν πολλά γεγονότα, 
είχαμε το ταξίδι στο Μιλάνο, στο Ισραήλ. Επιπλέον το τρι-
ήμερο της Καθαράς Δευτέρας είχαμε 5.000 επισκέπτες, 
είχαμε τουρισμό», σημείωσε ο κ. Σαββόπουλος. Θεωρεί 
ότι στο νομό έγινε μεγάλη διασπορά και πιστεύει ότι δεν 
είναι αιτία μόνο το νοσοκομείο. Και πιστεύει ότι πρέπει να 
ληφθούν επιπλέον αυστηρά μέτρα για την κυκλοφορία, 
προκειμένου να περιοριστεί ακόμη περισσότερο η πανδη-
μία. «Εμείς προτείνουμε να βγαίνει ο καθένας μόνον δύο 
φορές την εβδομάδα και αυτό ας γίνει αλφαβητικά, να 
βρεθεί ένα μοντέλο», σημείωσε μιλώντας στην Karfitsa.
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Έμειναν σπίτι και οι κακοποιοί του δρόμου στη Θεσσαλονίκη 

Ο κορονοϊός μείωσε στο μηδέν 
τη μικροεγκληματικότητα

Η ανακοίνωση τόσο των ετήσιων στατιστικών στοι-
χείων εγκληματικότητας, όσο όμως και των στοιχείων 
του πρώτου διμήνου του έτους, υπό άλλες συνθήκες θα 
είχε σπάσει τα τηλέφωνα στα επιτελεία της ασφάλειας. Η 
αύξηση, ειδικά στη μικροεγκληματικότητα είναι μεγάλη 
στη Θεσσαλονίκη, αν και οι επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ. υποστη-
ρίζουν ότι υπάρχει εξήγηση. Ωστόσο το τελευταίο διάστη-
μα, μετά τα μέτρα για τον κορονοϊό, οι δείκτες έχουν… 
εξαφανιστεί. «Ο ασύρματος δεν ακούγεται πια. Είμαστε 
στην τσίτα, όμως δεν συμβαίνει τίποτε. Ούτε κλοπές, ούτε 
ληστείες», περιέγραψε στην Karfitsa αστυνομικός που 
βρίσκεται στον δρόμο για αντιμετώπιση τέτοιων περιστα-
τικών.

Είναι αλήθεια πως το τελευταίο δεκαπενθήμερο και 
ειδικά μετά την απαγόρευση μετακινήσεων, κλοπές, λη-
στείες, διαρρήξεις έχουν μειωθεί στο… μηδέν. Η αστυνο-
μία εκεί που καλούνταν για 50 έως και 70 περιστατικά 
μικροεγκληματικότητας κάθε μέρα, τώρα αυτά έχουν 
μειωθεί στα… δέκα. «Ο περισσότερος κόσμος είναι σπίτι 
του, επομένως λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι θα κάνουν το 
βήμα να μπουν σε ένα σπίτι που έχει κόσμο. Έτσι οι δι-
αρρήξεις σπιτιών έχουν μειωθεί στο ελάχιστο», εξήγησε 
ανώτερος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. Από την άλλη οι κακο-
ποιοί αυτού του είδους πλέον δεν προχωρούν ούτε σε 
διαρρήξεις καταστημάτων, καθώς γνωρίζουν ότι επειδή 
έχουν κλείσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω των 
μέτρων, δεν υπάρχει περίπτωση να βρουν χρήματα στο 
εσωτερικό τους.

Αυτό που επίσης αποθαρρύνει οποιονδήποτε να κάνει 
οποιαδήποτε κίνηση είναι το γεγονός ότι στο δρόμο βρί-
σκονται πολλοί αστυνομικοί λόγω των μέτρων και των 
ελέγχων για τον κορονοϊό, επομένως εάν συμβεί κάτι, 
άμεσα ανταποκρίνονται. «Ουσιαστικά η δύναμη είναι η 
ίδια. Όμως άλλο είναι να έχεις να ανταποκριθείς σε δέκα 
κλήσεις ημερησίως και άλλο σε εβδομήντα. Είναι λογικό 
η ανταπόκριση να είναι πιο άμεση από ποτέ», εξήγησαν 
αστυνομικοί που είναι στον δρόμο. Και το αίσθημα ασφά-
λειας, όσον αφορά τα περιστατικά εγκληματικότητας, 
είναι αυξημένο. Το πρόβλημα βέβαια πλέον εντοπίζεται 
στο αίσθημα ασφάλειας για την πορεία της υγείας του κα-
θένα και όχι για την τύχη της περιουσίας του.

 
Οι δείκτες και οι…  εξηγήσεις 
Παρά την αισιοδοξία για τη μείωση των δεικτών μι-

κροεγκληματικότητας λόγω της απαγόρευσης μετακινή-
σεων για τον κορονοϊο, τα στοιχεία του 2019, σε σχέση 
με το 2018, που ανακοινώθηκαν την περασμένη Τετάρτη, 
μάλλον θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης και επα-

νασχεδιασμού για το καλοκαίρι. Συγκεκριμένα, σύμφωνα 
με τα στοιχεία, οι ληστείες έχουν παρουσιάσει πανελλα-
δικά μείωση κατά 71 όλον τον χρόνο. Στη Θεσσαλονίκη 
όμως αυξήθηκαν κατά 26 και από 483 το 2018 καταγρά-
φηκαν 509 το 2019. Δεν είναι ενθαρρυντικά πάντως ούτε 
τα στοιχεία των κλοπών και διαρρήξεων. Συγκεκριμένα 
σε όλη την επικράτεια καταγράφηκε αύξηση κατά 7.551. 
Απ’ αυτές περισσότερες από τις μισές και συγκεκριμένα 
οι 3.824 καταγράφηκαν στη Θεσσαλονίκη, όπου από 
13.819 το 2018, πέρσι αυξήθηκαν σε 17.643. Και στις 
κλοπές τροχοφόρων η Θεσσαλονίκη έχει τα πρωτεία της 
αύξησης. Συγκεκριμένα στην επικράτεια σημειώθηκαν 
2.399 λιγότερες πέρσι, σε σχέση με το 2018, όμως στη 
Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 53 περισσότερες.

Η αιτία για την αύξηση του 2019, σε σχέση με το 
2018, εξηγείται από επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ. ότι οφείλεται 
στο νέο κώδικα και στις αποφυλακίσεις αρκετών κα-
ταδικασθέντων οι οποίοι ενώ είχαν βγει εκτός δράσης 
επανήλθαν σε κλοπές και διαρρήξεις. Ακόμη θεωρούν 
ότι μεγάλος αριθμός εμπλεκομένων σε μικροκλοπές 
και μικροληστείες, που προέρχονται από τους κύκλους 
των μεταναστών, βγήκαν επίσης εκτός δράσης καθώς 
όπου οδηγήθηκαν σε κλειστά κέντρα κράτησης με βάση 
αποφάσεις για τη διοικητική τους απέλαση. Αξιωματικοί 
έλεγαν ακόμη πως το σύνολο της δύναμης είχε επιφορτι-

στεί με όσα συνέβαιναν μεταξύ ομάδων μεταναστών και 
η μικροεγκληματικότητα είχε περάσει σε δεύτερη μοίρα.

Μπορεί οι εξηγήσεις αυτές να έχουν κάποια βάση, 
ωστόσο αυτό που διαπιστώνεται είναι πως και το πρώτο 
δίμηνο του χρόνου, έναντι του αντίστοιχου και αυξημένου 
του 2019, στη Θεσσαλονίκη δεν καταγράφηκε η μείωση 
που αναμενόταν σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα σε 
περιστατικά  μικροεγκληματικότητας. Όπως ανακοινώ-
θηκε από την αστυνομία, ενώ οι ληστείες στην επικράτεια 
αυτό το διάστημα μειώθηκαν κατά 33,3%, στη Θεσσαλο-
νίκη η μείωση περιορίζεται σε 4,71%, όταν στην Αθήνα 
φτάνει το 39,82%. Επίσης στις κλοπές και τις διαρρήξεις 
το ίδιο δίμηνο του χρόνου, Ιανουάριος – Φεβρουάριος, 
στην επικράτεια καταγράφεται μείωση 1,22%, στην Αθή-
να μείωση 3,92%, όμως στη Θεσσαλονίκη πάλι αύξηση 
3%. Δυσμενέστερη είναι η κατάσταση με τις κλοπές τρο-
χοφόρων, καθώς στην επικράτεια έχει καταγραφεί μείω-
ση της τάξης του 13,67%, στην Αθήνα η μείωση έχει εκτι-
ναχθεί σε 21,83%, όμως στη Θεσσαλονίκη καταγράφεται 
πάλι αύξηση 12,41%.

Βέβαιο θεωρείται πως οι αριθμοί αυτοί, οι οποίοι προς 
το παρόν μπαίνουν στην άκρη, θα αποτελέσουν τη βάση 
επανασχεδιασμού των μέτρων ασφάλειας, που συζητού-
νται εδώ και καιρό στα επιτελεία της ΕΛ.ΑΣ. στην οδό Μο-
ναστηρίου.
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Το «πράσινο φως» από Χρυσοχοϊδη και Παναγιωτόπουλο για τα έργα στον Έβρο

Φράχτες, κάμερες, ελικόπτερα 
και ενισχυμένες δυνάμεις

Η διπλή επίσκεψη των υπουργών Άμυνας  και Προ-
στασίας του Πολίτη στο φυλάκιο των Καστανιών την 
περασμένη Δευτέρα, δεν έβγαλε είδηση. Μπορεί να χα-
ρακτηρίστηκε ως «επίσκεψη αποτίμησης» των όσων συ-
νέβησαν για ένα μήνα στη συνοριακή γραμμή Ελλάδας 
– Τουρκίας με τις πρωτοφανείς συγκρούσεις, όμως οι 
αποφάσεις είχαν ληφθεί. Στα σύνορα ένα μεγάλο μέρος 
των δυνάμεων, στρατού και αστυνομίας που ενίσχυσαν 
την περιοχή, θα παραμείνει, ενώ τα έργα εγκατάστασης 
φράχτη θα επεκταθούν, όπως είχε αποκαλύψει η Karfitsa.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυ-
σοχοΐδης στις δηλώσεις που έκανε από το φυλάκιο των 
Καστανιών επιβεβαίωσε τον σχεδιασμό για επέκταση του 
φράχτη. Σύμφωνα με πληροφορίες σε πρώτη φάση θα 
ξεκινήσουν έργα εγκατάστασης φράχτη σε δύο σημεία 
των Φερών, το Πέταλο και το Κτήμα Τσιρώζη. Και στα δύο 
αυτά τα σημεία τα σύνορα με την Τουρκία είναι χερσαία. 
Αυτό προέκυψε ύστερα από συμφωνία της ελληνικής και 
της τουρκικής πλευράς, επί Κ. Καραμανλή, για διευθέτη-
ση της κοίτης του ποταμού.

Στο Πέταλο, το τμήμα του Έβρου βρίσκεται στην ελ-
ληνική πλευρά και η συνοριακή γραμμή σχηματίζει στη 
στεριά ένα πέταλο, που ουσιαστικά είναι η παλιά κοίτη. 
Στο Κτήμα Τσιρώζη γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Ο Έβρος 
είναι στην τουρκική πλευρά και η συνοριακή γραμμή είναι 
πάλι χερσαία. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ήδη επισπεύ-
δονται οι διαδικασίες προκειμένου να ξεκινήσουν τα έργα 
ανέγερσης φράχτη. Ο φράχτης θα είναι ίδιου τύπου με 
αυτόν που εκτείνεται από τις Καστανιές μέχρι τη Νέα Βύσ-
σα στον βόρειο Έβρο όπου εξελίχθηκαν τα επεισόδια τον 
Μάρτιο. Στα σημεία αυτά ήδη υπάρχουν εμπόδια. Λόγω 
της τελευταίας κρίσης με την Τουρκία και την απόπειρα 
μαζικής εισόδου μεταναστών και προσφύγων, στήθηκαν 
σε όλο το μήκος του χερσαίου τμήματος των συνόρων 
κονσερτίνες, δηλαδή μικρά αγκαθωτά σύρματα.

«Είναι απαραίτητο να γίνει φράχτης όπως στις Καστα-
νιές. Να σταματήσει αυτή η ευκολία της εισόδου. Έτσι θα 
αποτραπούν  οι μετανάστες να φτάνουν εύκολα με την 
καθοδήγηση διακινητών, είναι σημεία που χρειάζονται 
ενισχυμένη φύλαξη», είπαν τοπικοί παράγοντες στις Φέ-
ρες, οι οποίοι είναι σύμφωνοι με την επέκταση του φρά-
χτη στο νότιο Έβρο.

Το δεύτερο βήμα εκτιμάται ότι θα αφορά το Δέλτα του 
Έβρου, όπου επίσης υπάρχει ένα τμήμα χερσαίων συνό-
ρων. Αυτά τα τρία σημεία κρίνονται κρίσιμα από τις ελλη-
νικές αρχές, καθώς τόσο στις υποθέσεις διακινήσεων με-
ταναστών και προσφύγων, όσο και στην πρόσφατη κρίση, 
αποτελούν τα σημεία όπου η πρόσβαση είναι πιο εύκολη.  

 Η αποχώρηση και τα μικρά έργα 
Παράλληλα θα ολοκληρωθούν τα έργα που έγιναν 

από τον στρατό στο άλσος των Καστανιών, όπου ουσια-
στικά υπάρχει φράχτης που τοποθετήθηκε αυτές τις ημέ-
ρες. Τα έργα στο σημείο όπου εξελίχθηκαν συγκρούσεις 
στην πρόσφατη  κρίση των Καστανιών θα τελειώσουν με 
πρόσθετες παρεμβάσεις του στρατού και θα γίνουν μόνι-
μα. Στην περιοχή εκείνη δεν είχε εγκατασταθεί παλιότερα 
φράχτης, επειδή θεωρούνταν ότι ως δάσος αποτελεί φυ-
σικό εμπόδιο και δεν απαιτούνταν άλλα έργα. Το δάσος 
όμως πλέον από την τουρκική πλευρά εξαφανίστηκε, 
καθώς τα περισσότερα δέντρα κόπηκαν από τους μετα-
νάστες που τα έκαψαν για να ζεσταθούν.   

Ο σχεδιασμός όμως των τεχνικών εμποδίων κατά  μή-
κος των ποτάμιων και χερσαίων ελληνοτουρκικών συνό-
ρων δεν σταματούν σε αυτά τα τμήματα του φράχτη, που 
πλέον επεκτείνεται. Σύμφωνα με πληροφορίες στα χέρια 
της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ. υπάρχει ήδη έκθεση με τα σημεία 
που έχουν χαρακτηριστεί «τρωτά» λόγω της μορφολογί-
ας και εκεί όπου υπάρχει δυνατότητα θα κατασκευαστεί 
φράχτης μικρού μεγέθους. Στην κοίτη του Έβρου, το μέσο 
της οποίας θεωρείται ότι είναι το φυσικό σύνορο των δύο 
χωρών, φράχτης δεν θα εγκατασταθεί.

Επίσης όλα τα σύνορα, όπως είχε γράψει η Karfitsa, 
θα καλυφτούν από έντεκα μεγάλες κάμερες μεγάλου βε-
ληνεκούς που θα έχουν δυνατότητα επιτήρησης μίας με-
γάλης ακτίνας. Ο ΟΤΕ έχει αναλάβει το έργο της εγκατά-
στασης και σύντομα πρόκειται να ξεκινήσουν οι εργασίες. 
Ήδη κάμερες επιτήρησης έχουν εγκατασταθεί και στις 
Καστανιές, στο βόρειο τμήμα του φυλακίου και πλέον 
όλος ο σημερινός φράχτης επιτηρείται από ηλεκτρονικά 
μέσα. Σε αυτά προστίθενται οι συνεχείς περιπολίες από 
αέρος με ελικόπτερα.

Στον Έβρο τα μέτρα επιτήρησης σε έμψυχο δυναμικό 
μπορεί να μένουν ισχυρά, όμως ένα τμήμα των δυνάμε-
ων τόσο του στρατού όσο και της αστυνομίας αρχίζει από 
σήμερα Παρασκευή να αποσύρεται από τα σύνορα. Εκτι-
μάται ότι αρχικά θα αποδεσμευτούν δυνάμεις που φτά-
νουν το 30% του στρατού και της αστυνομίας που βρέθη-
καν στα σύνορα και ανάλογα με τις εξελίξεις στη συνέχεια 
θα αποδεσμευτούν και άλλες δυνάμεις. «Οι δυνάμεις που 
θα παραμείνουν στην περιοχή θα είναι περισσότερες από 
όσες ήταν κάθε άλλη φορά στην περιοχή για τη φύλαξη 
των συνόρων. Έχει αποφασιστεί να είναι ενισχυμένη πα-
ρουσία και του στρατού και της αστυνομίας», τόνισε στην 
Karfitsa αξιωματικός που γνωρίζει καλά τη μεθόριο.
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Τα ξενοδοχεία ασφαλείας  της Θεσσαλονίκης  
κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς υπάλληλους 

Ο Κορονοϊός τρόμαξε  
τους ξενοδοχοϋπαλλήλους 

Στη Θεσσαλονίκη από τα μεσάνυχτα της 22ης  Μαρτί-
ου όλα τα ξενοδοχεία της πόλης έβαλαν λουκέτο λόγω 
κορονοϊού με ενδεχόμενο επαναλειτουργίας το τέλος 
Απριλίου. Όπως αποφασίστηκε σε όλη την πόλη παρέμει-
ναν τρία ξενοδοχεία ανοιχτά για να λειτουργούν, παίρνο-
ντας τον τίτλο των «ξενοδοχείων ασφαλείας» της Θεσ-
σαλονίκης. 

 Τις πρώτες ημέρες τα ξενοδοχεία αυτά λειτουργού-
σαν κανονικά με όλο το προσωπικό που διέθεταν όμως 
όσο περνούσε ο καιρός και ο φόβος του κορονοϊού και 
της πιθανής μετάδοσης του γίνονταν όλο και πιο έντο-
νος  λόγω της αύξησης των κρουσμάτων στη χώρα μας 
και της δραματικής κατάστασης που επικρατούσε στην 
Ευρώπη, οι υπάλληλοι ζητούσαν ο ένας μετά τον άλλον 
άδεια .

«Όταν αποφασίσαμε να παραμείνουμε ανοιχτά και 
να γίνουμε ένα από τα τρία ξενοδοχεία ασφαλείας είχα-
με ικανοποιητικό αριθμό υπαλλήλων για να καλύψει τις 
ανάγκες που θα προέκυπταν. Σήμερα λειτουργούμε με το  
1/3 του συνολικού αριθμού και προσπαθούμε να αντα-
πεξέλθουμε στις απαιτήσεις» εξηγεί ο διευθυντής του 
ξενοδοχείου Ροτόντα, Λευτέρης Αρβανιτίδης.

Στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο έχουν μετακομίσει  41  
φοιτητές - στο πλαίσιο της κρατικής μέριμνας, σε δω-
μάτια που εξασφάλισε το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου 
Μάθησης-  όταν έκλεισαν οι φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ  
λόγω κορονοϊού, ενώ στο ίδιο ξενοδοχείο διαμένουν ερ-
γαζόμενοι και στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών που 
εξακολουθούν να λειτουργούν. 

Σύμφωνα με τον κ Αρβανιτίδη, το  ξενοδοχείο αυτή 
τη στιγμή έχει πληρότητα 80%. «Με αυτό τον αριθμό πε-
λατών και τον αριθμό υπαλλήλων που έμεινε δεν είναι 
δυνατόν να δώσουμε άλλες άδειες διότι δεν θα βγαίνει ο 
προγραμματισμός για τις βάρδιες. Σε μια περίπτωση που 
χρειάστηκε να λείψει κάποιος υπάλληλος τον αντικατα-
στήσαμε δανειζόμενοι έναν συνάδερφο του από άλλη 
επιχείρηση» εξηγεί ο κ Αρβανιτίδης.

Οι υπάλληλοι των ξενοδοχείων όπως λένε οι ίδιοι 
στην Karfitsa προτιμούν να πάρουν το ποσό των 800 
ευρώ μέχρι τις 5 Μαΐου παρά να κόψουν αυτό το επίδομα 
που δίνεται σε όσους αναστέλλουν την εργασία τους και 
να εργαστούν φοβούμενοι για την υγεία τους.

«Τα 250 ευρώ παραπάνω που θα πάρουν ως εργα-
ζόμενοι δεν είναι σημαντικό ποσό για να σκεφτεί ένας 
ξενοδοχοϋπάλληλος να ρισκάρει για την υγεία του» επι-
σημαίνει ο κ Αρβανιτίδης και προτείνει να δοθεί  το ποσό 
των 800 ευρώ και σε όσους εργάζονται στα 50 ξενοδο-
χεία που έχουν μείνει ανοιχτά σε όλη τη χώρα ως «μπό-

νους ευγνωμοσύνης για αυτούς που ρισκάρουν και είναι 
στον τουριστικό κλάδο» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τα άλλα δύο ξενοδοχεία το Βεργίνα και το Πανόραμα  
με 256  και 85 κλίνες αντίστοιχα αν και δεν έχουν τόσο 
μεγάλη πληρότητα, αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήμα-
τα με τους υπαλλήλους που ζητούν αναστολή εργασίας 
λόγω κορονοϊού. 

Σύμφωνα με πληροφορίες οι ιδιοκτήτες αυτών των 
τριών ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης έστειλαν επιστο-
λές στην Πανελλήνια Ένωση Ξενοδόχων και ζητούν λύ-
σεις για τα ξενοδοχεία που μένουν ανοιχτά και κίνητρα 
για τους υπαλλήλους. 

   
Φρούρια τα ξενοδοχεία από μέτρα ασφαλείας 
Οι φοιτητές που ζουν στο  Ροτόντα είναι κλεισμένοι 

στο ξενοδοχείο και βγαίνουν μόνο όταν υπάρχει ανάγκη, 
εξυπηρετούνται καθημερινά από τη φοιτητική λέσχη που 

φέρνει σε πακέτο το φαγητό τους και το τρώνε στα δω-
μάτια τους. Οι υπόλοιποι ένοικοι του ξενοδοχείου όμως 
χρειάζονται το προσωπικό για να τους εξυπηρετήσει. 

 «Έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας 
που προβλέπονται από τον ΕΟΔΥ και ακόμη περισσότερα 
για να εξαλείψουμε όσο είναι δυνατόν το ενδεχόμενο με-
τάδοσης της νόσου» εξηγεί ο κ Αρβανιτίδης. Στην είσοδο 
έχουν τοποθετηθεί τραπέζια για να τηρείται η  απόστα-
ση από τους υπαλλήλους της reception με τους πελά-
τες ενώ έχει τοποθετηθεί plexi glass σε διάφορα σημεία. 
«κάνουμε πολύ συχνά απολύμανση των κοινόχρηστων 
χώρων και του ασανσέρ» συμπληρώνει ο διευθυντής του 
ξενοδοχείου. 

Στα υπόλοιπα δύο ξενοδοχεία οι απολυμάνσεις γίνο-
νται επίσης σε μεγάλη συχνότητα ενώ στις εισόδους τους 
υπάρχουν σημάνσεις για τις κατευθύνσεις που χρειάζεται 
να ακολουθήσουν οι θαμώνες.
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Πολλές και αιματηρές επιθέσεις από αδέσποτα σπέρνουν πανικό

Η αγέλη… βορείων προαστίων 
τρομοκρατεί την περιοχή

Με τον πιο δυσάρεστο, αλλά και θλιβερό τρόπο, κα-
θώς μια ολόκληρη οικογένεια θρηνεί τον θάνατο ενός μέ-
λους της, επιβεβαιώθηκε αυτό που ήταν γνωστό, καθώς 
υπήρχαν και άλλα περιστατικά επίσης αιματηρά, αλλά όχι 
της ίδια άσχημης κατάληξης, το πρόβλημα της διαχείρι-
σης των αδέσποτων ζώων στον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη 
και πιο συγκεκριμένα του περιορισμού της δράσης μια 
επιθετικής αγέλης αδέσποτων σκύλων στην περιοχή της 
Πυλαίας. Επίσης έχουμε ως karfitsa μαρτυρίες για δράση 
και άλλης πολυμελούς αγέλης σκύλων στην περιοχή του 
Ασβεστοχωρίου. Οι επιθέσεις πολλές, σε μικρά ανήλικα 
παιδιά και μεγάλους, με τον φόβο και τον πανικό να είναι 
πλέον δυο συναισθήματα που περιγράφουν την ψυχολο-
γική κατάσταση όσων έχουν ζήσει κάτι ανάλογο, αλλά 
και πολλών άλλων κατοίκων της περιοχής.  

Ένας θάνατος, ένας σοβαρός τραυματισμός 
και τεράστιος φόβος!
Δυστυχώς το περιστατικό με τον ηλικιωμένο, που 

στην κυριολεξία κατασπάραξαν τα αδέσποτα ζώα στην 
περιοχή του Ελαιορέματος στην Πυλαία, δεν ήταν ούτε 
κάτι μεμονωμένο ούτε κάτι μοναδικό. Ο άτυχος άνδρας 
65 ετών είχε βρεθεί νωρίς το πρωινές ώρες στο Ελαιό-
ρεμα για την αγαπημένη του συνήθεια το τρέξιμο, καθώς 
όπως έχουμε πληροφορηθεί ήταν δρομέας. Η επίθεση 
που δέχθηκε από την αγέλη ήταν τεράστιας αγριότητας, 
με τα σημάδια να είναι εμφανή σε όλο του το σώμα ιδι-
αίτερα στον λαιμό, ενώ όπως δήλωσε στην karfitsa γνω-
στός κτηνίατρος της περιοχής, γνώστης του περιστατικού, 
έλειπαν ολόκληρα κομμάτια από διάφορα ευαίσθητα ση-
μεία του σώματος. Ο άνδρας διασωληνώθηκε αλλά τε-
λικώς υπέκυψε στα βαριά τραύματα του. Την ίδια ημέρα 
επίθεση δέχθηκε και ένας 82χρονος που διακομίσθηκε 
επίσης στο νοσοκομείο.  

Λίγες ημέρες πριν τον εφιάλτη της αγέλης έζησε μια 
17χρονη κοπέλα. Το περιστατικό της επίθεσης ήταν αι-
ματηρό με την ίδια να μετρά στο κορμί της πάνω από 50 
βαθιά τραύματα από το μένος των ζώων, και με την ίδια 
να έχει γλιτώσει τα πολύ χειρότερα, από την επέμβαση 
ενός περαστικού άνδρα ο οποίος αναβοσβήνοντας τα 
φώτα του αυτοκινήτου του, απέσπασε για όσο χρειαζόταν 
την προσοχή των σκύλων και πρόλαβε να τραβήξει την 
νεαρή μέσα σε αυτό.

Οι επιθέσεις δεν τελειώνουν όμως εδώ όπως έχει 
πληροφορηθεί η karfitsa θύμα της αγέλης και μια ακόμη 
κοπέλα η οποία σώθηκε καθώς βρέθηκε μέσα στο αυτο-
κίνητο της.

 Άλλη μαρτυρία κάνει λόγο για δυο 12χρονα που κυ-

νηγήθηκαν από την ομάδα αδέσποτων και δεν υπήρξε 
δυσάρεστη κατάληξη, με παρέμβαση ενηλίκων. Θα μπο-
ρούσαμε να αναλωθούμε σε όλο το ρεπορτάζ με ανάλο-
γες μαρτυρίες τρόμου, όμως με τις παραπάνω αναφορές 
το πρόβλημα έχει αναδειχθεί  σε όλο του το μέγεθος. Ο 
οικισμός Κωνταντινουπολιτών στην Πυλαία ζει υπό τον 
φόβο της αγέλης.

Ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη σε μια προσπάθεια να πε-
ριορίσει τη δράση της αγέλης, είχε αναθέσει σε υπάλλη-
λο να απομακρύνει τα επικίνδυνα ζώα, ωστόσο αυτό δεν 
στάθηκε δυνατό μετά την παρέμβαση μια φιλοζωικής, 
με αποτέλεσμα να βρεθούν στο αστυνομικό τμήμα και 
να καταθέσουν μηνύσεις εκατέρωθεν, ο συγκεκριμένος 
υπάλληλος και τα μέλη του φιλοζωικού σωματείου.

Πεινασμένη αγέλη! Μην κυκλοφορείτε στο Σέιχ Σου 
Επιθέσεις όμως από αγέλη αδέσποτων σκύλων δεν 

σημειώθηκαν μόνο στον αστικό ιστό της Πυλαίας, έχουν 
γίνει σύνηθες γεγονός και στο δάσος του Σέιχ Σου όπου 
δρα μια από τις πλέον πολυμελής αγέλες που μετρά πε-
ρίπου20 αδέσποτα μέλη, όπως πληροφορείτε από κάτοι-
κο της περιοχής η karfitsa. Ένας 22χρονος βρίσκεται ανά-
μεσα στα  θύματα της και ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη έχει 
εκδώσει κοινή ανακοίνωση-προειδοποίηση μαζί με τους 

Δήμους Θεσσαλονίκης, Νεάπολης-Συκεών και Παύλου 
Μελά, καλώντας τον κόσμο να τηρήσει την απαγόρευση 
κυκλοφορίας στο Σέιχ Σου, καθώς υπάρχει κίνδυνος από 
αγέλες σκύλων, που υποσιτίζονται. 

Η επιθετικότητα των αδέσποτων ζώων ενισχύεται 
την περίοδο που διανύουμε καθώς τα μέτρα ενάντια στην 
εξάπλωση του κορονοϊού, έχουν περιορίσει τα σημεία 
όπου έβρισκαν τροφή αδέσποτα, όπως τα κλειστά εστι-
ατόρια και άλλες επιχειρήσεις τα σκουπίδια των οποίων 
εξασφάλιζαν μερίδες φαγητού στα ζώα χωρίς σπίτι.
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Πολλοί άνθρωποι μεγαλώνουν με φό-
βους γύρω από την εγκατάλειψη. Μερικοί 
υποφέρουν από αυτούς τους φόβους μά-
λιστα, καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής τους. 
Ανησυχούν ότι θα απορριφθούν από συνο-
μηλίκους, συνεργάτες, σχολεία, εταιρείες ή 
ολόκληρους κοινωνικούς κύκλους. Κάποιοι 
βιώνουν το φόβο αυτό μπάινοντας σε μια 
ρομαντική σχέση. Αισθάνονται ξαφνικά κα-
τακλυσμένοι από ανασφάλεια και φοβούνται 
ότι ο σύντροφός τους θα αποστασιοποιηθεί, 
θα τους αγνοήσει ή θα τους αφήσει. Όλοι βι-
ώνουν αυτόν τον φόβο σε διαφορετικά επί-
πεδα και διαφορετική ένταση ο καθένας. 

Ο βαθμός στον οποίο ένα άτομο αντιμε-
τωπίζει αυτόν τον φόβο μπορεί να επηρεά-
σει την ποιότητα ζωής του τις σχέσεις του. 

Ωστόσο, υπάρχουν αποτελεσματικοί 
τρόποι ώστε οι άνθρωποι να αναπτύ-
ξουν περισσότερη ασφάλεια μέσα τους 
και να ξεπεράσουν το φόβο της εγκα-
τάλειψης. Μπορούν να ξεκινήσουν 
ψάχνοντας από πού προέρχεται αυτός 
ο φόβος. 

Από πού προέρχεται ο φόβος της 
εγκατάλειψης;

Ως παιδιά, οι άνθρωποι μπορεί 
να βιώσουν πραγματικές απώλειες, 
απόρριψη ή τραύματα που τους ανα-
γκάζουν να αισθάνονται ανασφαλείς 
και να δυσπιστούν στον κόσμο. Αυτές 
οι απώλειες και τα τραύματα μπορεί να 
είναι δραματικές, όπως ο θάνατος ενός 
αγαπημένου προσώπου, η παραμέλη-
ση ή η συναισθηματική και σωματική 
κακοποίηση. Ωστόσο, μπορούν επίσης 
να εμφανιστούν σε πολύ χαμηλότερο 
επίπεδο, στις καθημερινές αλληλεπι-
δράσεις μεταξύ γονέων και παιδιών. 

Ένας γονέας ο οποίος είναι αστα-
θής στη συμπεριφορά του και μερικές 
φορές είναι διαθέσιμος δίνοντας στο 
παιδί ότι χρειάζεται συναισθηματικά 

και άλλες φορές το απορρίπτει ή παρεμβαί-
νει με τρόπους που εμποδίζουν το παιδί να 
αναπτύξει ασφάλεια, προωθεί το αίσθημα 
της αβεβαιότητας.

Πόσο νωρίς οι σχέσεις προσκόλλησης 
και οι φόβοι της εγκατάλειψης μας επηρεά-
ζουν στην ενήλικη ζωή;

Η πρώιμη προσκόλληση ενός ατόμου με 
τους γονείς του, από τη βρεφική του ακόμα 
ηλικία ενεργεί ως ένα εσωτερικό μοντέλο 
εργασίας για το πώς αναμένεται ότι οι σχέ-
σεις του θα λειτουργήσουν. Ως αποτέλεσμα, 
οι άνθρωποι μπορούν να φέρουν την παιδι-
κή τους ανασφάλεια και τις προσδοκίες τους 

για το πώς οι άλλοι θα συμπεριφέρονται 
στις σχέσεις τους ως ενήλικες. Τα παιδιά 
που βιώνουν ένα αμφιλεγόμενο μοτίβο προ-
σκόλλησης μπορεί ως ενήλικες να έχουν 
ένα ανασφαλές μοτίβο προσκόλλησης, στο 
οποίο θα εξακολουθούν να αισθάνονται μη 
εμπιστοσύνη στις σχέσεις τους.

Οι ενήλικες που αντιμετωπίζουν φόβο 
εγκατάλειψης συνήθως έχουν βιώσει το 
ανασφαλές μοτίβο προσκόλλησης. Συχνά 
αναμένουν την απόρριψη και αναζούν ση-
μάδια αδιαφορίας από τον σύντροφό τους. 
Μπορεί ακόμα και να δημιουργούν φαντα-
στικά σημάδια απόρριψης από τον σύντροφό 
τους με βάση τις πραγματικές απορρίψεις 
που έζησαν στην παιδική τους ηλικία. Τα 
άτομα αυτά συχνά εμφανίζουν κτητικότητα, 
είναι ελεγκτικά, ζηλεύουν ή προσκολλώ-
νται στον σύντροφό τους. Επίσης αναζητούν 
μπορεί να ζητούν επιβεβαίωση ή να εμφανί-
ζουν δυσπιστία.

Το στυλ της προσκόλλησης ενός ατόμου 
με τους γονείς του μπορεί επίσης να επηρε-
άσει την επιλογή του συντρόφου του ή των 
φίλων του. Οι άνθρωποι συχνά επιλέγουν 
ανθρώπους που ταιριάζουν με τα πρότυ-
πα από το παρελθόν τους. Για παράδειγμα, 
εάν αισθανόταν ότι αγνοούνται ως παιδιά, 
μπορούν να επιλέξουν έναν παρτενέρ που 
είναι εγωκεντρικός ή απομακρυσμένος. Οι 
άνθρωποι σπάνια γνωρίζουν αυτή τη διαδι-
κασία, αλλά μπορεί να αισθάνονται μια επι-
πλέον έλξη για ένα άτομο που τους θυμίζει 
κάποιον από το παρελθόν τους. Ή μπορεί να 
βρουν τρόπους να αναβιώσουν το συναι-
σθηματικό κλίμα της παιδικής ηλικίας τους. 
Επιπροσθέτως, υπάρχει περίπτωση όχι μόνο 
επιλέγουν συντρόφους που είναι λιγότερο 
διαθέσιμοι, αλλά μπορεί επίσης να νοθεύ-
σουν με τις σκέψεις τους τη σχέση τους, θε-

ωρώντας ότι τους απορρίπτουν περισσότερο 
κι από την παιδική τους ηλικία. 

Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τον 
φόβο της εγκατάλειψης και να αλλάξουμε 
τα πρότυπα προσκόλλησής μας;

Το στυλ της προσκόλλησης ενός ατό-
μου δεν παραμένει απαραίτητα αμετάκλητο. 
Μπορεί να αναπτυχθεί ασφαλή προσκόλλη-
ση στην ενήλικη ζωή με διάφορους τρόπους. 
Ότι χαλάσει σε μία σχέση, μπορεί να φτιάξει 
μέσα σε αυτή τη σχέση . Αυτό δε σημαίνει 
ότι ο παρόν σύντροφος ενός ατόμου μπορεί 
να γεμίσει τα κενά ή να θεραπεύσει όλες τις 
πληγές από την παιδική του ηλικία κάποιου, 
αλλά ότι η ύπαρξη ασφαλούς δεσμού μπο-
ρεί να προσφέρει σε κάποιον ένα νέο μοντέ-
λο σχέσεων και να ανακαλύψει τον τρόπο 
που συμπεριφέρονται οι άνθρωποι σε αυτό.

 Ένας άλλος τρόπος ιδιαίτερα σημαντι-
κός επίσης για την ανάπτυξη της ασφάλειας 
μέσα τους και την αντιμετώπιση του φόβου 
της εγκατάλειψης είναι μέσω της ψυχοθε-
ραπείας. Η εμπειρία μιας ασφαλούς σχέσης 
με έναν θεραπευτή μπορεί να βοηθήσει το 
άτομο ώστε να αναπτύξει ασφαλή προσκόλ-
ληση με τους άλλους. 

Οι  έρευνες σχετικά με την προσκόλληση 
έδειξαν ότι δεν είναι μόνο αυτό που συμβαί-
νει στους ανθρώπους στην παιδική τους ηλι-
κία που επηρεάζει τις σχέσεις τους ως ενη-
λίκες, αλλά και οι εμπειρίες στη μετέπειτα 
ζωή τους. Ως ανθρώπινα όντα άλλωστε, δεν 
είμαστε αβοήθητα θύματα του παρελθόντος 
μας, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε το 
παρελθόν μας για να δημιουργήσουμε ένα 
καλύτερο μέλλον.

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

Ο φόβος της εγκατάλειψης

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Ν Α Ν Σ Υ 
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Ιστορικοί και αρχαιολόγοι του ΑΠΘ ζητούν 
να «ανοίξει» το επάγγελμα του ξεναγού

Για την πιστοποίηση του επαγγέλματος του ξεναγού 
λειτουργούσαν εδώ και δεκαετίες (από το 1977) οι Σχο-
λές Ξεναγών υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Τουρι-
σμού. Έκλεισαν το 2010 με την προοπτική να αναβαθ-
μιστεί και να απελευθερωθεί το επάγγελμα. Πράγματι, το 
2012 ψηφίστηκε ο νόμος Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄), 
με τον οποίο θεσμοθετήθηκαν και λειτούργησαν, από 
το 2013 έως και το 2016, δίμηνα ταχύρρυθμα σεμινά-
ρια σε  διάφορα ΑΕΙ της χώρας, τα οποία απευθυνόταν 
σε απόφοιτους ΑΕΙ με συναφείς ειδικότητες (λ.χ. Ιστορία, 
Αρχαιολογία, Ιστορία Τέχνης, Πολιτισμική Διαχείριση, 
Εθνογραφία, Κοινωνική Ανθρωπολογία, κτλ). Τέτοια ΑΕΙ 
ήταν τα Α.Π.Θ, Ε.Κ.Π.Α,  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πα-
νεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο, κ.ά. 

Η εφαρμογή του νόμου Ν.4093/2012 σε καμία πε-
ρίπτωση δεν απαγόρευε την παράλληλη λειτουργία των 
Σχολών Ξεναγών, αν και η λειτουργία τους ανεστάλη 
από το 2010 έως το 2017. Οι διπλωματούχοι ξεναγοί 
(ΠΟΞΕΝ) διαμαρτυρήθηκαν για το κλείσιμο των σχολών 
αυτών αλλά ήταν επίσης αρνητικοί και στα ταχύρρυθμα 
προγράμματα των ΑΕΙ. Μάλιστα, ήδη από το 2013, κα-
τέθεσαν προσφυγές στο ΣτΕ εναντίον της τροποποίησης 
του νόμου και της θεσμοθέτησης των ταχύρρυθμων 
προγραμμάτων. Οι  προσφυγές συζητήθηκαν το 2015 και 
απορρίφθηκαν, το δε κείμενο της απόφασης δημοσιεύ-
θηκε το 2019. Στο μεταξύ, το 2017 το Υπουργείο πάγωσε 
αναιτιολόγητα τη διοργάνωση των δίμηνων προγραμμά-
των κατάρτισης για το επάγγελμα του ξεναγού, αν και βά-
σει του Ν. 4093/2012 υποχρεούται να τα πραγματοποιεί 
τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο. 

Το ίδιο έτος αποφάσισε την επαναλειτουργία της Σχο-
λής Ξεναγών. Από το 2018 λειτούργησε και πάλι στην 
Αθήνα και το 2019 στη Θεσσαλονίκη. Όπως και στο πα-
ρελθόν αυτές οι Σχολές είναι δωρεάν και εντάσσονται στις 
«Μεταδευτεροβάθμιες επαγγελματικές σχολές διάρκειας 
δύο (2) εκπαιδευτικών ετών», ακριβέστερα 2,5 ετών μαζί 
με τις εκδρομές, οι οποίες διαρκούν 6 μήνες. Το  70% των 
θέσεων καλύπτουν απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού 
Λυκείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής («Έλληνες υπήκοοι, 
υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς 
και υπήκοοι κρατών εκτός της ΕΕ»)  και μόνο το 30% 
πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δηλαδή οι από-
φοιτοι ΑΕΙ είναι μία μειονότητα και πτυχιούχοι Αρχαιολό-
γοι και Ιστορικοί μια ακόμη μικρότερη. Ενδεικτικά ανα-
φέρουμε ότι το 2017, όταν άνοιξε ξανά η Σχολή Ξεναγών 
της Αθήνας, από τους 37 επιτυχόντες της σχολής μόνο οι 
4 ήταν απόφοιτοι Ιστορικών – Αρχαιολογικών Τμημάτων! 
Μάλιστα, όσοι απόφοιτοι Ιστορικών – Αρχαιολογικών και 
συναφών Τμημάτων εισαχθούν στη Σχολή Ξεναγών είναι 
αναγκασμένοι να ολοκληρώσουν τον υποχρεωτικό διε-

τή κύκλο σπουδών και να επωμιστούν, μετά τις σπουδές 
τους, με νέα έξοδα παραμονής στη Θεσσαλονίκη ή την 
Αθήνα, παρά το γεγονός ότι έχουν επαρκέστατο γνωστικό 
υπόβαθρο στην Ιστορία, την Αρχαιολογία, την ελληνική 
και ευρωπαϊκή τέχνη και πολιτισμό, κ.ά. Είναι ειρωνεία 
μάλιστα ότι απαλλάσσονται από την εκ νέου παρακο-
λούθηση των συναφών με τις σπουδές τους μαθημάτων 
(ΦΕΚ 2532/Β /2017, αρ. 12). 

Θεωρούμε πως η επαναλειτουργία των Σχολών Ξενα-
γών δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την πραγ-
ματοποίηση των ταχύρρυθμων προγραμμάτων, αφού η 
παράλληλη λειτουργία και των δύο τρόπων εκπαίδευσης 
ξεναγών μετά βίας θα κάλυπτε την τεράστια ζήτηση στην 
Ελλάδα, όπου οι πιστοποιημένοι ξεναγοί είναι μόλις 600-
1.000. Περίπου 1.000 ξεναγοί αναφέρονται στην ιστο-
σελίδα του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών, ενώ 
575 ξεναγούς αναφέρουν τα στοιχεία Ιουλίου 2019 του 
Υπουργείου Τουρισμού. Μέσω των δίμηνων προγραμμά-
των λάμβαναν κάθε χρόνο την άδεια του ξεναγού του-
λάχιστον 120 απόφοιτοι Iστορικών-Αρχαιολογικών και 
άλλων συναφών Τμημάτων. Για να εκτιμηθούν οι προ-
οπτικές απασχόλησης ή κορεσμού του επαγγέλματος, οι 
αριθμοί αυτοί πρέπει να αντιπαρατεθούν με τις αφίξεις 
μόνον των ξένων επισκεπτών, που μέσα στο 2019 πλησί-
ασαν τα 15.000.000! Είναι καταφανές από τα παραπάνω 
ότι ο αριθμός των αποφοίτων των Σχολών Ξεναγών δεν 
επαρκεί. Σημειώνεται ότι πολλοί διδάσκοντες της Σχολής 
Ξεναγών είναι κάτοχοι διδακτορικών τίτλων αλλά οι ίδιοι 
δεν έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν αυτό το επάγγελμα! 

Η συντριπτική πλειονότητα των αποφοίτων συναφών 
με το επάγγελμα του ξεναγού σχολών ΑΕΙ, παραμένουν 
άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι, αναμένοντας ματαίως 
την αποκατάστασή τους από το Δημόσιο! Αντίθετα εμείς 
δεν ζητούμε διορισμό, αλλά τη δυνατότητα να μετεκπαι-
δευτούμε χωρίς μεγάλο κόστος σε χρόνο και χρήμα και 
να λάβουμε την άδεια να ασκήσουμε ελεύθερο επάγγελ-

μα!  Η κατάρτιση που χρειαζόμαστε καλύπτεται από το 
πρόγραμμα σπουδών των ταχύρρυθμων προγραμμάτων, 
η ύπαρξη και υλοποίηση των οποίων αποτελεί ήδη νόμο 
του κράτους σε ισχύ. Δεν χρειάζεται να μελετηθεί και να 
νομοθετηθεί εξαρχής κάποιο πρόγραμμα σπουδών αλλά 
απλώς να ενεργοποιηθεί εκ νέου το υπάρχον.

 Συμπαραστάτες στην προσπάθεια μας έχουμε ομάδα 
φοιτητών από το ΕΚΠΑ, που έχει ήδη συναντηθεί και μι-
λήσει, μέσα σε πολύ θετικό κλίμα, με τον Υπουργό Τουρι-
σμού κ. Χάρη Θεοχάρη και τον Υφυπουργό κ. Μάνο Κόν-
σολα. Δεν γνωρίζουμε πότε και προς ποια κατεύθυνση θα 
νομοθετήσουν ή θα κινηθούν τα υπουργικά στελέχη. Για 
μας η λύση είναι προφανής, είναι η ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
του Ν. 4093/2012 και η επανέναρξη των ταχύρρυθμων 
προγραμμάτων κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού 
για αποφοίτους Ιστορίας-Αρχαιολογίας και συναφών 
Τμημάτων. Για την ικανοποίηση του αιτήματός μας προτι-
θέμεθα να συναντηθούμε και να ενημερώσουμε εκ νέου 
τους συναρμόδιους υπουργούς, τους αντιπροσώπους 
μας στο Κοινοβούλιο αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουρ-
γό. Διατηρούμε επίσης κάθε νόμιμο δικαίωμα προσφυγής 
στη Δικαιοσύνη. 

Προσβλέπουμε στη στήριξη όλων των προπτυχιακών, 
μεταπτυχιακών, διδακτορικών, μεταδιδακτορικών φοιτη-
τών καθώς και των πτυχιούχων των Τμημάτων Ιστορίας- 
Αρχαιολογίας και άλλων Σχολών του ΑΠΘ με συναφές 
αντικείμενο σπουδών, για τη διεκδίκηση των, κατοχυρω-
μένων βάσει νόμου, επαγγελματικών δικαιωμάτων μας 
στον τομέα της ξενάγησης, ο οποίος παραμένει ένα κλει-
στό επάγγελμα, παρόλη την τεράστια σημασία του για τον 
πολιτισμό και την οικονομία της Ελλάδας.

*Το κείμενο που έχει συντάξει η επιτροπή φοιτη-
τών, μεταπτυχιακών και απόφοιτων του τμήματος 
Ιστορικού-Αρχαιολογικού του ΑΠΘ, με επιμελητή του 
κειμένου τον Παναγιώτη Σταυριανόπουλο.
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Σύμφωνα με τον Sven Eric Jordt, καθη-
γητή στο πανεπιστήμιο Duke, ο οποίος με-
λέτησε τη σχέση μεταξύ των ηλεκτρονικών 
τσιγάρων και του άσθματος, είναι βάσιμες 
οι ανησυχίες των επιστημόνων, αφού ήδη 
υπάρχουν αποδεδειγμένες ενδείξεις ότι το 
κάπνισμα μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώ-
σεις στην ικανότητα του σώματος να κατα-
πολεμήσει τον ιό. Οι καπνιστές αποτελούν 
μια ευπαθή ομάδα από μόνοι τους και ένας 
από τους λόγους είναι το γεγονός ότι το 
κάπνισμα βλάπτει τον προστατευτικό μηχα-
νισμό των πνευμόνων, τις βλεφαρίδες. Οι 
μικροσκοπικές αυτές «τρίχες» καλύπτουν 
τις αεροφόρους οδούς των πνευμόνων, κα-
θαρίζοντάς τους από βακτήρια, σωματίδια 
σκόνης, μικρόβια και άλλα ανεπιθύμητα 
στοιχεία Σε περίπτωση βλάβης του μηχανι-
σμού αυτού των βλεφαρίδων, προκαλούμε-

νης από το κάπνισμα, μπορεί όχι μόνο 
να προκληθεί η αδυναμία εκκαθάρισης 
των πνευμόνων από τα ιικά σωματίδια, 
αλλά και να αποκτήσει σοβαρές επι-
πλοκές η ασθένεια. Παρά το γεγονός 
ότι όλοι οι άνθρωποι είναι επιρρεπείς 
στη μόλυνση με CoVID-19, ο βαθμός 
των συμπτωμάτων που προκαλεί ο 
ιός εξαρτώνται από την κατάσταση της 
υγείας του σώματος και των πνευμό-
νων.

Ωστόσο, η θνησιμότητα και τα βα-
ριά συμπτώματα ως αποτέλεσμα μό-
λυνσης με τον ιό παρατηρούνται κυ-
ρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 
με ήδη βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό 
– καρκινοπαθείς, διαβητικούς και άτο-
μα με καρδιαγγειακές παθήσεις. Ως εκ 
τούτου, η δυσλειτουργία των πνευμό-
νων ή οι πνευμονικές παθήσεις που 
σχετίζονται με το κάπνισμα, όπως η 
χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 
(ΧΑΠ), θέτει τους ανθρώπους στον 
κίνδυνο των σοβαρών επιπλοκών του 
CoVID-19. Αξίζει να θυμηθούμε ότι ο 
νέος κορωνοϊός οδηγεί στην ανάπτυ-
ξη του σοβαρού οξέος αναπνευστικού 
συνδρόμου (ΣΟΑΣ/SARS). Σε αυτήν την 
περίπτωση οι μεμβράνες των πνευμό-
νων φράζουν και σταδιακά γεμίζουν 
με υγρό προκαλώντας θάνατο από 
ασφυξία.

Είναι πλέον γνωστό ότι ο νέος κο-
ρωνοϊός είναι μία πνευμονική νόσος 

που εξασθενίζει σε μεγάλο βαθμό το ανο-
σοποιητικό σύστημα και έχει επιζήμια επί-

δραση στα νεφρά και στο στομάχι. Και όλα 
όσα αποδυναμώνουν το ανοσοποιητικό σύ-
στημα και την υγεία των πνευμόνων θέτουν 
τον άνθρωπο σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο 
επιπλοκών από τον SARS-CoV-2. Εντούτοις, 
τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημά-
των δεν κατατάσσουν τους καπνιστές ή τους 
ατμιστές (vapers) στις ευπαθείς ομάδες με 
υψηλό δείκτη κινδύνου.

Η λίστα περιέχει τους ηλικιωμένους με 
ήδη υπάρχουσες παθήσεις των πνευμόνων, 
συμπεριλαμβανομένων των χρόνιων ασθε-
νειών. Όμως δεν μπορούν να συγκαταλε-
χθούν όλοι οι καπνιστές στην κατηγορία 
υψηλού κινδύνου σοβαρών επιπλοκών του 

κορωνοϊού, διότι δεν έχει διεξαχθεί αρκετή 
έρευνα έως σήμερα - γεγονός απολύτως 
λογικό, καθώς έχουν περάσει μόνο λίγοι 
μήνες από το ξέσπασμα της πανδημίας του 
νέου κορωνοϊού. Προς το παρόν δεν υπάρ-
χουν ακριβή στατιστικά δεδομένα για το 
πόσοι άνθρωποι προσπαθούν να κόψουν το 
κάπνισμα, όμως θέλουμε να πιστεύουμε ότι 
ο αριθμός τους δε θα πάψει να μεγαλώνει. 
Ασφαλώς, όλοι κατανοούμε ότι το κάπνισμα 
και το άτμισμα είναι ένας επιπρόσθετος κίν-
δυνος κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας…

Ας φροντίζουμε λοιπόν τους εαυτούς μας 
και ας εγκαταλείψουμε τις κακές συνήθειες.

Γιατί το κάπνισμα σε περίοδο πανδημίας δεν είναι καθόλου καλή ιδέα;

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

Η δυσλειτουργία 
των πνευμόνων 

ή οι πνευμονι-
κές παθήσεις 

που σχετίζονται 
με το κάπνισμα, 
όπως η χρόνια 

αποφρακτική 
πνευμονοπά-

θεια (ΧΑΠ), θέτει 
τους ανθρώπους 

στον κίνδυνο 
των σοβαρών 

επιπλοκών του 
CoVID-19.

opinion



26 04.04.2020

Ο κορονοϊός έχει επηρεάσει ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων

Μείωση στο τζίρο 
και στα κομμωτήρια σκύλων

Σε μια δύσκολη κατάσταση έχουν περιέλθει κατα-
στήματα που είτε έχουν κλείσει μετά από απόφαση της 
κυβέρνησης για την μείωση της εξάπλωσης του κορονο-
ϊού, είτε επιχειρήσεις που παραμένουν ανοιχτές, ωστόσο 
πλήττονται οικονομικά, καθώς η κίνηση της αγοράς έχει 
βρεθεί στα «τάρταρα». Μεταξύ αυτών είναι και επιχειρή-
σεις που επίκεντρο τους έχουν τα ζώα συντροφιάς, όπως 
τα petshop και τα κομμωτήρια σκύλων.

Όπως δήλωσε στην Karfitsa ιδιοκτήτης καταστήματος 
καλλωπισμού σκύλων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 
Δημήτρης Τσινασλανίδης «οι συνθήκες που επικρατούν 
την τελευταία περίοδο έχουν επηρεάσει όλα τα εμπορι-
κά καταστήματα καθώς υπάρχει μειωμένη έως ελάχιστη 
επισκεψιμότητα σε καθημερινή βάση». Παρ’όλα αυτά ο κ. 
Τσινασλανίδης επισημαίνει ότι μετά την ισχύ των μέτρων 
που πήρε η κυβέρνηση έχει παρατηρηθεί ότι μια συγκε-
κριμένη υπηρεσία του καταστήματος έχει αυξηθεί, αυτή 
της παραλαβής – παράδοσης κατ’ οίκον των τετράποδων. 
«Διαθέτουμε την υπηρεσία της παραλαβής του σκύλου 
από το σπίτι. Αυτό διευκολύνει αρκετά τους ιδιοκτήτες και 
ειδικά στις μέρες μας, που η κυκλοφορία δεν είναι εύκο-
λη», εξηγεί ο ίδιος και προσθέτει ότι «παραλαμβάνουμε 
τον σκύλο, τον κουρεύουμε και έπειτα τον πηγαίνουμε 
έτοιμο πίσω στον ιδιοκτήτη του».

Όσον αφορά τα προϊόντα που επιλέγουν να αγορά-
ζουν περισσότερο πλέον οι ιδιοκτήτες ζώων, ο κ.Τσινα-
σλανίδης σημειώνει ότι προτιμούν κυρίως παιχνίδια και 
λιχουδιές, ώστε με τόσο ελεύθερο χρόνο που διαθέτουν, 
λόγω της καραντίνας να περνάνε πιο ποιοτικά στιγμές με 
το σκύλο τους παίζοντας.

Σε ερώτηση μας για το πώς βλέπει τα μέτρα στήριξης 
προς τις επιχειρήσεις ο ίδιος απαντάει ότι: «Τα μέτρα θα 
βοηθήσουν σίγουρα, αλλά θα έπρεπε να αφορούν όλες 
τις επιχειρήσεις. Επίσης θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς για 
να υπολογίσουμε την ζημιά που έχει υποστεί ο κάθε κλά-
δος, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα».

«Καθημερινά ο κόσμος λιγοστεύει»
Από την αρχή της λήψης των μέτρων ο Μιχάλης 

Πρέμτσης, κομμωτής σκύλων και ιδιοκτήτης επιχείρη-
σης στο κέντρο της πόλης, είδε να μειώνεται η κίνηση. 
«Λίγες ημέρες πριν το κλείσιμο των εμπορικών κατα-
στημάτων έγινε μια σημαντική αύξηση στο τζίρο, καθώς 
ήρθαν μαζικά αρκετοί ιδιοκτήτες σκύλων για να καλλω-
πίσουν τους τετράποδους φίλους τους. Αυτό για εμάς ήδη 
ήταν ένα δείγμα του τί θα επακολουθήσει. Έτσι και έγινε. 
Έκτοτε καθημερινά βλέπουμε τον κόσμο που έρχεται στο 
κατάστημα να μειώνεται μέρα με την μέρα», περιγράφει 

και συμπληρώνει ότι πλέον η μείωση που καταγράφει ο 
ίδιος αγγίζει το 80%. Παράλληλα εξηγεί ότι «στην μεί-
ωση αυτή έχει συμβάλει το γεγονός ότι υπάρχουν πελά-
τες που θεωρούν ότι είμαστε κλειστά, όπως τα υπόλοιπα 
κομμωτήρια και άλλοι που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα 
της μετακίνησης, γιατί έχουμε και πελάτες από διάφορες 
περιοχές της Θεσσαλονίκης και άλλες πόλεις της Βόρειας 
Ελλάδας». Για αυτόν τον λόγο επισημαίνει ότι πρέπει να 
αποσαφηνιστεί η κίνηση με τα κατοικίδιο και πόση ώρα 

μπορεί να έχει στην διάθεση του ο ιδιοκτήτης. «Δεν έχει 
γίνει ξεκάθαρο ακόμη τι εννοούν ‘’κίνηση με κατοικίδιο 
ζώο’’, διότι μπορεί να είναι μια απλή βόλτα, αλλά και 
μπορεί να είναι και η μεταφορά του σκύλου στον κτηνία-
τρο ή το κομμωτήριο». 

Ο κ. Πρέμτσης κάνει έκκληση στην κυβέρνηση να λά-
βει κάποια μέτρα στήριξης και για τον συγκεκριμένο κλά-
δο, καθώς όπως εξηγεί «θέλουμε έστω να μπορέσουμε 
να βοηθήσουμε τους υπαλλήλους μας».
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Στο οικοσύστημά μας υπάρχουν εκατο-
ντάδες χιλιάδες είδη ζώων μεταξύ των οποί-
ων και ο άνθρωπος. Πολλά από αυτά τα είδη 
ζώων έχουν εξημερωθεί ως κατοικίδια,  ενώ 
στη συντριπτική πλειοψηφία τους τα  υπό-
λοιπα είδη ζώων είναι άγρια ή παραμένουν 
εντελώς άγνωστα σε εμάς.

Διάφορα μικρόβια, εν μέρει γνωστά σε 
εμάς αλλά στην πλειοψηφία τους άγνωστα, 
(συν)υπάρχουν με τα διάφορα ζωικά είδη 
και μερικές φορές μετακινούνται από το ένα 
είδος ζώου σε κάποιο άλλο, προκαλώντας 
ή όχι κάποιο νόσημα. Γενικά τα μικρόβια  
προσαρμόζονται σε κάποιο είδος ζώου, και 
η μετάδοσή τους από κάποιο είδος ζώου 
στον άνθρωπο δεν είναι εύκολη. Όμως, δεν 
θα μπορούσε να αποκλειστεί ότι θα συμβεί 
κάποτε ως τυχαίο γεγονός (π.χ. μια μετάλ-
λαξη). Τέτοιες συνθήκες μετάδοσης φαίνεται 
να εμφανίστηκαν  σε παράνομες υπαίθριες 
αγορές εξωτικών ειδών ζώντων ζώων στην 
Απω Ανατολή σε στενή συνύπαρξη ανθρώ-
πους υπό συνθήκες πλημμελούς υγιεινής 
και απουσίας κτηνιατρικών ελέγχων. Κάπως 
έτσι πιθανολογείται ότι “ξεπήδησαν” την τε-
λευταία εικοσαετία οι κορονοϊοί SARS-CoV, 
MERS-CoV, καθώς και ο πρόσφατος κορο-
νοϊός COVID-19 στον άνθρωπο. Ανεξάρτητα 
αν κάτι τέτοιο συνέβη πραγματικά, η εύκολη 
μετάδοση των τριών αυτών ιών από άνθρω-
πο σε άνθρωπο παραμένει αδιαμφισβήτητο 
γεγονός. 

Σε ό,τι αφορά στα κατοικίδια ζώα, το 
κάθε είδος έχει το δικό του κορονοϊό, που 
δεν μεταδίδεται στα άλλα είδη ζώων. Έτσι 
ο κορονοϊός της γάτας προκαλεί τη λοιμώ-
δη περιτονίτιδα της γάτας, ο κορονοϊός του 
χοίρου προκαλεί τη μεταδοτική γαστρεντε-
ρίτιδα του χοίρου, ο κορονοϊός των πτηνών 
τη λοιμώδη βρογχίτιδα, ο κορονοϊός του 
σκύλου προκαλεί ασυμπτωματική λοίμωξη 
ή διάρροια ενώ ο κορονοϊός των βοοειδών 
προκαλεί τη δυσεντερία του χειμώνα στα 
βοειδή. Κανένα από αυτά τα είδη κοροναϊού 
δεν αναφέρθηκε να μεταδίδεται στον άν-
θρωπο, παρόλη την καθημερινή επαφή του 
με τα ζώα, είτε ως ιδιοκτήτης ζώων συντρο-
φιάς, είτε ως κτηνοτρόφος. Ούτε ως κατα-
ναλωτής ζωικών προϊόντων (κρέας, γάλα, 
αυγά, ψάρια κλπ) φαίνεται να κινδυνεύει ο 
άνθρωπος αφού οι κορονοϊοί δεν περιέχο-
νται σε αυτά.

Άρα με βάση τα σημερινά δεδομένα, τα 
κατοικίδια ζώα δεν αποτελούν πηγή μόλυν-
σης του COVID-19, ούτε νοσούν από αυτόν, 

και οι άνθρωποι είναι απόλυτα ασφαλείς 
όταν χειρίζονται δεσποζόμενα ή αδέσποτα 
ζώα. Αρκεί να τηρούν τα βασικά μέτρα υγι-
εινής όπως π.χ. το πλύσιμο των χεριών πριν 
και αφού αγγίξουν ζώα, το φαγητό τους ή 
αντικείμενα της ατομικής υγιεινής τους και 
να αποφεύγουν να τα φιλάνε. Και αυτό γιατί 
ένα ζώο μπορεί να γίνει μηχανικός μεταφο-
ρέας αν, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος με 
κορονοϊό φταρνιστεί ή βήξει πάνω του και 
αυτό μετά να το χαϊδέψει κάποιος άλλος και 
ακουμπήσει το πρόσωπό του με άπλυτα χέ-
ρια. Είναι το ίδιο που συμβαίνει και με το κι-

νητό μας τηλέφωνο ή άλλες επιφάνειες και 
γι΄αυτό απαιτούνται όλοι οι κανόνες υγιει-
νής. Ανάλογα ισχύουν και στις επιμολύνσεις 
τροφίμων από βρώμικα χέρια ή υλικά π.χ. θα 
πρέπει πάντα να πλένουμε χέρια και σκεύη 
όταν χειριζόμαστε μαγειρεμένα τρόφιμα 
μετά από χειρισμό ωμών.

*Ο κ. Κρήτας είναι καθηγητής Μικρο-
βιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων των 
Ζώων στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ο νέος κορονοϊός και τα κατοικίδια ζώα

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Σ Π Υ Ρ Ο Σ 
Κ Ρ Η Τ Α Σ *

opinion
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1.Όταν φεύγεις ξημερώματα από το σπίτι ποιοι 
άλλοι κυκλοφορούν στο δρόμο;  Η αλήθεια είναι πως 
κι εγώ αναρωτιέμαι αφού είμαι στο δρόμο ήδη από τις 
05:15. Είναι πάντως πολύ λίγοι. Ελάχιστα αυτοκίνητα, 
οδηγοί φορτηγών που μεταφέρουν προϊόντα στα κατα-
στήματα και κάποιες φορές πετυχαίνω και λεωφορεία 
του ΟΑΣΘ… και όχι, το πρωινό ξύπνημα ΔΕΝ συνηθίζε-
ται...

Τι μπορεί να συμβεί σε μια ζωντανή μετάδοση; Τα 
πάντα. Το πιο απλό είναι να έχεις τεχνικά προβλήματα. 
Να μιλάς και να μην σε ακούν. Η’ να μη σε βλέπουν. Ή 
να μην τους ακούς εσύ και οι τηλεθεατές να βλέπουν ότι 
κάνεις την ώρα που περιμένεις. Αλλά τα πιο πιο σοβαρά 
και αστεία είναι αυτά που συμβαίνουν με τον κόσμο που 
περνάει από δίπλα. Κάποιοι χαιρετούν, άλλοι μπαίνουν 
μπροστά στην κάμερα, ενώ άλλοι μου μιλούν χωρίς να 
καταλαβαίνουν τι συμβαίνει και πως είμαι στον αέρα.

Ποιους καλείς στο τηλέφωνο με το που πιάνεις 
δουλειά; Με την ίδια σειρά κάθε μέρα. Πρώτα την πυρο-
σβεστική, μετά το ΕΚΑ και μετά την αστυνομία. Είναι μια 
πρωινή ιεροτελεστία μαζί με τον καφέ.

Έχεις άγχος όταν ξεκινάς κάτι καινούργιο; Νομίζω 
πως αυτό είναι και το φυσιολογικό. Αλλά ποτέ δεν πανι-
κοβάλλομαι. Φροντίζω να παραμείνω ψύχραιμη και να 
αντιμετωπίσω το άγχος δημιουργικά. 

Σκέφτηκες να κάνεις κάτι άλλο πέρα από τη δη-
μοσιογραφία, όταν έκλεισε η ΕΡΤ;Σκέφτηκα απλά να 
ψάξω για δουλειά. Την πρώτη χρονιά, η αλήθεια είναι 
που είχα και το επίδομα, επέλεξα να μείνω σπίτι. Γρήγο-
ρα άρχισα να βαριέμαι και έψαχνα για δουλειά παντού. 
Και στον χώρο μας αλλά και σε άλλους τομείς. Οταν άρ-
χισα και πάλι να εργάζονται σε διάφορα sites, μετά από 
λίγο καιρό, άνοιξε και η ΕΡΤ.

Φήμες λένε ότι έχετε μαλώσει με την συνάδελφο 
Χριστίνα Συμεωνίδου και δεν λέει η μια στην άλλη 
ούτε καλημέρα... Ούτε καληνύχτα μη σου πω… Η Χρι-
στίνα είναι το alter ego μου στη δουλειά. Την σέβομαι και 
την θαυμάζω πρώτα ως άνθρωπο και μετά ως επαγγελ-
ματία. Εχω να μάθω από αυτήν βλέπεις πολλά (μιας και 
είναι λίγο μεγαλύτερη μου). Είμαι πολύ τυχερή πάντως 
που την έχω στη ζωή μου.

Ποιο σημείο της Θεσσαλονίκης αγαπάς περισσό-
τερο... Οποιοδήποτε σημείο της παραλίας. Αλλα νομίζω 
πως μου αρέσει πιο πολύ το κομμάτι της στο ύψος με την 
Πλατεία Αριστοτέλους. 

Τι δεν αντέχεις καθόλου στην πόλη; Τη διαχείριση 

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

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

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

Λία Χριστάρα 
Απολαμβάνω το ... πεζοδρόμιο!

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 

των απορριμμάτων. Από τους πολίτες αλλά και από τον 
δήμο. Δεν θέλω να βλέπω πια πράσινους και μπλε κάδους 
ξεχειλισμένους. Εννοείται πως η κατάσταση με τις συγκοι-
νωνίες (λέμε τώρα) με έχει εξοργίσει.

Πόση ώρα μπορείς να ζήσεις χωρίς πρόσβαση στο 
διαδίκτυο; Προσπαθώ κατά καιρούς να κάνω αποτοξί-
νωση. Μου είναι πολύ εύκολο να μην μπαίνω στα social 
media αλλά δεν αντέχω με τίποτα να μην διαβάζω ειδή-
σεις. Ακόμα και στις διακοπές μου κοιτάζω συνέχεια τα 
sites μη τυχόν και χάσω κάτι το οποίο έχει συμβεί...

Δημοσιογραφία του ...πεζοδρομίου ή του στούντιο; 
Εύκολη απάντηση. Του πεζοδρομίου. Απολαμβάνω το γε-
γονός πως είμαι στην πηγή των γεγονότων και έχω την 
ευκαιρία να γνωρίζω ανθρώπους και καταστάσεις. Ποτέ 
δεν ξέρω τι θα μου συμβεί ή που θα βρεθώ την ημέρα που 
ξημερώνει. Δεν πλήττω ποτέ.
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Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠ, Γιώργος Μπαντής μίλησε στην «Κ» για την πρωτοβουλία των 
Ελλήνων ποδοσφαιριστών να χρηματοδοτήσουν τη δημιουργία δυο μονάδων ΜΕΘ

«Ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο 
δείχνουν τον δρόμο της αλληλεγγύης»

Η παγκόσμια ανθρωπότητα εξακολουθεί να μάχε-
ται με τον... αόρατο εχθρό του φονικού ιού που χτυπά-
ει ανεξαιρέτως. Μετά την Ευρώπη και η Αμερική πλέον 
μετράει τις ανυπολόγιστες πληγές της, από την επέλαση 
του κορωνοϊού. Στην Ελλάδα, οδεύουμε ολοταχώς κο-
ντά στην συμπλήρωση ενός μήνα από την ημέρα που 
πάρθηκαν τα πρώτα μέτρα αντιμετώπισης του Covid-19, 
τα οποία και θα παραταθούν τουλάχιστον μέχρι τα τέλη 
του Απρίλη. Μέτρα που μέχρι στιγμής, έχουν βοηθήσει 
κατά πολύ στο να σταματήσει η έξαρση και η μετάδοση 
του ιού στην κοινότητα. Μέτρα απαραίτητα που άλλες 
χώρες άργησαν να λάβουν με αποτέλεσμα αυτό να το... 
πληρώνουν καθημερινά, με τον χαμό εκατοντάδων, δυ-
στυχώς, ανθρωπίνων ζωών. Καθημερινά, πλέον αρκετοί 
επιφανείς και όχι μόνο Ελληνες προχωρούν σε δωρεές 
χρημάτων ή αγοράς ιατρικού εξοπλισμού προς ενίσχυση 
του εθνικού συστήματος υγείας. Μεταξύ αυτών και αρ-
κετοί Ελληνες διεθνείς και μη ποδοσφαιριστές, που με 
πρωτοβουλία των Γιώργου Τζαβέλλα και Τάσου Μπακα-
σέτα (σ.σ. αμφότεροι αγωνίζονται στην τουρκική Αλάνια-
σπορ), συγκέντρωσαν χρήματα, για την δημιουργία δύο 
νέων μονάδων ΜΕΘ. Στο κάλεσμα των δύο ποδοσφαι-
ριστών ανταποκρίθηκαν δεκάδες Ελληνες και ξένοι πο-
δοσφαιριστές, ο καθένας εκ των οποίων πρόσφερε όσα 
χρήματα επιθυμούσε. Σύμφωνα με πληροφορίες το ποσό 
που συγκεντρώθηκε ξεπέρασε τις 100.000, ενώ ενδεχο-
μένως η προσπάθεια αυτή συνεχιστεί έτσι ούτως ώστε 
δοθεί ακόμα μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια. Για την 
σπουδαία αυτή κίνησή τους, μίλησε στην karfitsa o πρό-
εδρος του ΠΣΑΠ, Γιώργος Μπαντής. «Πρόκειται για μια 
αξιέπαινη προσπάθεια των Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Ο 
αθλητισμός και το ποδόσφαιρο δείχνουν το δρόμο της 
αλληλεγγύης. Στο τέλος θα βγούμε νικητές από αυτή τη 
μάχη. Δεν έχει σημασία αν είσαι αθλητής ή όχι, όλοι μας 
μπορούμε και πρέπει να βάλουμε ένα λιθαράκι για να ξε-
περάσουμε την δοκιμασία που περνάμε». Και πρόσθεσε: 
«Ατομικά ή ομαδικά, όλοι αυτή την περίοδο παλεύουμε 
για τον ίδιο σκοπό. Κι εμείς ως ΠΣΑΠ το ίδιο κάναμε με 
την δωρεά προς το υγειονομικό προσωπικό του νοσο-
κομείου Ερυθρός Σταυρός. Τη δεδομένη χρονική στιγμή 
αυτό που προέχει είναι η δημόσια υγεία, ο αθλητισμός 
περνάει σε δεύτερη μοίρα και ευελπιστούμε με τα μέτρα 
που έχουν παρθεί να ξεπεράσουμε τον φονικό αυτό ιό 
με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Είμαι αισιόδοξος πως 

στο τέλος θα τα καταφέρουμε και αυτό θα γίνει». Όσο, 
για τις προεκτάσεις που θα έχει όλη αυτή η κατάσταση, 
όταν με το καλό επιστρέψουμε σε φυσιολογικούς ρυθ-
μούς ζωής, απάντησε: «Το ποδόσφαιρο που αποτελεί 
μικρογραφία της κοινωνίας σίγουρα θα είναι διαφορετι-
κό την επόμενη μέρα. Η κοινωνία θα βιώσει δύσκολες 
καταστάσεις και το ποδόσφαιρο δεν θα μείνει αλώβητο, 
αν και σε κάθε χώρα υπάρχει ένα διαφορετικό καθεστώς. 
Επαναλαμβάνω όμως, τη δεδομένη στιγμή προέχει να 
τελειώσει η κατάσταση αυτή και για όλα τα άλλα θα 
έχουμε χρόνο να τα δούμε».  Παράλληλα, ο παλαίμαχος 

ποδοσφαιριστής και πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέ-
σμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, στάθηκε και στην 
εξαιρετική πρωτοβουλία που έλαβε και διεκπεραίωσε 
ο σύλλογος μέσω της δωρεάς  του ποσού των 10.000 
στο υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου Ερυθρός 
Σταυρός Αθηνών. «Αυτή την ώρα όλοι μας έχουμε την 
δύναμη να βοηθήσουμε, άλλοι στην πρώτη γραμμή των 
νοσοκομείων, άλλοι δίνοντας αίμα, άλλοι προσφέροντας 
φαγητό σε άστεγους και άπορους και άλλοι απλά μένο-
ντας σπίτι».

Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο Υ
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Ο πλανήτης γη καθημερινά τους τελευταίες 
μήνες εξακολουθεί να βαδίζει σε αχαρτογράφη-
τα νερά, με τον φονικό ιό Covid-19 να συνεχίζει 
την καταστροφική επέλασή του ανά τον κόσμο.

Τα «θύματά» του αγγίζουν πλέον το 
1.000.000, ενώ υπολογίζεται πως κοντά στους 
50.000 ανθρώπους έχουν χάσει την ζωή τους. 
Βέβαια, εν μέσω της πανδημίας που «θερίζει», 
υπάρχουν και 200.000 συνάνθρωποί μας που 
ήδη έχουν αναρρώσει και ευχή όλων μας ο αριθ-
μός αυτός να πολλαπλασιαστεί.

Τα πάντα έχουν σταματήσει παγκοσμίως. Κο-
ντά στα 3 δισεκατομμύρια κόσμου βρίσκονται 
έγκλειστοι στα σπίτια τους, αφού οι κυβερνήσεις 
των περισσοτέρων χωρών, ζητούν από τον κό-
σμο να παραμείνει στα σπίτια του προκειμένου 
να σταματήσει η εξάπλωση του ιού.

Φυσικά ο κορωνοϊός, η επίδρασή του και η 

καταστροφική του δράση μονοπωλεί όπως είναι 
λογικό τον παγκόσμιο τύπο. Καθημερινά, αθλη-
τικές και πολιτικές εφημερίδες επιχειρούν μέσα 
από τα πρωτοσέλιδά τους να στείλουν ηχηρά και 
ξεχωριστά μηνύματα μέσω μοναδικών εμπνεύ-
σεων από τους δημιουργούς τους. 

Η Karfitsa, έκανε μια... γύρα σε όλα τα μήκη 
και πλάτη της γης συγκέντρωσε και σας παρου-
σιάζει τα 20 καλύτερα πρωτοσέλιδα που κυ-
κλοφόρησαν μέσα στον «μαύρο Μάρτιο» που 
ζήσαμε.

Η oλλανδική «Het Parool» και το άδειο Άμ-
στερνταμ, η τρομερή έμπνευση της «Liberation» 
με τον Οβελίξ να κουβαλάει στην πλάτη του 
τον... κορωνοϊό την ημέρα του θανάτου του Αλ-
μπέρ Ουντερζό, του δημιουργού των Οβελίξ και 
Αστερίξ. Στο ίδιο μήκος κύματος είχαν κυμανθεί 
και η L’ Equipe και η Marca την επομένη της επί-

σημης αναβολής των Ολυμπιακών αγώνων του 
Τόκιο. 

Η ισπανική «As», είχε την φοβερή έμπνευση 
να βάλει στο πρωτοσέλιδό της μια ομάδα νο-
σηλευτών και ιατρών να κάνουν το λεγόμενο 
«ζντο» δίνοντας σύνθημα νίκης έναντι του ιού. 

Μοναδικό και το πρωτοσέλιδο της βρετανι-
κής «The Times» που δείχνει ένα ηλικιωμένο 
ζευγάρι, να χαιρετά και να συνομιλεί μέσα από 
το τζάμι τα δύο μικρά εγγονάκια του. 

Τέλος, την παράσταση έκλεψε η μοναδική 
έμπνευση του σκιτσογράφου της αμερικανικής 
εφημερίδας «New Yorker» που απεικονίζει μια 
νοσηλεύτρια να συνομιλεί μέσω skype με τα 
παιδιά της μέσα στον... πανικό και τον χαμό του 
νοσοκομείου. 
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Η Karfitsa παρουσιάζει τα πιο συγκλονιστικά πρωτοσέλιδα του παγκοσμίου 
και αθλητικού Τύπου για την πανδημία. 

Οι «ζωγραφιές» στην...  
σκιά του κορονοϊού

Η ολλανδική Het Parool και το... μπαρ του κορωνοϊού 
με τον κόσμο να διασκεδάζει μένοντας σπίτι του.

Η New York Πost και 
το άγαλμα της Ελευ-
θερίας σε σκεπτικό... 
mood.

Η βρετανική The 
Times και τα εγγόνια 
να χαιρετούν τους 
παππούδες τους μέσα 
από το τζάμι. 

Η Μεξικανική 
Cancha δείχνει με 

έναν ιδιαίτερο τρόπο 
το.. ζωνάρι του κο-

ρωνοϊού που σφίγγει 
τις ομάδες λόγω του 

«φρένου» στους 
αγώνες. 

Η ιρλανδική The Press αποτυπώνει μέσω ενός τρομε-
ρού σκίτσου την αγάπη και την ζεστασιά που βγαίνει 
από τα σπίτια όλου του κόσμου.

Η ισπανική AS και το «ζντο» γιατρών και νοσηλευτών 
στην μάχη κατά του ιού
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Η αργεντίνικη La Capital με τον... ερημωμένο δρόμο 
στην καρδιά του Μπούενος Αϊρες.

Η ολλανδική Het Parool με μια 
συγκλονιστική εικόνα από το άδειο 
Άμστερνταμ

Το πρωτάθλημα στην Λευκορωσία 
εν μέσω πανδημίας συνεχίζεται και 
η Marca αναρωτιέται το γιατί...

Η Liberation και το λογοπαίγνιο με 
το Covid στο πρωτοσέλιδο με της 
πεταλούδες και τον τίτλο: «Μελαγ-
χο-ιός».

Η Καναδική The Province αναρω-
τιέται εν μέσω πανδημίας: «Σπίτι 
για τους άστεγους;».

Η L’ Equipe στο ίδιο μοτίβο με την 
Marca σε ένα ακόμα ευφυέστατο 
πρωτοσέλιδο της.

Η αισιόδοξη πλευρά του ιού και 
το ηχηρό μήνυμα με το νεόνυμφο 
ζευγάρι που στέλνει η Αυστραλια-
νή Northern Territory.

Η βρετανική The Times δεί-
χνουν την σκληρή εικόνα από 
το Lockdown στην καρδιά του 
Λονδίνου. 

Η επίσης καναδική Μοntreal 
Gazette δείχνει κόσμο να αθλείται 
σε ομαδικά γκρουπ, στα μπαλκόνια 
των σπιτιών του.

Μοναδική έμπνευση από την 
Liberation με τον Οβελίξ να κου-
βαλά στις πλάτες του τον κορωνοϊό 
και τον Αστερίξ πίσω του να πενθεί 
τον χαμό του Ουντερζό.

Ισως το καλύτερο πρωτοσέλιδο 
με την απίθανη και εμπνευσμένη 
σκιτσογραφία μέσω από νοσοκο-
μείο της New Yorker. Μια εικόνα 
που μιλάει από μόνη της...

Η γαλλική Le Figaro και μια γυναίκα φορώντας μάσκα 
μπροστά από τον άδειο δρόμο στα Ηλύσια Πεδία.

Η έμπνευση της Marca με τους Αστερί και Οβελίξ να 
ανακοινώνουν την αναβολή των Ολυμπιακών αγώνων.




