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Ποιοι θέλουν ο Μητσοτάκης 
να «πυροβολήσει τα πόδια του»;

Από αυτήν τη στήλη σάς είχαμε γράψει από την 1η Φεβρουαρίου, με τον χαρακτηριστικό 
τίτλο: «Μαδάνε τη… μαργαρίτα», για τις κάλπες και τον ανασχηματισμό. Από τότε που τα 
γράφαμε, ακολούθησαν πολλά και κυρίως ο κορονοϊός, που ήρθε να ανατρέψει τους μέχρι 
τότε σχεδιασμούς όχι μόνο της κυβέρνησης, αλλά και ολόκληρης της ζωής μας. 

Η… μαργαρίτα όμως έμεινε εκεί για να απασχολεί τους δημοσιολογούντες, τους δημο-
σιογράφους και φυσικά το πολιτικό σύστημα.

Παρά του ότι το αποκαλύψαμε πρώτοι, δεν μπήκαμε στον πειρασμό των ημερομηνιών, 
όπως κάποιοι που σύντομα θα σας τους θυμίσουμε, μια και πρωτοσέλιδα θέλουν να ικανο-
ποιήσουν τις μύχιες επιθυμίες των αφεντικών τους (για άλλους λόγους, αλλά κάθε πράγμα 
στον καιρό του) που θα επιθυμούσαν τη διάλυση της Βουλής και την περιπέτεια των απα-
νωτών εκλογών. Και αυτό, γιατί με αυτόν τον τρόπο κάποιοι πίστευαν ότι θα τους γινόταν 
δώρο η παραγραφή κάποιων υποθέσεων. Θα επανέλθουμε όμως σε αυτά και γιατί κάποιοι 
πίεζαν και θα πιέζουν για κάλπες.

Ας πάμε στο ουσιαστικό διακύβευμα και θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε το δίλημμα 
που έχει μπροστά του ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Ανασχηματισμό ή εκλογές; Ή και τα δύο; Αυτό είναι το ερώτημα που έχει μπροστά του 
και στο οποίο θα κληθεί να δώσει τη λύση, μια και ο πρωθυπουργός είναι εκείνος που απο-
φασίζει. Ας τα δούμε ένα-ένα.

Ανασχηματισμός: Η κυβέρνηση κλείνει συντόμως ένα έτος. Πλέον, ο κ. Μητσοτάκης έχει 
την εικόνα για το ποιοι «του κάνουν» και ποιοι όχι. Ήδη έχει κάνει τις διορθωτικές κινήσεις 
που χρειάστηκαν και τώρα φτάνουμε στο σημείο όπου ο πρωθυπουργός θα πάρει στα χέρια 
του το μπλοκάκι του και θα αρχίσει να βαθμολογεί. Σήμερα, μάλιστα, σας αποκαλύπτουμε 
το πλάνο των αλλαγών που σκέφτεται το Μαξίμου, οι οποίες, αν υλοποιηθούν, θα είναι 
σημαντικές. Εκτιμούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι πιο κοντά στο να πατήσει το «κουμπί» του 
ανασχηματισμού.

Εκλογές: Η αλήθεια είναι ότι στη χώρα μας, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, την επομένη 
όλοι μιλούν (ή σχεδόν όλοι) για πρόωρες εκλογές. Να πάρουμε, λοιπόν, τα δεδομένα. Τι θα 
κερδίσει ο κ. Μητσοτάκης εάν πάει σε εκλογές; Όλοι συμφωνούν ότι θα είναι πρώτος και με 
διαφορά. Υπάρχουν και κάποιοι που πιστεύουν ότι μπορεί να κερδίσει και την αυτοδυναμία. 
Θα συμφωνήσω μαζί τους. Αυτοδυναμία με απλή αναλογική όμως είναι πολύ δυνατόν να 
επιστρέψει στον εφιάλτη που έζησε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος με σαρωτικά 
νούμερα κοντά στο 50% είχε πλειοψηφία ενός και στη συνέχεια δύο βουλευτών. Αυτό θέλει 
ο κ. Μητσοτάκης σήμερα; Να «κάψει» την απλή αναλογική και να καεί και ο ίδιος;

Το δεύτερο που λέγεται είναι ότι θα ανανεώσει την εντολή. Με απλά λόγια δηλαδή, ότι 
αν πάει σε εκλογές θα κερδίσει έναν χρόνο περισσότερο, μια και θα γίνουν τα τρία χρόνια 
που υπολείπονται τέσσερα! Δηλαδή όλη η φασαρία θα έχει γίνει για έναν χρόνο. Αξίζει τον 
κόπο;

Το τρίτο επιχείρημα είναι ότι θα εξαφανίσει τον Τσίπρα, με μια ακόμη ήττα. Να μου επι-
τρέψετε και εδώ να πω πως, αν κερδίσει ο Μητσοτάκης με αυτοδυναμία, θα έχει οριακή 
πλειοψηφία και μια αντιπολίτευση που θα είναι στα κάγκελα, θα ζητά ονομαστικές ψηφοφο-
ρίες και η κυβέρνηση θα είναι σε ομηρία των βουλευτών της και διάφορων επιχειρηματιών. 
Επειδή το έχουμε ξαναζήσει, μόνο καλό δεν είναι αυτό το σενάριο και, κυρίως, όταν θα 
κληθείς να πάρεις και δυσάρεστες αποφάσεις.

Με βάση τα παραπάνω και πολλά άλλα, που θα μας δοθεί η ευκαιρία να αναλύσουμε 
προσεχώς, θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο πρωθυπουργός δεν θα… πυροβολήσει τα πόδια 
του και αντί της κάλπης θα επιλέξει τον ανασχηματισμό. Όσο και αν κάποιοι, για δικούς τους 
λόγους, θέλουν να το κάνει...

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Μαγιό, αντηλιακό και πρώτο Σαββατοκύριακο σε οργανωμένες παραλίες

Χωρίς αλκοόλ, με αποστάσεις και 
απολυμάνσεις η λειτουργία των πλαζ

Η κυβέρνηση μετά από διαβούλευση με τους ειδι-
κούς αποφάσισε, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας, να ανοίξουν οι οργανωμένες πα-
ραλίες το Σάββατο 16 Μαΐου.

Οι συνολικά  515 οργανωμένες παραλίες, περίκλει-
στες ή μη, που υπάρχουν στην Ελλάδα, θα ανοίξουν με 
μέτρα και κανόνες προστασίας, ώστε να περιοριστούν οι 
πιθανότητες εξάπλωσης του κορονοϊου.

Τι έγειρε το «ζύγι» υπέρ του ανοίγματος των πλαζ
Η απόφαση ελήφθη με βάση τις μετεωρολογικές 

προβλέψεις, τα επιδημιολογικά δεδομένα, αλλά και την 
εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων, 
ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός στις ελεύθερες πα-
ραλίες και οι λουόμενοι να βρίσκονται  σε ένα πιο οργα-
νωμένο και προστατευμένο περιβάλλον.

Οι όποιες αντιστάσεις από πλευράς κυβέρνησης ξεπε-
ράστηκαν, μετά τις εικόνες του προηγούμενου Σαββατο-
κύριακου, όπου πλήθος κόσμου βρέθηκε σε ελεύθερες 
παραλίες για τις πρώτες βουτιές και μάλιστα σε μεγάλο 
ποσοστό, χωρίς την τήρηση των κανόνων προστασίας 
κατά της πανδημίας. Την ίδια στιγμή ασκήθηκαν πιέσεις 
από τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις 
οργανωμένες πλαζ, προς τους τοπικούς «άρχοντες» και 
με τη σειρά τους οι δήμαρχοι μετέφεραν την πίεση αυτή 
προς την κυβέρνηση.

Ποια μέτρα και κανόνες θα ισχύουν
Από τις 8 το πρωί του Σαββάτου 16 Μαΐου, οι οργα-

νωμένες παραλίες θα λειτουργούν με  όρους και κανόνες 
που είναι οι εξής:

- Σε ελεγχόμενες ως προς την είσοδο οργανωμέ-
νες παραλίες είναι υποχρεωτική η καταγραφή του αριθ-
μού των παρευρισκομένων και ο μέγιστος αριθμός λουο-
μένων είναι τα 40 άτομα ανά 1.000τ.μ.

- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των αξόνων των 
ομπρελών ορίζεται στα 4 μέτρα, ενώ ορίζεται και ελά-
χιστη απόσταση ενός μέτρου μεταξύ της περιμέτρου του 
σκιάστρου δύο ομπρελών.

- Ανά ομπρέλα μπορούν να υπάρχουν μέχρι δύο 
(2) ξαπλώστρες, με εξαίρεση τις οικογένειες με ανήλικα 
τέκνα.

- Η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα σε δύο ξαπλώ-
στρες που βρίσκονται σε διαφορετικές ομπρέλες ορίζεται 
στο 1,5 μέτρο.

- Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
(κυλικεία, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ) λειτουργούν απο-
κλειστικά με διάθεση προϊόντων σε πακέτο (take away).

- Τα προϊόντα τους πωλούνται μόνο συσκευασμέ-
να και απαγορεύεται η παρασκευή τους στο χώρο.

- Απαγορεύεται η διάθεση και πώληση αλκοο-
λούχων ποτών.

- Απαγορεύεται το delivery στα σημεία αυτά.
- Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμά-

των στο χώρο του καταστήματος.
- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πελατών που 

περιμένουν να εξυπηρετηθούν ορίζεται στο 1,5 μέτρο.
- Υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας από 

τους εργαζόμενους.
- Το προσωπικό των οργανωμένων παραλιών 

υποχρεούται να απολυμαίνει τις ξαπλώστρες – καρέκλες 
μετά από κάθε πελάτη. Επίσης, υποχρεούται να απολυ-
μαίνει τακτικά τις εγκαταστάσεις υγιεινής, αναρτώντας 
σχετικό πρόγραμμα το οποίο και θα επιδεικνύεται σε πε-
ρίπτωση ελέγχου. 

- Στην ξαπλώστρα τοποθετείται υποχρεωτικά πε-
τσέτα με ευθύνη του λουόμενου.

- Απαγορεύεται η ομαδική άθληση με σωματική 
επαφή.

- Υπενθυμίζεται ότι για την προστασία της δημό-
σιας υγείας είναι απαραίτητο και στις παραλίες να τηρού-
νται οι αναγκαίες αποστάσεις, να αποφεύγεται ο συγχρω-
τισμός και να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής.

Τα προβλεπόμενα πρόστιμα

Στην πρώτη παράβαση το πρόστιμο θα είναι από 
5.000 έως 20.000 ευρώ, αναλόγως των τετραγωνικών 
μέτρων και η λειτουργία της επιχείρησης θα αναστέλλε-
ται για 30 ημέρες.

Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, τόσο το πρό-
στιμο όσο και το διάστημα το οποίο θα αναστέλλεται η 
λειτουργία της επιχείρησης, θα τριπλασιάζεται, δηλαδή η 
επιχείρηση θα κλείνει για 90 ημέρες.

Θα δοκιμαστεί ο τρόπος που μάθαμε 
να διασκεδάζουμε στις παραλίες
Το άνοιγμα των οργανωμένων παραλιών και γενικό-

τερα η κατάσταση που θα δημιουργηθεί από εδώ και πέρα 
κατά τους θερινούς μήνες , είναι ένα μεγάλο «στοίχημα» 
και μια μεγάλη δοκιμασία που θα «τεστάρει» τα μέτρα 
κάτω από τα οποία θα λειτουργήσει το όλο σύστημα, 
αλλά και  την ατομική ευθύνη που έχουν οι πολίτες και 
κατά πόσο νοιάζονται να επιδείξουν. Επίσης, θα δοκιμά-
σει όπως λένε ειδικοί, τις αντοχές μια κοινωνίας που έχει 
μάθει το καλοκαίρι να διασκεδάζει με συγκεκριμένους 
τρόπους στις παραλίες και στα μπαρ που βρίσκονται σε 
αυτές, να συγκεντρώνεται σε πολύ μεγάλους αριθμούς, 
να πληρώνει διάφορα ποσά για ξαπλώστρες, σε μερικές 
εκ των περιπτώσεων αδιαφορώντας για το πόσο κοντά 
βρίσκεται η μια ξαπλώστρα με την άλλη, παρά μόνο για το 
πόσο κοντά στο κύμα βρίσκεται, αλλά και τον τρόπο που 
έχουν μάθει οι επιχειρηματίες να προσφέρουν τις τουρι-
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Η Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Μελανώµατος 
συµπίπτει µε την Παγκόσµια Hµέρα κατά του 
Μελανώµατος και είναι µια αφορµή για 
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση για την έγκαιρη 
διάγνωσή του.

Ένας έλεγχος σπίλων σώζει και τα City Med σας 
παρέχουν εντελώς ∆ΩΡΕΑΝ δερµατοσκόπηση 
σπίλων για όλον τον µήνα Μάϊο στα ιατρεία 
τους στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη!

Η πρόληψη είναι το κλειδί και όλοι πρέπει να 
επισκέπτονται τακτικά τον δερµατολόγο.

Τηλ. επικοινωνίας: 2310-265392 (Θεσσαλονίκη) 210-7774737 (Αθήνα)

Κλείστε το ραντεβού σας 
τηλεφωνικά τώρα!

στικές τους υπηρεσίες στις πλάζ.  Σε κάθε περίπτωση οι 
ειδικοί δεν εφησυχάζουν, αντιθέτως όπως ο καθηγητής 
Παθολογίας- Λοιμωξιολογίας, κ. Σωτήρης Τσιόδρας, που 
σε πρόσφατη ενημέρωση, επικαλέστηκε στοιχεία μελε-
τών που δείχνουν ότι υπάρχει η πιθανότητα – μικρότερη 
μεν σε σχέση με τους κλειστούς χώρους αλλά υπαρκτή – 
να κολλήσει κάποιος τον κορονοϊό και σε ανοιχτό χώρο, 
εάν δεν τηρούνται οι αποστάσεις.

Πεντακάθαρες οι ακτές σε Κασσάνδρα και Σιθωνία 
Με πυρετώδεις ρυθμούς οι δημοτικές αρχές σε Κασ-

σάνδρα και Σιθωνία  προετοιμάζονται για να υποδεχτούν 
κόσμο στις παραλιακές περιοχές το Σαββατοκύριακο.

Στην Κασσάνδρα οι περισσότεροι οικισμοί διαθέτουν 
δεκάδες χιλιάδες  χιλιόμετρα παραλίας που κατά τη δι-
άρκεια του καλοκαιριού τοποθετούνται ξαπλώστρες και 
τραπέζια για τους επισκέπτες.

Τις παραλίες αυτές τις εκμεταλλεύονται οι ιδιοκτήτες 
καταστημάτων εστίασης που θα ανοίξου την πρώτη Ιου-
νίου. Ωστόσο οι Δήμαρχοι έχουν φροντίσει να τις καθα-
ρίσουν προκειμένου να φιλοξενήσουν τους επισκέπτες.

«Έχουμε βάλει τα κατάλληλα μηχανήματα καθαρι-
σμού των ακτών και καθαρίσαμε το παρλιακό μέτωπο 
από τον Μαρμαρά μέχρι τον Άγιο Ιωάννη με σχολαστικό-
τητα» αναφέρει στην karfitsa o δήμαρχος Σιθωνίας Κυ-
παρίσσης  Ντέμπλας.

 «Στην περιοχή μας ,τα καταστήματα εστίασης που θα 
αποφασίσουν να ανοίξουν την 1η Ιουνίου θα αναλάβουν 
να οργανωθούν με βάση τη ΚΥΑ που θα εκδοθεί» εξηγεί 
ο δήμαρχος.

Μ. Καρράς: Είμαστε έτοιμοι 
να υποδεχτούμε τουρίστες
Ένας από τους δημάρχους που ήταν ανάμεσα σε αυ-

τούς που πίεσαν για άνοιγμα των οργανωμένων παραλι-
ών, ήταν και ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού 
Χαλκιδικής, Μανώλης Καρράς.

Ο κύριος Καρράς δήλωσε στην karfitsa για ακόμη μια 
φορά, την ανάγκη λειτουργίας των οργανωμένων παρα-
λιών, τονίζοντας πως ο δήμος είναι έτοιμος να δεχτεί κό-
σμο, εκφράζοντας ωστόσο αμφιβολία για το κατά πόσο 
θα συμβεί αυτό. «Ο δήμος είναι έτοιμος, αλλά τουρίστες 
δεν βλέπω να έρχονται, γιατί μέχρι Κυριακή βράδυ απα-
γορεύονται οι μετακινήσεις εκτός νομού. Στη Χαλκιδική 
και στον δήμο Νέας Προποντίδας περιμένουμε πολίτες 
από τους γύρω Νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-

κεδονίας και από τα Βαλκάνια. Εφόσον δεν μπορεί να 
έρθει αυτός ο κόσμος τουρισμός δεν μπορεί να υπάρχει 
αυτό το Σαββατοκύριακο», ήταν η χαρακτηριστική του 
τοποθέτηση.

Ο κύριος Καρράς τόνισε πως οργανωμένες παραλίες 
δεν υπάρχουν στην Χαλκιδική και εξήγησε, «δεν έχει βγει 
ακόμη η Κοινή Υπουργική Απόφαση που να μας δίνει το 
δικαίωμα να προχωρούμε στην παραχώρηση της χρήσης 
του αιγιαλού, που τοποθετούνται ομπρέλες και ξαπλώ-
στρες . Εφόσον δεν έχει δοθεί το δικαίωμα εκμίσθωσης 
αιγιαλού, δεν θα λειτουργήσουν οργανωμένες παραλί-
ες».

Ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας υπογράμμισε στην 
karfitsa πως η έκδοση της συγκεκριμένης ΚΥΑ είναι πολύ 
σημαντική για δυο λόγους. «Την περιμένουμε γιατί η ΚΥΑ 
αυτή θα αναφέρει του όρους της διαγωνιστικής διαδικα-
σίας παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού σε επιχειρήσεις 
εστίασης. Σε αυτή θα περιγράφονται και τα μέτρα ασφα-
λείας που θα πρέπει να τηρούνται», επισήμανε.

Γιάννης Γιώργος: Χιλιάδες Θεσσαλονικείς 
θα εξορμήσουν στη Χαλκιδική    
 «Εκτιμώ ότι χιλιάδες Θεσσαλονικείς θα θέλουν να 

απολαύσουν αυτό που τους στερήθηκε τόσο καιρό και θα 
ταξιδέψουν από την Δευτέρα στη Χαλκιδική. Το θεωρώ 
αναμενόμενη εξέλιξη καθώς πολλοί έχουν σπίτια που θα 
ήθελαν να τα δουν, να ελέγξουν αν έχουν γίνει ζημιές» 
αναφέρει ο Αντιπεριφεριάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Γιώρ-
γος.

Όσον αφορά το άνοιγμα των οργανωμένων παραλιών 

αυτό το Σαββατοκύριακο τόνισε ότι «τη θάλασσα θα απο-
λαύσουν οι γηγενείς και αυτοί που όλο το προηγούμενο 
διάστημα επέλεξαν το νομό Χαλκιδικής ως μόνιμη κατοι-
κία». Τόνισε ότι «με προσοχή και με ατομική ευθύνη, όλα 
θα πάνε καλά».

Για την φετινή τουριστική σεζόν παρατήρησε ότι 
υπάρχει αισιοδοξία. «Είναι βάσιμες οι ελπίδες ότι όταν 
ανοίξουν τα χερσαία σύνορα οι επισκέπτες των Βαλκανί-
ων θα έρθουν για άλλη μία χρονιά στο νομό Χαλκιδικής».

Το αίτημα
Βάση των νέων μέτρων κατά της πανδημίας και των 

αποστάσεων που επιβάλλονται, τα καταστήματα εστία-
σης θα μπορούν να λειτουργούν με περιορισμένο αριθμό 
τραπεζοκαθισμάτων και στα τμήματα αιγιαλού που θα 
εκμισθωθούν θα επιτρέπονται λιγότερες ξαπλώστρες κι 
ομπρέλες ηλίου σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν, με 
αποτέλεσμα και στις δυο περιπτώσεις μικρότερος αριθ-
μός πελατών. Για τον παραπάνω λόγο, ο δήμαρχος Νέας 
Προποντίδας μέσα από την karfitsa έκανε την εξής πρό-
ταση δηλώνοντας, «λόγω των αποστάσεων μεταξύ των 
ομπρελών θα πρέπει να δοθεί δικαίωμα στους δήμους 
εκμίσθωσης μεγαλύτερου μέρους αιγιαλού, από αυτό 
που εκμίσθωναν πέρσι και ήταν έως 500 τ.μ.».

Ο κ. Καρράς τόνισε πως υπήρχε απόσταση εκατό 
(100) μέτρων μεταξύ των τμημάτων αιγιαλού που ήταν 
εκμισθωμένα και πρότεινε, «θα πρέπει να υπάρχουν ευ-
νοϊκότεροι όροι, ούτως ώστε να μπορέσουν να δώσουν 
μεγαλύτερη έκταση, είτε τμημάτων αιγιαλών για ομπρέ-
λες ξαπλώστρες, είτε κοινόχρηστων χώρων για τοποθέ-
τηση τραπεζοκαθισμάτων».

reportage
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Ο Υφυπουργός Τουρισμού Μάνος Κόνσολας στην karfitsa

Η αντιμετώπιση των συνεπειών της 
πανδημίας στον τουρισμό απαιτεί ρεαλισμό

Για ένα δύσκολο τουριστικά καλοκαίρι ετοιμάζεται η 
κυβέρνηση, με τον Υφυπουργό Τουρισμού Μάνο Κόνσο-
λα να τονίζει σε συνέντευξη του στην karfitsa «πρέπει να 
είμαστε προετοιμασμένοι και για το χειρότερο σενάριο, να 
είμαστε ρεαλιστές». Ο Υφυπουργός αναφέρεται επίσης, 
στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζο-
μένων του κλάδου που δρομολογούνται, τονίζοντας την 
ανάγκη προσαρμογής του τουρισμού σε νέα δεδομένα. 
Όσον αφορά την θωράκιση της χώρας από ενδεχόμενα 
εισερχόμενα κρούσματα κορονοϊου, ο κ. Κόνσολας επι-
σημαίνει, πως απαραίτητο βήμα προς αυτή τη κατεύθυν-
ση είναι η δημιουργία εθνικού υγειονομικού πρωτοκόλ-
λου εισόδου στη χώρα, αλλά και διμερείς συμφωνίες με 
κράτη, που θα δέχονται τους υγειονομικούς κανόνες. 
Όπως γνωστοποιεί, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της 
εποχής, έχει ολοκληρωθεί νομοσχέδιο που συνιστά τη 
μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στο χώρο της τουριστικής 
εκπαίδευσης και έρευνας. Ο κ. Κόνσολας βάζει τέλος σε 
κάθε συζήτηση για πρόωρες εκλογές δηλώνοντας, πως 
η κυβέρνηση δεν στερείται πολιτικής και δημοκρατικής 
νομιμοποίησης.

Με την εμφάνιση της πανδημίας, οι αρχικές εκτιμή-
σεις για το φετινό καλοκαίρι και γενικά για τον τουρι-
στικό κλάδο ήταν άκρως δυσοίωνες. Αυτή τη στιγμή, 
που η χώρα μας έχει διαχειριστεί εκ του αποτελέσματος 
σωστά την υγειονομική κρίση, ποια είναι τα μηνύματα 
που λαμβάνετε για την τουριστική κίνηση; Η εικόνα 
παραμένει το ίδιο άσχημη; Οι επιπτώσεις της πανδημίας 
είναι ήδη ορατές στον τουρισμό μας. Τα πράγματα είναι 
δύσκολα και πρέπει όλοι να έχουμε πλήρη συναίσθηση 
της πραγματικότητας. Η αντιμετώπιση των συνεπειών 
της πανδημίας στον τουρισμό απαιτεί ρεαλισμό. Είναι 
ανέφικτο να πιστεύουμε ότι μπορούμε να προσελκύσου-
με μεγάλο αριθμό επισκεπτών, τη στιγμή που η ύφεση 
επηρεάζει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, τη στιγμή που κυ-
ριαρχούν ο φόβος και η ανασφάλεια, αλλά και τη στιγμή 
που ευρωπαίοι αξιωματούχοι συνιστούν στους πολίτες να 
αποφεύγουν να προγραμματίσουν διακοπές στο εξωτε-
ρικό.

Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για το χειρό-
τερο σενάριο, να είμαστε ρεαλιστές. Γιατί ό, τι και αν κά-
νουμε εμείς, είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουμε αυτές τις 
ταξιδιωτικές οδηγίες, το φόβο και την ανασφάλεια.

 Κύριε Υπουργέ, σε κάθε περίπτωση η φετινή θερινή 
τουριστική σεζόν θα είναι μια δοκιμασία. Ποια είναι η 
πρόταση του Υπουργείου και ο σχεδιασμός για τη στή-
ριξη του τουριστικού κλάδου, εργαζομένων και επιχει-
ρήσεων; Η ζωή δεν σταματά, οι συνθήκες επιβάλλουν 

να αλλάξει μορφή και κανόνες ο τουρισμός, να προσαρ-
μοστεί στα νέα δεδομένα. Αυτός είναι ο δικός μας στόχος, 
για αυτό προετοιμαζόμαστε. Εμείς θα κάνουμε αυτό που 
πρέπει ως χώρα. Προϋπόθεση, όμως, είναι να υπάρχουν 
πρωτόκολλα υγείας σε όλο το φάσμα της τουριστικής 
δραστηριότητας. Τα πρωτόκολλα θα αποτελούν εγγύηση 
ασφάλειας για όσους θέλουν να ταξιδέψουν.

Σε ό, τι αφορά στη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζο-
μένων, περιμένουμε τις λεπτομέρειες για το Ταμείο Ανά-
καμψης της Ε.Ε. Ένα μεγάλο μέρος των πόρων αυτού του 
ταμείου θα διατεθεί για τη στήριξη του τουρισμού. Υπάρ-
χουν όμως ήδη δρομολογημένα μέτρα, όπως:

- Νέο πλαίσιο επιστρεπτέας προκαταβολής για να 
στηριχθεί η ρευστότητα.

- Δάνεια ύψους 3 δις ευρώ με την εγγύηση του 80% 
του δανείου από το ελληνικό δημόσιο.

- Δάνεια κεφαλαίου κίνησης με πλήρη επιδότηση επι-
τοκίου προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με τζίρο έως 
50 εκατ. ευρώ.

- Αναστολές βεβαιωμένων οφειλών προς εφορία και 
ασφαλιστικά ταμεία.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να 
στηρίξει τους εργαζόμενους καλύπτοντας ένα σημαντικό 
μέρος του μισθολογικού τους κόστους.

Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, η ασφάλεια 
είναι πάνω από όλα. Τι μέτρα θα λαμβάνονται στα του-
ριστικά καταλύματα; Πως θα θωρακίσουμε τη χώρα 
μας από την απειλή των εισερχόμενων κρουσμάτων; 
Η απόφαση της Κομισιόν είναι θετική ως προς το ότι 
εκφράζει τη βούληση της Ε.Ε. να ανοίξει ο τομέας των 
μεταφορών και ο τουρισμός. Τώρα, όμως, αρχίζουν τα 
δύσκολα, εναπόκειται στις χώρες-μέλη να διαμορφώ-
σουν τα πρωτόκολλα και να προχωρήσουν σε διμερείς 
πλέον συμφωνίες. Εμείς θα πρέπει να δημιουργήσουμε 
ένα εθνικό υγειονομικό πρωτόκολλο για την είσοδο στη 
χώρα επισκεπτών. Προέχει η υγεία, το αίσθημα ασφάλει-
ας. Επισημαίνω τη δημοσκόπηση του Εργαστηρίου Μάρ-
κετινγκ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που δείχνει ότι το 
50% των Ελλήνων διαφωνεί στο άνοιγμα των συνόρων 
σε όλους τους τουρίστες και το 74,2% ζητά να εισέρχο-
νται στη χώρα τουρίστες με ειδικό πιστοποιητικό για τον 
COVID-19.

Απαιτούνται, επίσης, υγειονομικά πρωτόκολλα λει-
τουργίας των ξενοδοχείων και των τουριστικών καταλυ-
μάτων, με δύο κριτήρια: α) τις οδηγίες των επιστημόνων, 
β) τον ρεαλισμό, σε ό, τι αφορά στην εφαρμογή τους από 
τα ξενοδοχεία. Η θέση μου είναι ότι πρέπει να βρεθεί μια 
ισορροπία, να μην γίνονται εκπτώσεις σε θέματα δημόσι-

ας υγείας και υγειονομικής ασφάλειας αλλά, ταυτόχρονα, 
να μην τίθενται προαπαιτούμενα που καθιστούν απαγο-
ρευτική τη λειτουργία ξενοδοχείων και τουριστικών κα-
ταλυμάτων.

Το επόμενο βήμα είναι διμερείς συμφωνίες με κρά-
τη, που θα δέχονται και θα πληρούν τους υγειονομικούς 
κανόνες.

Τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί, με τα 
μέτρα ασφαλείας που πρέπει πλέον να λαμβάνονται, 
απαιτούν και μια διαφορετική, πιο αναβαθμισμένη του-
ριστική εκπαίδευση, που θα εκμεταλλεύεται και τον ψη-
φιακό ανασχηματισμό. Ποιος είναι ο προγραμματισμός 
σας; Έχουμε ήδη ολοκληρώσει ένα νομοσχέδιο που συ-
νιστά τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στο χώρο της τουρι-
στικής εκπαίδευσης και έρευνας, με νέες ειδικότητες που 
θα αντιστοιχούν στο αύριο και στη νέα πραγματικότητα 
που έχει διαμορφωθεί. Είναι μονόδρομος η προσαρμο-
γή της τουριστικής εκπαίδευσης στην τέταρτη βιομηχα-
νική επανάσταση, που, ουσιαστικά, είναι η κυριαρχία της 
ψηφιακής οικονομίας. Αναφέρομαι σε ένα ευρύ πλέγμα 
υπηρεσιών, από την παροχή πληροφορίας έως την εμπο-
ρική και επιχειρηματική συναλλαγή και την τουριστική 
προβολή, αλλά και την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών. 
Η προσπάθεια αυτή, αντανακλά και στη δημιουργία των 
νέων θέσεων απασχόλησης του μέλλοντος.

Στο επενδυτικό «τοπίο» πόσο μεγάλο ήταν το πλήγ-
μα του κορονοϊού; Υπάρχουν επενδύσεις στον τουριστι-
κό κλάδο που έχουν, παγώσει; Που έχουν ακυρωθεί; Η 
που συνεχίζονται; Υπάρχουν επιχειρήσεις που δραστηρι-
οποιούνται στον τομέα του τουρισμού και επιχειρηματικά 
και επενδυτικά τους σχέδια έχουν ενταχθεί είτε στον ανα-
πτυξιακό  4399/2016 ή σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Οι επι-
χειρήσεις αυτές, χρειάζονται ρευστότητα αυτή τη στιγμή 
για να αντιμετωπίσουν προβλήματα λειτουργίας, αλλά 
και κάλυψης των υποχρεώσεών τους.

Για το σκοπό αυτό, πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετα-
στεί η λύση να λαμβάνουν, ως προκαταβολή, το 50% του 
επιχορηγούμενου ποσού και έχω καταθέσει σχετική πρό-
ταση στον αρμόδιο Υπουργό. Από εκεί και έπειτα, θα είναι 
ένα θετικό μήνυμα για την οικονομία να προχωρήσουν 
επενδύσεις  στον τουρισμό, μεγάλης κλίμακας, όπως 
αυτή στο γκολφ Αφάντου.

Είναι σίγουρο πως μετά την πανδημία, δεν μπορεί 
να υλοποιηθεί ο προεκλογικός σχεδιασμός και οι προ-
εκλογικές δεσμεύσεις. Αυτό πως θα το αντιμετωπίσετε 
πολιτικά; Θα μπορούσε να είναι αιτία για πρόωρη προ-
σφυγή στις κάλπες; Η κυβέρνηση δεν στερείται πολι-
τικής και δημοκρατικής νομιμοποίησης. Επιπρόσθετα, Μάνος Κόνσολας
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Μάνος Κόνσολας

Πρέπει να είμαστε 
προετοιμασμένοι και για 

το χειρότερο σενάριο, 
είναι δύσκολο να 

αντιμετωπίσουμε τις 
ταξιδιωτικές οδηγίες, το 

φόβο και την ανασφάλεια

οι πολίτες έχουν, πλέον, κατακτήσει ένα υψηλό επίπεδο 
ωριμότητας, ώστε να αντιλαμβάνονται ότι η κρίση είναι 
παγκόσμια, οφείλεται σε μια ασύμμετρη απειλή και απαι-
τεί ενότητα, συνεννόηση και μια ισχυρή διακυβέρνηση με 
σχέδιο και αποφασιστικότητα για να προχωρήσει μπρο-
στά. Αντί να μιλάμε για τις επόμενες εκλογές, προτιμώ να 
μιλάμε για τις πολιτικές που θα δώσουν την ευκαιρία στις 
επόμενες γενιές να ζήσουν καλύτερα.

 Και μια πιο προσωπική ερώτηση. Όλη αυτή η δοκι-
μασία, που δεν έχει τελειώσει και περιλαμβάνει, ανησυ-
χία για την υγεία, γρήγορες και δύσκολες αποφάσεις, 
καραντίνα και κοινωνικές αποστάσεις, άλλαξε καθό-
λου τον Μάνο Κόνσολα; Σας έκανε να δείτε με διαφο-
ρετική οπτική θέματα που τα θεωρούσαμε δεδομένα; 
Κανέναν άνθρωπο δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστο. Είμαστε 
αναγκασμένοι, πλέον, να βλέπουμε τη ζωή με διαφορετι-
κή οπτική. Να εκτιμούμε πράγματα που τα προσπερνού-
σαμε γιατί τα θεωρούσαμε αυτονόητα. Η πανδημία μας 
έδειξε πόσο ευάλωτοι είμαστε, μας ανάγκασε να δούμε 
όλα όσα αξίζουν πραγματικά στη ζωή μας.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ συστηματικά υποκι-
νούμενος από ντόπια και ξένα ανθελληνικά κέντρα εί-
ναι η μεθοδευμένη εμμονή των 
τελευταίων δέκα ετών, όλων 
των ιδιωτικών καναλιών (πλην 
ενός) να μας σερβίρουν δεκάδες 
τούρκικα προπαγανδιστικά  σήρι-
αλ. Συνειδητά και χωρίς κανένα 
ελαφρυντικό οι καναλάρχες, σε 
συνέργεια με πολλούς εκδότες 
τηλεοπτικών περιοδικών, πειθα-
ναγκάζουν το τηλεοπτικό τους 
κοινό, να παρακολουθεί καθημε-
ρινά τουρκικές παραγωγές «σα-
πουνόπερες» που σκόπιμα ωραι-
οποιούν ανύπαρκτα τουρκικά 
κοινωνικά πρότυπα. Κι όλα αυτά, 
την ίδια ώρα που η τουρκική απειλή και προκλητικότητα 
στην Κύπρο, στο Αιγαίο και στον Έβρο έχουν ξεπεράσει 
κάθε όριο λογικής και δικαίου. 

«Είναι πολλά τα λεφτά» λένε οι γνωρίζοντες καλά 
το θέμα, επιβεβαιώνοντας ότι οι σειρές αυτές επιδο-

τούνται από την τουρκική κυβέρνηση, όχι μόνον με την 
δέσμευση να μεταδίδονται με την τουρκική διάλεκτο, 

αλλά κυρίως γιατί εξυπηρετούν 
τους βραχυπρόθεσμους στόχους 
της Τουρκίας, για πολιτισμική 
διείσδυση οθωμανοποίησης της 
Ελλάδας. Στο όνομα της «Ελλη-
νο-Τουρκικής φιλίας» που κατέρ-
ρευσε ολοσχερώς τα τελευταία 
χρόνια, η Ελληνική τηλεόραση 
έχει πλημμυρίσει από πολυδά-
πανες τουρκικές τηλεοπτικές σει-
ρές. Από το 2012 μέχρι σήμερα 
τα «πρωτεία» στις αναμεταδόσεις 
έχουν ο ΑΝΤ-1 και το MEGA και 
ακολουθούν o ALPHA, το STAR 
και ο ΣΚΑΙ που μπήκε πρόσφατα 

δυναμικά στο παιχνίδι, προκαλώντας πολλές αντιδρά-
σεις του κοινού, εξ αιτίας της οργανωμένης επίθεσης των 
λαθρομεταναστών στον Έβρο και στα νησιά του Αιγαίου 
και των  συνεχιζόμενων προκλητικών αξιώσεων τούρ-
κων αξιωματούχων κατά της Ελλάδος.

Πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο με καθαρά 
προπαγανδιστικό σκοπό,  που στόχο έχει να αλλοιώσει 
συνειδήσεις και να κάμψει τις αντιδράσεις των Ελλήνων, 
στο επιχειρούμενο ιταμό business plan της Γερμανίας να 
ικανοποιήσει τις ορέξεις της σύμμαχου Τουρκίας για το 
Αιγαίο και τη Θράκη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο μάλιστα, 
που προ ημερών η γερμανική εφημερίδα Bild δημοσί-
ευσε ένα προκλητικό σκίτσο, με την Τουρκία να κρατά 
από το χέρι την Ελλάδα ως …παιδάκι της! Όπως και στην 
κρίση του Έβρου, ενώ όλη η Ευρώπη πήρε το μέρος της 
Ελλάδος, η Γερμανία χωρίς αιδώ στάθηκε νουθετώντας 
τις ψευτιές των Τούρκων!

Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό. Προς έκπληξη όλων 
των Ελλήνων και αυτή η κυβέρνηση δείχνει ότι δεν εί-
ναι πρόθυμη να χαλάσει τα σχέδια της Γερμανίας και των 
Τούρκων, αλλά θα το βρει μπροστά της. Γιατί ο Σουλεϊμάν 
ο …μεγαλοπρεπής (!) κύριοι καναλάρχες και κύριοι της 
κυβέρνησης, ήταν ο αιμοσταγής σφαγέας των Ελλήνων 
και σε λιγότερο από ένα χρόνο, που γιορτάζουμε τα 200 
χρόνια της ηρωϊκής επανάστασης του 1821 θα συνα-
ντήσει ξανά τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη και την 
Μπουμπουλίνα!

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

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

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

opinion

Την περασμένη εβδομάδα, η Κεντρική 
Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας κατέθεσε 
στον πρωθυπουργό και στους αρμόδιους 
υπουργούς της κυβέρνησης μια δέσμη θέ-
σεων και προτάσεων, για την αντιμετώπιση 
των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας 
και την επιστροφή στην ανάπτυξη. 

Οι προτάσεις έχουν διαμορφωθεί με αφε-
τηρία την ανάγκη να διοχετευθούν επαρκείς 
πόροι για τη στήριξη της οικονομίας, σε συ-
νάρτηση πάντα με τη δυνατότητα της χώρας 
να αυξήσει το χρέος της, χωρίς να χάσει τη 
δυνατότητα να δανείζεται από τις αγορές, με 
ανταγωνιστικό επιτόκιο. Εξίσου σημαντικό 
ζητούμενο, όμως, αποτελεί η αξιοποίηση 
των πόρων αυτών με τέτοιο τρόπο, ώστε η 
Ελλάδα να στρέψει την παραγωγή της σε 
διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσί-
ες και να μπορέσει να επωφεληθεί από την 
επιστροφή της παγκόσμιας οικονομίας στην 
ανάπτυξη, όταν το σοκ της πανδημίας τε-
λειώσει. 

Στη βάση αυτών των παραμέτρων, η 
Επιμελητηριακή Κοινότητα προτείνει την 
εφαρμογή ενός νέου στρατηγικού σχεδίου, 
με τρεις κύριους πυλώνες. Ο πρώτος αφορά 
την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων 
σε κλάδους στους οποίους η χώρα διαθέτει 
συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως είναι ο 
τουρισμός, με την ανάπτυξη εναλλακτικών 

μορφών όπως ο ιατρικός τουρισμός, η έρευ-
να και ανάπτυξη φαρμάκων και η παραγωγή 
γενοσήμων, η πράσινη ενέργεια, οι μεταφο-
ρές και η εφοδιαστική αλυσίδα, η μεταποίη-
ση αγροτικών προϊόντων, αλλά και οι τομείς 
της καινοτομίας και της τεχνολογίας, της 
βιομηχανικής παραγωγής και των υποδο-
μών. Για να κινητοποιηθούν νέες επενδύσεις 
σε αυτούς τους τομείς, χρειάζονται κίνητρα 
όπως η μείωση του ελάχιστου ύψους επέν-
δυσης, και η θέσπιση υψηλών αφορολόγη-
των αποθεματικών, με απλά κριτήρια και 
δυνατότητα αυτοένταξης των επενδύσεων.

Δεύτερος πυλώνας είναι η στήριξη των 
επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυ-
τές, με μέτρα όπως όπως η εφαρμογή μεγά-
λου προγράμματος εγγυήσεων και επιδο-
τήσεων για την ενίσχυση της ρευστότητας 
σε επιχειρήσεις που το έχουν ανάγκη, προ-
γράμματα επιδότησης της εργασίας, άμεση 
εξόφληση των υποχρεώσεων του δημοσίου 
τομέα προς τους ιδιώτες, μείωση του ΦΠΑ, 
μείωση ή και κατάργηση της προκαταβολής 
φόρου για τα κέρδη του 2019, μείωση του 
ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα, αναστολή και ρύθμιση 
οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία, δημόσιο, 
ΟΤΑ και ΔΕΚΟ, κίνητρα για τις επιχειρήσεις 
που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, κ.ά..

Τρίτος πυλώνας προτεραιότητας είναι η 
επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών και 

του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημο-
σίου τομέα, με έμφαση σε θέματα όπως η 
ενίσχυση της ψηφιακής δημόσιας διοίκησης, 
η ανάπτυξη της ψηφιακής εκπαίδευσης, η 
διευθέτηση των θεμάτων τηλε-εργασίας, η 
καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβη-
τισμού ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες, 
η ενίσχυση του ΕΣΥ με έμφαση στην ανα-
βάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, η 
επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής δι-
καιοσύνης, η αναβάθμιση του συστήματος 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης, καθώς και η εξυγίανση του τραπεζικού 
τομέα.

Τους προηγούμενους μήνες, η χώρα κα-
τάφερε να διαχειριστεί μια πρωτόγνωρη για 
την ανθρωπότητα απειλή, δημιουργώντας 
παράλληλα ένα θετικό πρότυπο για το μέλ-
λον. Έδειξε ότι μπορεί να λειτουργεί με απο-
φασιστικότητα, με σύνεση, με αποτελεσμα-
τικότητα και ομοψυχία. Με τα ίδια υλικά και 
με ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο 
οφείλει να προχωρήσει και σήμερα, προκει-
μένου να κερδίσει το στοίχημα της επόμενης 
ημέρας.

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρό-
εδρος του εμπορικού και βιομηχανικού 
επιμελητηρίου Αθηνών

Ανάκαμψη μετά την πανδημία: οι προτάσεις των Επιμελητηρίων
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Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

Ανάκαμψη μετά την πανδημία: οι προτάσεις των Επιμελητηρίων Ιστορίες Πανδημίας
Πέντε δήμαρχοι

 και τρεις γυναίκες  
δημοσιογράφοι 

περιγράφουν 
πως βίωσαν 

την πανδημία του 
κορονοϊού

Ρεπορτάζ: Αναστασία Καρυπίδου 

Στην πρώτη φάση του Κορονοϊου, αν μπορεί κανείς να ονομάσει έτσι την εμ-
φάνιση της επιδημίας που γονάτισε τον πλανήτη,  η τοπική Αυτοδιοίκηση σήκωσε 
μεγάλο βάρος για την υλοποίηση προγραμμάτων με σκοπό την ενημέρωση των 
πολιτών και τη λήψη μέτρων αναχαίτησης της νόσου. Δήμαρχοι και δημοτικές 
αρχές έζησαν έντονα αυτές τις στιγμές και οι περισσότεροι αισθάνονται περήφα-
νοι που κατάφεραν να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις και να ανταπεξέλ-
θουν με επιτυχία. Ωστόσο ως άνθρωποι έζησαν τεράστια πίεση και αγωνία για να 
συμβάλλουν ώστε να κερδηθεί η πρώτη μάχη. Μερικές από τις σκέψεις τους τις 
μοιράζονται μαζί μας.  

Επίσης η μάχη με την επιδημία του κορονοϊού κερδήθηκε γεμίζοντας με αισιο-
δοξία πολίτες πολιτικούς και επιστήμονες να συνεχίσουν μέχρι να κερδίσουμε και 
τον πόλεμο. Στην νίκη αυτή έπαιξαν σημαντικό ρόλο και τα ΜΜΕ που μετέδιδαν 

λεπτό προς λεπτό της εξελίξεις σε όλη τη χώρα και ενημέρωναν για τα μέτρα 
προστασίας. Οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι ήταν εκείνοι που έθεσαν σε κίνδυνο την 
υγεία τους για να μεταδώσουν στον κόσμο τα γεγονότα και τις εξελίξεις άμεσα. 
Συναντήσαμε τρεις συναδέλφους γυναίκες που για ακόμη μια φορά αψήφησαν 
τον κίνδυνο, θωρακίστηκαν με μάσκες γάντια και αντισηπτικά και ρίχτηκαν στη 
μάχη της ενημέρωσης των πολιτών.   Η επικεφαλής τους ανταποκριτικού γρα-
φείου του ALPHA  στη  Βόρεια Ελλάδα, Σούζυ Καζαντζίδου, η δημοσιογράφος του 
ανταποκριτικού γραφείου του OPEN Αναστασία Αργυριάδου και η δημοσιογρά-
φος του ανταποκριτικού γραφείου του ΣΚΑΙ Ελένη Ιατρού μοιράζονται κάποιες 
σκέψεις για το τρίμηνο του κορονοϊού που έζησαν ομολογουμένως πολύ έντονα 
συναισθήματα και καμιά φορά ακραία…
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Κωνσταντίνος Ζέρβας, δήμαρχος Θεσσαλονίκης: 
“Μετά το πρώτο κρούσμα από το μυαλό μου πέρασαν 
όλα τα σενάρια”

    Έτυχε στη Θεσσαλονίκη η πρώτη επιβεβαίωση 
κρούσματος κορονοϊού στην Ελλάδα, γεγονός που ομο-
λογώ πως μας εξέπληξε μεν αλλά δεν μας βρήκε απρο-
ετοίμαστους. Λίγες ημέρες πριν είχε προηγηθεί ενημέ-
ρωση του Δήμου από υπερκείμενες υγειονομικές αρχές 
για την πιθανότητα κρουσμάτων στην πόλη, καθώς η δι-
ασπορά του ιού στην γειτονική Ιταλία ήταν ήδη γεγονός. 
Είμαστε κάτι περισσότερο υποψιασμένοι και σε συνεχείς 
συσκέψεις με τους συνεργάτες και τη Διοίκηση είχαμε κα-
ταλήξει σε ένα πρώτο σχέδιο δράσης σε περίπτωση που 
αντιμετωπίζαμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

    Η προετοιμασία αυτή αποδείχθηκε αποφασιστικός 
παράγοντας της μετέπειτα θετικής διαχείρισης της κρίσης 
καθώς με την έκδοση των πρώτων Πράξεων Νομοθετι-
κού Περιεχομένου από την κυβέρνηση μας δόθηκε η δυ-
νατότητα να ενεργήσουμε άμεσα.

    Φροντίσαμε να προμηθευτούμε σε επαρκείς πο-
σότητες μέσα ατομικής προστασίας, να καταγράψουμε 
τις ανάγκες, να προτεραιοποιήσουμε τις δράσεις μας. 
Παράλληλα, κινηθήκαμε στην κατεύθυνση δημιουργίας 
ενημερωτικού υλικού, καθώς μέλημά μας ήταν ο περι-
ορισμός της διασποράς του ιού στην πόλη – απλές μα 
τόσο κρίσιμες οδηγίες προς τους πολίτες αναρτήθηκαν 
σε στάσεις του ΟΑΣΘ, σε δημοτικά κτίρια και μοιράστηκαν 
χιλιάδες φυλλάδια κατά τόπους.

    Βέβαια, όποια προετοιμασία και να έχεις κάνει, όταν 
πληροφορείσαι το γεγονός, δεν σας κρύβω ότι υπάρχει 
άγχος και αγωνία για την εξέλιξη των πραγμάτων. Μην 
ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε στην 26 Φεβρουαρίου, με τα 
ερωτήματα σχετικά με την πανδημία να κυριαρχούν ένα-
ντι των απαντήσεων.

    Οι στιγμές εκείνες ήταν κρίσιμες και δύσκολες. 
Υπήρξε αναστάτωση, κινητοποίηση και διαρκής εγρήγορ-
ση. Τα τηλέφωνα είχαν πάρει φωτιά, όλα τα ΜΜΕ της χώ-
ρας έψαχναν απαντήσεις, λεπτομέρειες και πληροφορίες. 
Ήμουν προσωπικά σε διαρκή επικοινωνία με τον υπουρ-
γό Υγείας, με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ και ακολουθήσαμε 
πιστά τις οδηγίες.

    Θυμάμαι το βράδυ της ίδιας ημέρας να γυρνώ κα-
τάκοπος στο σπίτι, με αγωνία για την επόμενη ημέρα. Από 
το μυαλό μου περνούσαν όλα τα πιθανά σενάρια και μία 
σειρά υποχρεώσεων αλλά και πρωτοβουλιών που έπρε-
πε να γίνουν σε πρώτο χρόνο. Μπορεί το αποτέλεσμα μέ-

χρι σήμερα να μας έχει δικαιώσει, αλλά τότε τίποτε δεν 
ήταν δεδομένο.  

Γιάννης Δαρδαμανέλης, δήμαρχος Καλαμαριάς: 
Δεν θα ξεχάσω την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής 
διαχείρισης κρίσεων”

Αναμφίβολα όλο αυτό το διάστημα που βιώνουμε 
την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού, η ζωή μας έχει 
αλλάξει τα δεδομένα καθώς προκλήθηκαν διάφορες 
ανατροπές. Εντάξαμε στην καθημερινότητα μας, άλλους 
κώδικες λειτουργίας, συμπεριφοράς και επικοινωνίας.

    Εμείς, ως δήμος Καλαμαριάς, έχοντας και ενημέ-
ρωση για όσα ακραία συνέβαιναν στο εξωτερικό, πήραμε 
άμεσα αποφάσεις μέτρων και δράσεων για να προστα-
τεύσουμε τους εργαζόμενους και τους συνδημότες μας 
και να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες τους. Οι υπηρεσίες 
μας, παρά τον μειωμένο αριθμό των εργαζομένων, στις 
ειδικές αυτές συνθήκες λειτουργίας, ανταποκρίθηκαν με 
επάρκεια, εξυπηρετώντας το κοινό και νομίζω πως τα κα-
ταφέραμε καλά.

    Δεν θα ξεχάσω εκείνη την πρώτη συνεδρίαση της 
επιτροπής διαχείρισης κρίσης, που έκανε το γραφείο μου 
να μοιάζει κέντρο επιχειρήσεων. Αντισηπτικά, μάσκες, 
γάντια, διπλή βάρδια, έγιναν για όλους μας μια καθημε-
ρινότητα.

    Στο διάστημα της υποχρεωτικής παραμονής των 
δημοτών στα σπίτια τους που αποσκοπούσε στο να επι-
τευχθεί ο περιορισμός της διασποράς του κορονοϊού, η 
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, Αλληλεγγύης & Δημό-
σιας Υγείας, έγινε αποδέκτης πολλών διαφορετικών με-
ταξύ τους αιτημάτων.

    Τα αιτήματα τους ποικίλαν από την κάλυψη ειδών 
διατροφής, φαρμακευτικής αγωγής, αλλά και ψυχολογι-
κής υποστήριξης για τη δυσκολία προσαρμογής τους στη 
νέα κατάσταση, την αντιμετώπιση της μοναξιάς αλλά και 
του κινδύνου της απειλής της ζωής τους. Είναι σημαντικό 
σπου στη δύσκολη αυτή στιγμή εμπιστεύτηκαν τις υπηρε-
σίες του δήμου και οι δήμοι απέδειξαν ότι η Τοπική Αυτο-
διοίκηση είναι ο βασικότερος πυλώνας διοίκησης, που με 
αμεσότητα και ευαισθησία αξίζουν την εμπιστοσύνη των 
δημοτών τους. 

Δημήτρης Δεμουρτζίδης, δήμαρχος Παύλου Μελά: 
“Ανεξίτηλες στη μνήμη οι πράξεις αγάπης των δημο-
τών”

Δεν συμπληρώθηκαν ούτε τρεις μήνες από την εμφά-
νιση του πρώτου κρούσματος κορωνοϊού στην Ελλάδα 
και την εφαρμογή των πρώτων απαραίτητων μέτρων 
για προφύλαξη των πολιτών και ιδιαίτερα των ευπαθών 
ομάδων από την πανδημία. Και όμως ο χρόνος φαντάζει 
χαοτικός, αν κάνουμε μια αναδρομή σε αυτές τις ημέρες 
και τις αμέτρητες ιστορίες που εκτυλίχθηκαν στο περι-
βάλλον μας και σε όλη τη χώρα, από το πρόσταγμα ζωής 
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ και τον αυτοπεριορισμό μέχρι το ΜΕΝΟΥ-
ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ και την σταδιακή επιστροφή στους κανονι-
κούς ρυθμούς λειτουργίας.

 Έτσι και στο Δήμο Παύλου Μελά βιώσαμε τις ραγδαί-
ες εξελίξεις, προσαρμοστήκαμε, συνεργαστήκαμε, πήρα-
με πρωτοβουλίες με απόλυτη ευθύνη, έχοντας την αν-
θρώπινη ζωή στο επίκεντρο της καθημερινής μας μάχης. 
Καθώς διανύουμε την επόμενη ημέρα κι ενώ είναι νωπές 
οι πρωτόγνωρες εμπειρίες από τη δύσκολη δοκιμασία, 
θυμάμαι την πρώτη Κυριακή του Απρίλη και τη συγκινη-
τική ανταπόκριση των συμπολιτών μας στο κάλεσμα του 
δήμου μας για προσφορά αίματος. Η μεγάλη προσέλευ-
ση στην εθελοντική αιμοδοσία μας σε εξαιρετικά αντίξοες 
συνθήκες λόγω της πανδημίας και η υπεύθυνη συμπε-
ριφορά των αιμοδοτών, που περίμεναν υπομονετικά τη 
σειρά τους στον αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτή-
ματος, παρά το βροχερό καιρό, τηρώντας τις αποστάσεις 
ασφαλείας μεταξύ τους και τις αυστηρές οδηγίες, θα πα-
ραμείνουν ανεξίτηλα στις μνήμες μας ως πράξεις αγάπης. 

            Στην παραπάνω μοναδική εμπειρία, θέλω 
να προσθέσω και τις Άγιες Ημέρες της Μεγάλης Εβδο-
μάδας και της Ανάστασης, που δεν βιώσαμε τα μυστήρια 
της εκκλησίας, λόγω της συγκυρίας και δεν μας δόθηκε 
η δυνατότητα  να ανάψουμε ένα κερί ούτε καν στα μικρά 
εξωκκλήσια των Ναών της πόλης μας και να προσκυνή-
σουμε τις εικόνες, τον Εσταυρωμένο, τον Επιτάφιο, συμ-
μορφούμενοι με τους κανόνες υγιεινής, τις εγκυκλίους 
της Ιεράς Συνόδου και τις οδηγίες της Πολιτείας. Ελπίζω 
ότι οι εμπειρίες αυτού του τριμήνου, οι σωστές επιλογές 
αλλά και τα λάθη και οι παραλείψεις μας, να αποτελέ-
σουν μαθήματα για τη συνέχεια, σε ιδιωτικό και δημόσιο 
βίο.

reportage
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Γιάννης Ιωαννίδης, δήμαρχος Δέλτα:  “Ο κορονοϊός 

«ξύπνησε» την αλληλεγγύη”
Από την ώρα που  ανακοινώθηκε η πανδημία του κο-

ρονοϊού  στην Ελλάδα και άρχισαν να επιβάλλονται τα 
μέτρα προστασίας από την Κυβέρνηση,  εργαστήκαμε με 
τους συνεργάτες μου πυρετωδώς ώστε να καταφέρουμε 
να  δημιουργήσουμε και να εδραιώσουμε συνθήκες για 
την ασφαλή διαβίωση όλων μας στο δήμο Δέλτα. 

Στις προτεραιότητες μας τέθηκε η προστασία των δη-

μοτών και κυρίως των ηλικιωμένων και των ευπαθών 
ομάδων και για το λόγο αυτό φροντίσαμε να τους κρα-
τάμε ενήμερους για τους τρόπους προστασίας τους από 
την πανδημία. Οι κοινωνικές υπηρεσίες σήκωσαν μεγάλο 
βάρος καθώς κληθήκαμε να βοηθήσουμε και πολίτες 
που είχαν ανάγκη στήριξης  και δεν ήταν ενταγμένοι σε 
κοινωνικά προγράμματα. 

Από το μυαλό μου καθημερινά περνούσαν σκέψεις 
για ενίσχυση των επιχειρηματιών καθώς διαγνώσαμε 
από την αρχή το πλήγμα που θα υποστούν.  Επίσης δεν 
σας κρύβω ότι είχαμε  και εξακολουθούμε να έχουμε ιδι-
αίτερη ανησυχία για την εξάπλωση της πανδημίας στον 
οικισμό Ρομά Αγία Σοφία που είναι υπερπλήρης και στο 
Κέντρο Φιλοξενείας Προσφύγων καθώς όπως γνωρίζου-
με η μόλυνση ενός και μόνο ατόμου αρκούσε για να εξα-
πλωθεί ο ιός γρήγορα. Με προγραμματισμό και ευρύτε-
ρες συνεργασίες καταφέραμε να κρατήσουμε μακριά τη 
επιδημία από αυτές τις ομάδες πολιτών.  

Προσωπικά εκτός από το αντισηπτικό και τη μάσκα 
συνέχισα την καθημερινότητα μου κανονικά.  Είναι μια 
περίοδος που δεν έχω αφήσει το κινητό από τα χέρια 
μου καθώς καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας επιχειρώ να 
λάβω πρωτοβουλίες μαζί με τους συνεργάτες μου και να 
τις υλοποιήσω προς όφελος των δημοτών. Είναι εντυ-
πωσιακό πόσα πράγματα μπορούν να οργανωθούν και 
να λειτουργήσουν, σε ελάχιστο χρόνο, όταν γίνεται κοινή 
προσπάθεια από όλους με κοινό σκοπό.

 

Λάζαρος Κυρίζογλου, δήμαρχος Αμπελοκήπων – 
Μενεμένης: «Ανησύχησα  άλλα δεν φοβήθηκα ποτέ»

Ως δήμαρχος έλαβα όλα τα απαραίτητα μέτρα, σε ορι-
σμένες περιπτώσεις έγινα και δυσάρεστος, ώστε σε ότι με 
αφορά να έχω κάνει τα πάντα για να μην νοσήσει κανείς 
και όντως δεν νόσησε κανείς στο Δήμο μας.

Ως άνθρωπος και εγώ εβρισκόμενος κάθε μέρα χω-
ρίς να λείψω καθόλου  στο Δημαρχείο και ερχόμενος σε 
επαφή με τους πολίτες και τους εργαζομένους του δήμου 
( καθαριότητα, ιατρεία, φυσικοθεραπευτήρια, πρόγραμ-
μα βοήθεια στο σπίτι, τεχνικά έργα κλπ) και μαθαίνοντας 
από τα ΜΜΕ την πορεία της νόσου, φυσικά δεν μπορώ 
να κρύψω ότι ανησύχησα και εξακολουθώ να ανησυχώ. 
Όμως δε φοβήθηκα και δεν έχασα το θάρρος μου ποτέ. 
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Σ.Καζαντζίδου: Ταξιδέψαμε στο… άγνωστο με βάρ-
κα την Ελπίδα 

 «Η αλήθεια είναι πως στο ρεπορτάζ συνήθως οποια-
δήποτε περίσταση αποτελεί μια πρόκληση μια νέα περι-
πέτεια» αναφέρει η  Σούζυ Καζαντζίδου δημοσιογράφος 
και προϊσταμένη του ανταποκριτικού γραφείου Θεσσαλο-
νίκης του τηλεοπτικού σταθμού Alpha.. Ένα νέο ταξίδι. 
Όμορφο ή άσχημο. Καλό η κακό. Θετικό η αρνητικό. Σε 
κάθε περίπτωση θωρακίζεσαι ψυχικά και ξεκινάς. Η παν-
δημία ήταν κάτι εντελώς ξένο, αναπάντεχο, τρομακτικό. 
Κάτι που μας αιφνιδίασε όλους. Με ευλάβεια ακολου-
θήσαμε τα μέτρα των ειδικών και τις αυστηρές οδηγίες 
της διεύθυνσης. Στην αρχή φοβισμένοι και με εξοπλισμό 
σαν τον αστακό, στην συνέχεια λίγο πιο χαλαροί και πιο 
προσαρμοσμένοι. Πρακτικά είχαμε τις ίδιες αδυναμίες 
που έχει όποιος πρέπει να βάζει και να βγάζει μάσκες 
ή γάντια. Εδώ δεν μιλάμε για μια επίσκεψη στο σούπερ 
μάρκετ ή στο φαρμακείο. Μιλάμε για πολλές ώρες σε επί-
καιρα με την περίσταση σημεία. Για μεγάλη και πολύωρη 
έκθεση. Και νομίζω πως θα πει ψέματα οποίος ισχυριστεί 
ότι δεν φοβήθηκε. Για τον εαυτό του ή για την οικογένεια 
του όταν επέστρεφε στο σπίτι. Δεν ήταν η πρώτη φορά 
που δημοσιογραφικά αισθανόσουν ότι ταυτίζεται με τους 
πρωταγωνιστές του θέματος. Η ότι κινδυνεύεις όπως για 
παράδειγμα όταν έχεις να καλύψεις φυσικά φαινόμενα κ 
καταστροφές. Εκεί απλά ο «εχθρός» είναι ορατός ή έχει 
ένα σχετικό χρονοδιάγραμμα. Εδώ «ταξίδευες στο άγνω-
στο με βάρκα την ελπίδα».  Βέβαια η επέλαση αυτή του 
κορωνοϊού ήταν πολλών «Ρίχτερ». Στοίχισε πάνω απ’ 
όλα σε ανθρώπινες ζωές κ δευτερευόντως συνταράσσει 
παγκόσμιες οικονομίες. Εμείς ως «εργάτες» της είδησης  
κάναμε κι εύχομαι καλά, αυτό που κάνουμε πάντα. Με 
σεβασμό και δεοντολογία να αποτυπώνουμε την εικόνα 
και να την μεταφέρουμε στους πολίτες.  Ο αγώνας αυτός 
κατά τους αρμόδιους δεν τελείωσα. Ήταν ο πρώτος γύ-
ρος. Όλοι ελπίζουμε και ευχόμαστε να ναι και ο τελευταί-
ος. Σε κάθε περίπτωση και μη έχοντας και επιλογές είμα-
στε προετοιμασμένοι και για την συνέχεια (αντεύχομαι)

A.Αργυριάδου: Η απώλεια του 35χρονου Μουσταφά 
και η ίαση του 79χρονου Περικλή  

Δεύτερη ημέρα του Πάσχα, γύρω στις 11 το πρωί 

μαζί με το συνεργείο του Open βρισκόμαστε στη ΜΕΘ 
του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος. Από λεπτό σε λεπτό 
θα έπαιρνε εξιτήριο ο 79χρονος κύριος Περικλής από τη 
Δαμασκηνιά Κοζάνης, ένα από τα δύο πρώτα χωριά που 
χτυπήθηκαν από τον κορωνοιό και είχαν τεθεί σε καρα-
ντίνα. Λίγο νωρίτερα είχα μιλήσει στο τηλέφωνο με την 
σύζυγό του, την κα Όλγα που είχε νοσήσει κι αυτή από 
τον αόρατο εχθρό, αλλά ήταν ασυμπτωματική…. «Δεύ-
τερη Ανάσταση είναι για μας το εξιτήριο αυτό!»… μου 
έλεγε, περιγράφοντας συγχρόνως  τις 40ημέρες αγωνίας 
που πέρασε, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τον άν-

θρωπό της και με μόνη επικοινωνία τους την καθημερινή 
τηλεφωνική ενημέρωση που είχε από τους γιατρούς.

Η έξοδος του κυρίου Περικλή συνοδεύτηκε από χει-
ροκροτήματα και χαμόγελα χαράς από νοσηλευτικό και 
ιατρικό προσωπικό. «Κερδίσαμε μια μάχη, αλλά έχουμε 
πολλές ακόμη να δώσουμε» μου είπε η διευθύντρια της 
εντατικής Γλυκερία Βλαχογιάννη, κοιτώντας επίμονα ένα 
συγκεκριμένο κρεβάτι στον θάλαμο της ΜΕΘ.

-«Αυτός είναι πολύ νέος….» κατάφερα να ψελλίσω 
σοκαρισμένη. Απέναντί μου, διασωληνωμένος, ένας νε-
αρός μελαχρινός άνδρας. Φαινόταν αδύναμος, σχεδόν 
παραδομένος στον αόρατο εχθρό. Δύο γιατροί ήταν συνε-
χώς στο προσκέφαλό του. Ο ένας τον υπέβαλε σε εξετά-
σεις και ο άλλος του κρατούσε το χέρι….

-«Ναι… μόλις 35 ετών. Τα δύο πρώτα δειγματοληπτι-
κά τεστ ήταν αρνητικά στον ιό, όμως η κλινική του εικόνα 
δείχνει βαριά πνευμονία. Περιμένουμε τα αποτελέσματα 
του τρίτου τεστ…. Αγωνιζόμαστε…θα δούμε…», τα λόγια 
της διευθύντριας.

Λίγες ώρες αργότερα από το ρεπορτάζ πληροφο-
ρήθηκα ότι ο 35χρονος Μουσταφά είχε χάσει την μάχη. 
Ήταν το νεότερο θύμα κορωνοιού στη χώρα μας. Τηλε-
φώνησα άμεσα στη γιατρό

reportage
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reportage
-«Τι έγινε, πως έφυγε;» ρώτησα
-Ξαφνικά σταμάτησε η καρδιά του, χωρίς καμία ένδει-

ξη…όλα τα όργανά του κατέρρευσαν Αναστασία….» μου 
απάντησε με τρεμάμενη φωνή και την ίδια στιγμή ένοιω-
θα να καταρρέει και η ίδια….  

Ελένη Ιατρού: Η συγκλονιστική εμπειρία από την 
Δαμασκηνιά Κοζάνης 

«Είμαστε άδεια κουφάρια. 40 ημέρες μας ξετίναξε 
ο πυρετός. Ο γείτονας και γαμπρός μας πέθανε. Πέθανε 
ο καφετζής κι ο πατέρας του. Δεν αντέχουμε άλλο. Δεν 
έχουμε δύναμη» αυτά τα λόγια της κυρίας Ευτυχίας και 
του κυρίου Γρηγόρη από τη Δαμασκηνιά Βοίου στην Κο-
ζάνη ηχούν ακόμη στα αφτιά μου. Τις πρώτες ώρες μετα 
τη λήξη της καραντίνας στο πρώτο  χωριό της χώρας που 

μπήκε σε αυτό το ειδικό καθεστώς, μαζί με την εικονολή-
πτρια  Χριστίνα Δημητρού, ήμασταν οι πρώτοι ξένοι που 
περπατήσαμε στα σοκάκια του χωριού. 

  Στις 6:00 τα ξημερώματα οι αστυνομικοί άνοιξαν τον 
φραγμό στην είσοδο του χωριού, τράβηξαν τα κιγκλι-
δώματα στην άκρη, έκοψαν τις κόκκινες κορδέλες, κι ο 
δρόμος για την Δαμασκηνιά άνοιξε μετά από 21 ημέρες 
αποκλεισμού. Στις 6:01 φτάσαμε. Τα κάγκελα ήταν ακόμη 
τραβηγμένα δεξιά κι αριστερά του δρόμου. Φρενάραμε, 
κοιταχτήκαμε. Πάμε, είπαμε και οι δυο, όμως τα βλέμμα-
τα μας έκρυβαν φόβο. 

Περπατούσαμε και περιεργαζόμασταν με απορία και 
φόβο το χωριό. Προσπαθούσαμε να σπάσουμε τη σιωπή 
με σύντομα αστεία… μάταια. Εγώ φορούσα νάρθηκα στο 
χέρι καθώς είχα τραυματιστεί ελαφρά σε ρεπορτάζ στον 
Έβρο. Για πρώτη φορά φόρεσα διπλή υφασμάτινη μάσκα 
και όταν μιλούσα στις απευθείας συνδέσεις στον ΣΚΑΙ 
μου κοβόταν η αναπνοή. Γύρω μας  κλειστά παραθυρό-
φυλλα, ασφαλισμένες πόρτες και απόλυτη ησυχία… σαν 
να άκουγες τον θάνατο. Ήταν σαν να διάβαινε στο πλευρό 
μας. Θαρρώ πως τον ένιωσα. «Κλειστό λόγω ασθενείας» 
έγραφε ένα  σημείωμα κολλημένο στην πόρτα του κα-
φενείου. Ο ιδιοκτήτης του ήταν ο πρώτος που αρρώστη-
σε από κορωνοιο. Κόλλησε από αυτόν και ο 90χρονος 
πατέρας του. Πέθαναν και οι δυο. Νοσήσαν η γυναικά, 
η μητέρα και ο γιος του. Πέρασε πάνω από μήνας και 
το σημείωμα ήταν εκεί να θυμίζει σε εμάς  τον αόρατο 
εχθρό.  Οι κάτοικοι είδαν την πρώτη τηλεοπτική σύνδεση 
που κάναμε  στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ  κι άρχισαν δειλά 
δειλά να ξεμυτίζουν, στα μπαλκόνι, στο παράθυρο, στον 
κήπο. Δεν ήξεραν πως η καραντίνα έληξε. Το έμαθαν από 
την τηλεόραση. Το έμαθαν από εμάς. Μας κοιτούσαν σαν 

να έβλεπαν ανθρώπους για πρώτη φορά. Βλέμματα με 
φόβο, δυσπιστία, αλλά και γεμάτα από  λαχτάρα για τη 
ζωή που ξανάρχονταν στο χωριό τους.

  Για την κυρία Ευτυχία και τον κύριο Γρηγόρη ήμα-
σταν οι πρώτοι άνθρωποι που είδαν μετα τον εγκλεισμό 
της καραντίνας. «Να σας κάνουμε καφέ; πως τον πίνε-
τε; ελατέ μέσα... Κρυώνω. Δεν αντέχω άλλο έξω» είπε η 
κυρία Ευτυχία και τρύπωσε στο σπίτι. Ο κύριος Γρηγόρης 
μας μιλούσε για την επικοινωνία με τα παιδιά και τα εγ-
γόνια τους που ήταν στη Θεσσαλονίκη και δεν μπορού-
σαν να τους επισκεφθούν. Πρόσωπο κουρασμένο από 
τη μάχη με τον άγνωστο εχθρό, τον Κορωνιό. Τα μάτια 
του όμως μεγάλωναν κι έλαμπαν όταν μιλούσε για τους 
ανθρώπους που τόσο αγαπούσε και λαχταρούσε να ξα-
ναδεί. Λαχταρούσε πολύ όμως και την επικοινωνία μαζί 
μας. Επικοινωνία με τον έξω κόσμο που τόσο του έλει-
ψε. Έμεινε όρθιος εκεί στην αυλόπορτα μέχρι που σε λίγα 
λεπτά άρχισε να τρέμει. «Δεν μπορώ άλλο να στέκομαι 
όρθιος, πάω μέσα» μας είπε κι έφυγε. Μερικές δεκάδες 
όλοι κι όλοι οι κάτοικοι του χωριού. Σχεδόν όλοι ηλικι-
ωμένοι. Στην πλειοψηφία τους νόσησαν. Έδωσε όμως ο 
καθένας τη δική του μάχη με το «θηρίο», ετσι  αποκαλού-
σαν τον κορωνοιο. Η καραντίνα στην αρχή τους φόβισε, 
τους ξένισε. Πιο πολύ όμως τους φόβισε ο θάνατος που 
θέρισε κόσμο στο χωριό τους. Χτύπησε και τη δική τους 
πόρτα, όμως πάλεψαν και την κράτησαν κλειστή. Γι αυτο 
και στο τελος, οι κατοικοι της Δαμασκηνιάς την εκτίμησαν 
την καραντίνα. Υπολόγισαν την αξία της απόστασης κι 
έτσι μετά από μερικά μουδιασμένα βήματα στο μπαλκόνι, 
στον κήπο, άντε και στο πεζοδρόμιο μπροστά στην αυλό-
πορτα οι πιο τολμηροί, ξανάκλεισαν την πόρτα πίσω τους 
ελπίζοντας πως έτσι θα κλείσουν απ  έξω τον κορωνοϊό…
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Απόφαση – σταθμός για ακίνητο που ήταν υπό απαλλοτρίωση

Ακυρώθηκε ΕΝΦΙΑ 
για δεσμευμένο οικόπεδο!

Με απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείο ακυρώ-
νεται επιβολή φόρου σε βάρος ιδιοκτήτη ακινήτου στην 
ανατολική Θεσσαλονίκη. Ο πρόσθετος ΕΝΦΙΑ επιβλήθη-
κε παρ’ ότι το οικόπεδο επί 33 χρόνια ήταν δεσμευμένο 
από τον οικείο δήμο, που άλλοτε το απαλλοτρίωνε και 
άλλοτε το χαρακτήρισε χώρο πρασίνου και αθλοπαιδιών, 
χωρίς τελικά να το αποζημιώσει, με συνέπεια να επιστρέ-
ψει στην ιδιοκτήτριά του.

Πρόκειται για απόφαση – σταθμό με την έννοια ότι σε 
πολλές περιπτώσεις ακινήτων τα οποία είναι δεσμευμένα 
από το δημόσιο και την τοπική αυτοδιοίκηση, ο ιδιοκτή-
της αναγκάζεται να καταβάλλει τον φόρο που αντιστοιχεί 
παρ’ ότι δεν τα έχει στην εξουσία του. «Πολύ δύσκολα 
προσφεύγουν οι ιδιοκτήτες σε βάρος των αποφάσεων 
για την επιβολή του φόρου, καθώς και η διαδικασία επι-
βάλλει την προκαταβολή του 50% του φόρου που έχει 
επιβληθεί», δήλωσε στην Karfitsa ο δικηγόρος ο οποί-
ος χειρίστηκε την υπόθεση του ακινήτου Κωνσταντίνος 
Μαμέλης. «Πρόκειται για τη λειτουργία ενός κράτους Λε-
βιάθαν» είπε δηκτικά παραπέμποντας στο βιβλικό τέρας 
και στην αντίστοιχη λειτουργική σκέψη του φιλόσοφου Τ. 
Χομπς.

Η πρωτοφανής υπόθεση ασυνέπειας της διοίκησης 
απασχόλησε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, ενώ-
πιον του οποίου προσέφυγε η ιδιοκτήτρια εναντίον του 
υπουργείου Οικονομικών και της πράξης βεβαίωσης Ενι-
αίου Φόρου Ιδιοκτητών Ακινήτων και συμπληρωματικού 
φόρου, ποσού 35.970,95 ευρώ για το οικόπεδο της ανα-
τολικής Θεσσαλονίκης! Μέσω του συνηγόρου της, πα-
ρουσίασε μία σειρά περιστατικά που αποκαλύπτουν την 
ασυνέπεια των διοικητικών και δημοτικών αρχών.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε πριν 
λίγες ημέρες το οικόπεδο επί 33 χρόνια, από το 1981 μέ-
χρι το 2014, είχε γίνει «μπαλάκι» πράξεων του δήμου, 
που σχεδίαζε την απαλλοτρίωσή του όμως ποτέ δεν την 
ολοκλήρωσε καθώς η απαλλοτριωθείσα αξία του οικο-
πέδου έφτασε τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ και η δημοτική 
αρχή αδυνατούσε να τα καταβάλλει. Όλα αυτά τα χρόνια 
το οικόπεδο έκτασης 1.820 τετραγωνικών μέτρων, έμε-
νε αναξιοποίητο, χωρίς τη δυνατότητα της ιδιοκτήτριας 
να προχωρήσει στην εκμετάλλευσή του. Και δεν έφτα-
νε αυτό. Όταν η απόφαση απαλλοτρίωσης ήρθη, καθώς 
ήταν αδύνατο να καταβληθεί από τον δήμο το υπέρογκο 
ποσό, επιβλήθηκε και ο ΕΝΦΙΑ.

 
Η περιπέτεια και ο φόρος 
Η «περιπέτεια» του οικοπέδου – φιλέτου, στην ανα-
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τολική Θεσσαλονίκη ξεκινάει το 1981 όταν η ευρύτερη 
έκταση χαρακτηρίζεται «χώρος αθλοπαιδιών» και απο-
φασίζεται να ξεκινήσει η διαδικασία απαλλοτρίωσής 
του από τον δήμο. Με νέες πράξεις η χρήση αλλάζει… 
χρώμα, γίνεται «χώρος πρασίνου για αθλοπαιδίες» και 
μετά χώρος αθλητικών δραστηριοτήτων, μέχρι το 1999. 
Ο ιδιοκτήτης ζήτησε το 2004 την άρση των ρυμοτομικών 
βαρών του υπό απαλλοτρίωση οικοπέδου και το αίτημα 
απορρίφτηκε από τη διεύθυνση πολεοδομίας. Όταν όμως 
προσέφυγε το 2005 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσα-
λονίκης η προσφυγή έγινε δεκτή, καθώς δεν είχε κινηθεί 
η διαδικασία αποζημίωσης του ιδιοκτήτη.

Προκειμένου το οικόπεδο να το εκμεταλλευτεί ο δή-
μος το οικείο δημοτικό συμβούλιο, το κηρύσσει το 2008 
εκ νέου απαλλοτριωτέο. Η νέα προσφυγή του ιδιοκτήτη 
απορρίπτεται, το 2010 ορίζεται προσωρινή τιμή μονάδας 
και το 2012 από το Εφετείο Θεσσαλονίκης οριστική που 
εκτινάσσει την απαλλοτριωθείσα αξία του στα 7,5 εκα-
τομμύρια ευρώ. Ο ιδιοκτήτης προσφεύγει εκ νέου επειδή 
τα χρήματα δεν καταβάλλονται για την απαλλοτρίωση 
και τελικά το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει πως «ο 
χώρος είναι απαραίτητος όμως δεν υπάρχει δυνατότητα 
αποζημίωσης».

Η «λυπητερή» στον ιδιοκτήτη έρχεται αμέσως μετά 
την απόφαση, όταν λαμβάνει το 2014 τον λογαριασμό 
των 35.970,95 ευρώ ως βασικ΄ςο και συμπληρωμα-
τικός φόρος που προκύπτει από την αξία του ακινήτου, 
που όμως δεν είχε στα χέρια του. «Είναι απολύτως εμ-
φανές και τραγικό συνάμα, ότι η προσωπική, οικογενεια-
κή  ψυχική, ηθική, κοινωνική και οικονομική ταλαιπωρία 
της προσφεύγουσας (ιδιοκτήτριας) είναι ανεπανάληπτη, 
αποτελεί την επιτομή της καταστροφικής και παράνο-
μης συμπεριφοράς μιας Πολιτείας που όχι μόνον δεν 
είναι Πολιτεία Δικαιοσύνης, όχι μόνο δεν λειτουργεί ως 
κράτος Δικαίου, αλλά αντίθετα επί 35 συναπτά έτη συ-
μπεριφέρεται παράνομα και αντισυνταγματικά ως κράτος 
Λεβιάθαν», σημειώνεται στην αγωγή που κατατέθηκε στο 
Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, καθώς στην πρωτεύου-
σα επιβλήθηκε ο φόρος στην ιδιοκτήτρια.

«Το εν λόγω ακίνητο εμπίπτει στην κατηγορία των 
ακινήτων εκείνων των οποίων η πολεοδομική δέσμευση 
έχει οδηγήσει, με ενέργειες τις Διοίκησης, σε αδυναμία 
χρήσεως και καρπώσεως αυτών σύμφωνα με τον προο-
ρισμό τους και, κατά συνέπεια, εξαιρούνται του προβλε-
πομένου στον ν. 4223/2013 ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας 
ακινήτων», αναφέρεται στη δικαστική απόφαση του Δι-

οικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. «Ενόψει αυτών, η επι-
βολή, κατά το ένδικο έτος, κυρίου φόρου σε βάρος της 
προσφεύγουσας για το συγκεκριμένο ακίνητο, δεν παρί-
σταται νόμιμη», καταλήγει η απόφαση, ακυρώνοντας την 
πράξη επιβολής του ΕΝΦΙΑ.

Η φορολόγησή του θα συνιστούσε υπέρμετρη επιβά-
ρυνση ιδιοκτησίας, σχολίασε ο συνήγορος της ιδιοκτήτρι-
ας Κ. Μαμέλης, σημειώνοντας πως η απόφαση επιβολής 
του φόρου ήταν αντισυνταγματική. «Με την απόφαση η 
επιβολή ΕΝΦΙΑ και πρόσθετου συμπληρωματικού φόρου 
σε ακίνητο που τελεί υπό ρυμοτομική απαλλοτρίωση έρ-
χεται σε αντίθεση με το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος, 
καθ’ ό μέρος καθιστά υποχρεωτική την επιβολή του οι-
κείου φόρου αφού, υπό τις συνθήκες αυτές, η κυριότητα 
του ακινήτου δεν αντανακλά αντίστοιχη επαύξηση της 
φοροδοτικής ικανότητας του ιδιοκτήτη αυτού, διασφαλί-
ζοντας, όπως θα έπρεπε, τη φορολόγησή του «ανάλογα 
με τις δυνάμεις του». Επιπλέον δε  η υπαγωγή ενός τέ-
τοιου ακινήτου σε φόρο, θα συνιστούσε υπέρμετρη επι-
βάρυνση της ιδιοκτησίας, κατά παράβαση του άρθρου 17 
του Συντάγματος και του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτόκολ-
λου της ΕΣΔΑ», υπογράμμισε μιλώντας στην Karfitsa ο κ. 
Μαμέλης.
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Στο «στρατηγείο» ΕΛΑΣ - Δήμου Θεσσαλονίκης 

Χίλιες κλήσεις από μικτά 
κλιμάκια σε 15 μέρες 
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Η ώρα είναι 8 το πρωί… Δικυκλιστές της τρο-
χαίας και της δημοτικής αστυνομίας Θεσσαλονί-
κης έχουν ήδη ξεκινήσει από την οδό Μοναστη-
ρίου 93Β με μηχανές για να επιβάλλουν την τάξη 
στους δρόμους της πόλης. Λίγο νωρίτερα, είχε 
προηγηθεί σύσκεψη στον 3ο όροφο του Ενιαίου 
Συντονιστικού Κέντρου προκειμένου να καθορι-
στούν οι κοινές δράσεις και τα σημεία στα οποία 
θα «χτυπήσουν» τα μικτά κλιμάκια.

    Στη διάρκεια της διαδρομής, οι δικυκλιστές 
αλλά και τα περιπολικά της ελληνικής και δη-
μοτικής αστυνομίας έχουν «σύμμαχο» τους την 
τεχνολογία. Μέσα από ελεύθερες κάμερες και 

συστήματα παρακολούθησης που έχουν στηθεί 
στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο ενημερώνονται 
σε πραγματικό χρόνο για το τι συμβαίνει στη 
Θεσσαλονίκη. ‘Ετσι, γνωρίζουν την κατάσταση 
που επικρατεί στο παραλιακό μέτωπο της πόλης 
και σε κεντρικούς δρόμους, γεγονός που τους 
λύνει τα χέρια. Καθώς είτε σπεύδουν άμεσα για 
την αποκατάσταση της τάξης και αντιμετώπιση 
του κυκλοφοριακού, είτε αλλάζουν διαδρομή 
δίχως να χάνεται λεπτό.

    Την ίδια ώρα, στο «στρατηγείο» της οδού 
Μοναστηρίου συγκεντρώνονται σε μία βάση 
δεδομένων όλα τα στοιχεία από τις κοινές επι-

χειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. με τη δημοτική αστυνομία 
ώστε να μπορούν να βγαίνουν χρήσιμα συμπε-
ράσματα. Για παράδειγμα: πόσος χρόνος απαι-
τείται για να ελεγχθεί μία οδός σε ώρα αιχμής ή 
με έντονα καιρικά φαινόμενα, πόσες παραβάσεις 
και τι είδους έχουν διαπιστωθεί και ποιοι δρόμοι 
είναι τελείως «καθαροί» από διπλοπαρκαρισμέ-
να.

    Ο συντονισμός για την τήρηση του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας πραγματοποιείται σε καθη-
μερινή βάση, όπου γίνεται η επιλογή των περιο-
χών που θα ελεγχθούν είτε με βάση την εμπειρία 
των αρμοδίων, είτε μετά από καταγγελίες πολι-
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τών. Τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του Κέντρου, 
από αρχές Μαΐου έως σήμερα, τα μικτά κλιμάκια, με μο-
τοσυκλέτες και περιπολικά, που βρέθηκαν στους δρό-
μους της Θεσσαλονίκης για τη βεβαίωση παραβάσεων 
έκοψαν περίπου 1.000 κλήσεις, ενώ άλλες 2.000 έκοψε 
μόνη της ως υπηρεσία η δημοτική αστυνομία. 

    Παράλληλα, κάθε μήνα οι επικεφαλής των δύο 
υπηρεσιών της ελληνικής και της δημοτικής αστυνο-
μίας -είτε σε πολιτικό, είτε σε υπηρεσιακό επίπεδο- θα 
καταστρώνουν τα πλάνα τους με στόχο την πάταξη της 
μικροεγκληματικότητας. Είναι χαρακτηριστικό, πως για 
τον Ιούνιο, σε συνεργασία με το Συντονιστικό Κέντρο 

Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παρεμπορίου (ΣΥ-
ΚΕΑΑΠ) και την αντιδημαρχία Καθαριότητας του δήμου 
Θεσσαλονίκης θα στηθούν  επιχειρήσεις για να «χτυπη-
θεί» το παράνομο εμπόριο με ελέγχους σε λαϊκές αγορές, 
στη Νέα Παραλία και την πλατεία Αριστοτέλους.

    Στα σχέδια είναι και οι έλεγχοι σε καταστήματα υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία θα επαναλειτουργή-
σουν από 1ης Ιουνίου μετά την άρση των περιοριστικών 
μέτρων για την πανδημία του κορονοϊού. Ωστόσο, οι υπη-
ρεσίες είναι σε αναμονή των αποφάσεων της κυβέρνησης 
για το συγκεκριμένο κομμάτι των ελέγχων. 

    Σημειώνεται πως μέσω της παρακολούθησης που 
γίνεται από το Συντονιστικό Κέντρο της οδού Μοναστηρί-
ου πέρα από την καλύτερη και γρηγορότερη οργάνωση 
των δύο, τριών, τεσσάρων ή και περισσοτέρων διευθύν-
σεων (όσων απαιτείται ανάλογα με την επιχείρηση που 
θα στηθεί) υπάρχει και εξοικονόμηση ...χρόνου αναφορι-
κά με τη συμπλήρωση των εγγράφων. 

    Το Συντονιστικό Κέντρο είναι στελεχωμένο από 
αστυνομικό προσωπικό, καθώς επίσης και από αντίστοι-
χο ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας. Λει-
τουργεί όλες τις ημέρες πλην Κυριακής και αργιών και 
συγκεκριμένα από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ και 
το Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 2:30 το μεσημέρι.    
Η ιδέα για τη δημιουργία του Κέντρου ήταν του υπουργού 
Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και διατυ-
πώθηκε προς τη διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης και 
συγκεκριμένα προς τον δήμαρχο, Κωνσταντίνο Ζέρβα και 
τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο, αρμόδιο για τη δη-
μοτική αστυνομία, Δημήτρη Δαγκλή, σε συνάντηση που 
είχε μαζί τους τον περασμένο Φεβρουάριο στο υπουργείο 
στην Αθήνα.

    Τη συγκεκριμένη ιδέα την «έτρεξε» η διοίκηση και 
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκε το 
στήσιμο του Κέντρου, που εγκαινιάστηκε από τον κ.Χρυ-
σοχοΐδη, ενώ υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ 
της ΕΛΑΣ και του δήμου Θεσσαλονίκης. 

    Σημειώνεται πως μέσα στα καθήκοντα του προσω-
πικού της δημοτικής αστυνομίας Θεσσαλονίκης, πέραν 
των όσων προαναφέρθηκαν, είναι η ενεργός συμμετοχή 
στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», οι έλεγχοι σε κα-
ταγγελίες δημοτών και σε πλανόδιους πωλητές, καντίνες 
κ.α., καθώς και η παρουσία σε σπίτια πολιτών που δεν 
μπορούν να μετακινηθούν για το γνήσιο της υπογραφής.

reportage
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Δήμητρα Βουλγαρίδου – Η «ασθενής μηδέν» 
μιλά στην «Κ»

«Οι γιατροί πάλευαν σε έναν άνισο 
αγώνα με έναν άγνωστο ιό»

Η επιχειρηματίας Δήμητρα Βουλγαρίδου 
είναι η «ασθενής μηδέν» του κορωνοϊού στην 
Ελλάδα. Νοσηλεύτηκε επί 15 ημέρες στο νο-
σοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, με ήπια 
συμπτώματα, σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Η 
περίπτωσή της έγινε «οδηγός» για γιατρούς 
και νοσηλευτές, οι οποίοι κλήθηκαν στη συ-
νέχεια ν’ αντιμετωπίσουν τα περιστατικά στη 
χώρα μας. Η ίδια στάθηκε δυνατή, τόσο απέ-
ναντι «στο άγνωστο», όπως λέει στην Karfitsa 
για τον ιό, όσο δίπλα στον γιο της που ήταν 
μαζί της στο νοσοκομείο, κυρίως όμως στην 
πίεση που δέχτηκε ως ο άνθρωπος που πρώ-
τος διαγνώστηκε με κορωνοϊό στην Ελλάδα.

«Όλα ξεκίνησαν για όλους από το μηδέν», 
λέει η 38χρονη επιχειρηματίας, αναφερόμενη 
σε γιατρούς, νοσηλευτές αλλά και ασθενείς 
που δεν ήξεραν τι θα αντιμετωπίσουν. «Η 
αγωνία ήταν για όλους μεγάλη γιατί κανείς 
δεν γνώριζε την εξέλιξη του ιού. Ό,τι γνώρι-
ζαν ήταν όλα από βιβλιογραφίες άλλων κρα-
τών. Επομένως όλα ξεκίνησαν για όλους από 
το μηδέν», συμπεραίνει γυρνώντας πίσω, στα 
τέλη Φεβρουαρίου, όταν εισήχθη στο ΑΧΕΠΑ. 
Πέρασε δύσκολες μέρες, καθώς δεν ήξερε 
απέναντι σε τι βρίσκεται, ενώ εκείνες τις ημέ-
ρες δύσκολα μπορούσε κάποιος να της εξη-
γήσει. «Παρά το ότι είχα ήπια συμπτώματα η 
αγωνία μου για την εξέλιξη της υγείας μου 
ήταν μεγάλη, όλο αυτό το άγνωστο σε συνδυ-
ασμό με τον εγκλεισμό μου στο θάλαμο του 
νοσοκομείου μαζί με τον γιο μου, μου προ-
καλούσε άγχος και ανασφάλεια», λέει στην 
Karfitsa.

Μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τους 
ήρωες της πανδημίας, τους γιατρούς και τους 
νοσηλευτές, αυτούς που παλεύουν νυχθημε-
ρόν. Παρ’ ότι δεν είχε πολλές εικόνες από άλ-
λους ασθενείς, καθώς νοσηλευόταν μαζί με 
τον 9χρονο γιο της και την περίοδο εκείνη τα 
περιστατικά δεν ήταν πολλά, έβλεπε την αγω-
νία στα πρόσωπά τους. Όπως και τον αγώνα 
τους. «Σίγουρα ο αγώνας ήταν άνισος γιατί ο 
ιός εκτός από άγνωστος είναι και αόρατος», 
τονίζει. Ευχαριστεί τους γιατρούς της, στους 
οποίους «είμαι ευγνώμων», σημειώνει, τους 
κυρίους Μεταλλίδη και Χρυσανθίδη, όπως και 
όλο το νοσηλευτικό προσωπικό. «Κατέβαλαν 
υπεράνθρωπες προσπάθειες, τόσο για μένα 
όσο και για τον γιο μου, με τα μέσα τα οποία 
διέθεταν. Ήταν όλοι τους πολύ προσεκτικοί 

και προστατευμένοι, με ειδικό εξοπλισμό», 
περιέγραψε.

 
«Το φορτίο ήταν μεγάλο»
 Η Δήμητρα Βουλγαρίδου μαζί με την 

αγωνία της για την εξέλιξη της δικής της υγεί-
ας και του παιδιού της δέχτηκε απροσδόκητη 
πίεση, ως η πρώτη που είχε ασθενήσει από 
τον κορωνοϊό. Το ονοματεπώνυμό της άμεσα 
βγήκε στη δημοσιότητα. «Οι πρώτες μέρες 
ήταν αρκετά σκληρές», εξομολογείται τώρα 
στην Karfitsa και αναφέρεται τόσο στην υγεία 
όσιο και στην πίεση που δεχόταν. «Τις πρώτες 
μέρες κουβαλούσα ένα μεγάλο φορτίο πάνω 
μου. Βλέπετε δεν κρατήθηκε κανένα ιατρικό 
απόρρητο και οι πρώτες μέρες ήταν αρκετά 
σκληρές. Δεν ξέρω αν θα διηγηθώ περιστα-
τικά, σίγουρα όμως όλο αυτό ήταν για εμένα 
μια εμπειρία ζωής που είχε να κάνει με την 
ίδια τη ζωή», απαντάει στο ερώτημα τι είναι 
αυτό που θα έχει να διηγείται στο μέλλον.

Βρέθηκε απέναντι με τον κορωνοϊό, χωρίς 
να γνωρίζει τίποτε γι’ αυτόν και πάλεψε. «Δεν 
είμαι ειδικός αλλά σίγουρα ο ιός απέδειξε ότι 
είναι δύσκολος και απρόβλεπτος, δεν κάνει 
διακρίσεις, γι’ αυτό και πρέπει όλοι μας να 
ακολουθούμε τις συμβουλές των ειδικών», 
μεταφέρει. Επιβεβαιώνει, βλέποντας εκ των 
έσω τι έχει συμβεί, την καλή πορεία της Ελλά-
δας στη μάχη της πανδημίας χάρη στην προ-
σπάθεια επιστημόνων και του κόσμου. «Οι 
πολύ καλοί επιστήμονες της χώρας μας σε 
συνδυασμό με την υπευθυνότητα που έδειξαν 
οι πολίτες με τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση 
είχαν ως αποτέλεσμα η χώρα μας να τα πάει 
εξαιρετικά», σημειώνει.

Τα όσα λέει φανερώνουν ότι έχει αλλά-
ξει στάση ζωής. «Τίποτα δεν είναι δεδομένο 
στην ζωή μας, τα πάντα ρει», λέει με νόημα. 
«Πρέπει να ζούμε την κάθε μας μέρα και να 
δείχνουμε ευγνωμοσύνη». Η περιπέτειά της 
φαίνεται από τα λόγια της πως δίδαξε μια 
στάση ζωής, που βασίζεται στην αγάπη. «Δεν 
υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο από την αγάπη γι’ 
αυτό πρέπει να τη δίνουμε απλόχερα στους 
συνανθρώπους μας. Εγώ είμαι πολύ τυχερή 
γιατί εισέπραξα πολλή αγάπη ακόμη και από 
ανθρώπους που δεν γνώριζα και τους ευχα-
ριστώ τον καθένα ξεχωριστά και μέσα από 
εσάς». Δήμητρα Βουλγαρίδου
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Δήμητρα Βουλγαρίδου

Τις πρώτες μέρες 
κουβαλούσα ένα μεγάλο 

φορτίο πάνω μου. Βλέπετε 
δεν κρατήθηκε κανένα 

ιατρικό απόρρητο
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 Η πρεσβυτέρα της Δαμασκηνιάς Κοζάνης Βιολέτα Παπαδημητρούλη μιλάει στην «Κ» 
για την περιπέτειά της από τον κορονοϊό

 «Νόμισα θα είμαι η επόμενη»

Η Βιολέττα Παπαδημητρούλη είναι η πρεσβυτέρα στη 
Δαμασκηνιά Κοζάνης. Το χωριό που πρώτα απ’ όλα μπήκε 
σε καραντίνα. Θυμάται σαν τώρα όλα όσα πέρασε τις 14 
ημέρες που νοσηλεύτηκε σε θάλαμο αρνητικής πίεσης 
στο νοσοκομείο Κοζάνης και τις άλλες εννέα μέρες που 
είχε έντονα συμπτώματα στο σπίτι. «Έπαιρνα τον ΕΟΔΥ 
και δεν αποκρινόταν. Περίμενα διαρκώς. Όταν έφτασα να 
τους λέω ότι έχω συμπτώματα, μόλις τους απαντούσα ότι 
δεν έχω δύσπνοια, μου έλεγαν καθίστε σπίτι και έκλειναν. 
Αν πήγαινα νωρίτερα στο νοσοκομείο δεν θα περνούσα 
αυτό το ζόρι», περιέγραψε στην Karfitsa.

Η 58χρονη ανέβηκε έναν Γολγοθά ειδικά τις εννέα 
ημέρες που ήταν στο σπίτι, αλλά και τις άλλες 14 στο 
νοσοκομείο, όπου μετά την τρίτη ημέρα τα συμπτώμα-
τα υποχώρησαν, όμως η επαναφορά του βήχα, πιθανόν 
λόγω κρυολογήματος, την κράτησε νοσηλευόμενη. 
«Εγώ πιστεύω ότι μας έκανε καλό η καραντίνα στο χω-
ριό. Αν δεν ήταν αυτό δεν θα πήγαινα στο νοσοκομείο», 
ανέφερε.  Οι εμπειρίες της από το νοσοκομείο Κοζάνης, 
όπου ασθενείς με κορωνοϊό νοσηλεύονταν, αρκετοί πέ-
θαναν, είναι συγκλονιστικές: «Εγώ τους βγάζω το καπέ-

λο γιατρούς και νοσηλευτές. Όντως ήταν εκεί παρόντες. 
Απλώς εγώ δεν είχα ενημέρωση επειδή είχαν φόρτο ερ-
γασίας. Έλεγαν θα τα πούμε το βράδυ, όμως το βράδυ 
είχαν πολλά περιστατικά  και πολύ κόσμο που πέθαινε. 
Άκουσα να φωνάζουν «κάντε γρήγορα καρδιογράφημα» 
και σε μισή ώρα άκουγες ότι ο άνθρωπος πεθαίνει. Ήταν 
όλοι τους ευγενικοί και ήταν όλοι τους εκεί».

Συμφωνεί πως γιατροί και νοσηλευτές είναι ήρωες σε 
αυτή την πανδημία στην Ελλάδα. «Είναι άνθρωποι», είπε 
στην Karfitsa η κυρία Παπαδημητρούλη. «Όταν εγώ ζή-
τησα να μιλήσω και ήρθε ο γιατρός, κάθισε στο κρεβάτι 
δίπλα μου, με έπιασε το χέρι. Κατάλαβε ότι φοβάμαι και 
ήρθε να με βοηθήσει. Του είπα ότι φοβάμαι, πείτε μου τι 
έγινε, γιατί έκανα αξονική, τον ρωτούσα. Είχα ανησυχήσει 
πολύ, είχε πεθάνει και ο φίλος μας που είχε το καφενείο. 
Μου είπε «μην ανησυχείς, αλλά επειδή είναι καινούργιο 
και για μας, δεν ξέρουμε, θα δούμε στο μέλλον», μου 
απάντησε».

 
«Νόμισα ότι θα ήμουν η επόμενη» 
Μόνη στον θάλαμο αρνητικής πίεσης η πρεσβυτέρα 

της Δαμασκηνιάς φοβήθηκε ότι θα χάσει τη ζωή της και 
το όνομά της θα προστεθεί στα θύματα του κορωνοϊού. 
«Φοβήθηκα, μίλησα σε μία νοσοκόμα και ζήτησα μία σω-
στή ενημέρωση. Έχω την εντύπωση ότι είμαι η επόμενη, 
ήθελα να μάθω για να αποχαιρετίσω τους δικούς μου», 
είπε κλαίγοντας καθώς οι στιγμές που πέρασε επανήρθαν 
στη μνήμη της.

Όλα ξεκίνησαν όταν άρχισε να έχει έντονα συμπτώ-
ματα. «Ήταν τρομερά, πώς να σας το περιγράψω. Είχα 
δέκατα, πάρα πολύ βήχα. Μέρα νύχτα βήχα. Δεν μπορού-
σα να κοιμηθώ. Είχα πόνο στις κλειδώσεις, δεν είχα ούτε 
γεύση, ούτε όσφρηση». Οι περιγραφές της ανατριχιάζουν 
και μεταφέρουν πώς βιώνει ένας ασθενής τη μάχη με τον 
κορωνοϊό. Όμως και η αγωνία για το επόμενο λεπτό, αβο-
ήθητη στο σπίτι, ήταν ακόμη μεγαλύτερη. «Βλέπαμε ότι 
κάτι δεν πάει καλά και τηλεφωνούσαμε στον ΕΟΔΥ. Με 
ρωτούσαν αν έχω αναπνευστικό πρόβλημα και έλεγα όχι, 
μου έλεγαν «τότε μείνετε σπίτι». Παίρναμε τηλέφωνο 
δεν το σήκωναν, μία φορά πήρα και περίμενα πάνω από 
20 λεπτά, το έκλεισα. Την άλλη φορά περίμενα 53 λεπτά 
για να ανοίξει η γραμμή. Εννιά μέρες ήταν πολύ δυνατά 
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και έντονα τα συμπτώματα. Τις τελευταίες δύο μέρες ανέβαζα πυρετό μέχρι 38,5 και 
δεν έπεφτε. Είχα ρίγος».

Θεωρεί ότι η καραντίνα έκανε καλό για την αντιμετώπισή της, επειδή από το τοπι-
κό Κέντρο Υγείας καθημερινά της τηλεφωνούσαν, καθώς η περιοχή ήταν υπό αυστηρή 
επιτήρηση. «Έτσι πήρανε την πρωτοβουλία και στείλανε το ΕΚΑΒ να με πάρει», μετέ-
φερε. Στο νοσοκομείο τις τρεις πρώτες ημέρες είχε βήχα, όμως μετά τα συμπτώμα-
τα υποχώρησαν. «Όμως περιμένοντας για μία εξέταση ήμουν σε ένα θάλαμο που είχε 
ρεύμα, κρυολόγησα. Έτσι ξανάρχισε ο βήχας και έμεινα και άλλες ημέρες. «Δεν είχα 
σωστή ενημέρωση οι γιατροί είχαν πολύ φόρτο εργασίας και δεν μπορούσαν να μας 
ενημερώνουν τι γίνεται. Εκείνο τι διάστημα άρχισε ο κόσμος να πεθαίνει στο χωριό…», 
περιγράφει συγκλονισμένη.

Η κυρία Παπαδημητρούλη πλέον είναι καλά, ακόμη και τα «στίγματα» που είχε στα 
πνευμόνια εξαφανίστηκαν. Όμως έχει μείνει ένα κενό σε όλο αυτό που πέρασε. Το τεστ 
για τον κορωνοϊό που έκανε, και τις τρεις φορές βγήκε αρνητικό. «Μου είπαν ότι είχα, 
όλα αυτό έδειξαν, όμως μάλλον είχαν περάσει αρκετές ημέρες και το τεστ δεν τον ανα-
γνώριζε. Όταν έκανα το πρώτο τεστ από τους δικούς μου υπολογισμούς, είχαν περάσει 
27 ημέρες από την ημέρα που κόλλησα», κατέληξε.

Δίπλα της στάθηκε ο ιερέας της Δαμασκηνιάς, πατέρας  Δημήτρης Παπαδημητρού-
λης. Ασθένησε και εκείνος, όμως αρνήθηκε να πάει στο νοσοκομείο, είπε πως αισθανό-
ταν καλά, μετέφερε η πρεσβυτέρα. «Δόξα τω Θεώ, έχουν περάσει αυτά, είμαστε καλά», 
είπε και ο ίδιος στην Karfitsa.

reportage

Ελληνική Δημοκρατία                                                            
Νομός Θεσσαλονίκης                                                              
Δήμος Ωραιοκάστρου
Κομνηνών 76 Ωραιόκαστρο
Τ.Κ.57013
Τηλ. 2313304054

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο  
Διαγωνισμό   για την προμήθεια  με τίτλο: «Προμήθεια –Τοποθέτηση 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στον Δ.Ωραιοκάστρου». 
Προεκτιμούμενη αξία 349.997,44 €   συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 
Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  του συστήματος, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/16 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα  15-6-
2020 και ώρα 12:00μμ 
Aπαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 5.645,12 ευρώ(2% επί της ΚΑ χωρίς 
ΦΠΑ).
  Η παρούσα περίληψη και τα υπόλοιπα έγγραφα της σύμβασης, θα 
αναρτηθούν στη  διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.  
και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.oraiokastro.gr.
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/02016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΑΔΑ:  Ω5ΑΧΩΗΖ-ΤΟΑ 
Αρ.πρωτ.6854/11-5-20
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Με θερμομέτρηση και μάσκα το 
ευχαριστώ του Καράογλου στους 
αστυνομικούς

Γιατί παραιτήθηκε η Αηδονά

Το μεγάλος ΊΣΩΣ... 
των πρόωρων εκλογών 

Πρόσθεσε αντιδημάρχους 
ο Θ. Παπαδόπουλος

Γενέθλια στο γραφείο του ο Ζέρβας

Το … πιλάφι της συμβούλου 

Στο πλευρό των αστυνομικών που υπηρετούν στην 
Τροχαία Θεσσαλονίκης και τις Αστυνομικές Διευθύνσεις 
Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας, βρέθηκε ο Υφυπουργός 
Εσωτερικών με αρμοδιότητα Μακεδονία-Θράκη Θεόδω-
ρος Καράογλου. Ο κ. Καράογλου τηρώντας όλα τα προ-
βλεπόμενα μέτρα ασφαλείας ενάντια στην εξάπλωση του 
κορονοϊου, θερμομετρήθηκε κατά την είσοδο του στις 
αστυνομικές διευθύνσεις και φορώντας μάσκα μαύρου 
χρώματος, ευχαρίστησε τους αστυνομικούς για τις υπη-
ρεσίες που προσφέρουν στην πρώτη γραμμή αντιμετώ-
πισης της πανδημίας. Ο υφυπουργός πραγματοποίησε 
ακόμη μια δωρεά και διένειμε χιλιάδες προστατευτικές 
υφασμάτινες μάσκες πολλαπλών χρήσεων ελληνικής 
κατασκευής, και ελληνικής επιχείρησης, τονίζοντας πως 
στο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. αξίζει η αναγνώριση του έργου 
που επιτελεί και ο σεβασμός όλων μας!  

Την παραίτηση της από τη θέση της αντιπροέδρου στο 
δημοτικό βρεφοκομείο «Άγιος Στυλιανός» υπέβαλε η δη-
μοτική σύμβουλος, εκλεγμένη με την παράταξη Ταχιάου, 
Νέλλη Αηδονά μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που 
είχε με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα. 
‘Οπως αναφέρει η κ.Αηδονά, η παραίτηση συνδέεται με 
την απόφαση της να ψηφίσει «λευκό» στην τελευταία συ-
νεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και συγκεκριμένα 
στο θέμα της αγοράς των 50 μεταχειρισμένων λεωφο-
ρείων από τη Λειψία, μία ψήφος που φέρεται να δυσαρέ-
στησε τον δήμαρχο. 

 Με δύο νέους αντιδημάρχους ενίσχυσε τη διοίκη-
ση του ο δήμαρχος Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος. 
Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Κουγιουμτζίδη που ανα-
λαμβάνει χρέη αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και 
τον Σπύρο Γαντά που θα έχει το χαρτοφυλάκιο του αντι-
δημάρχου Πολεοδομίας. Και οι δύο από τον Σεπτέμβριο 
του 2019 ήταν εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι και 
πλέον με απόφαση δημάρχου αναβαθμίστηκαν. 

Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με δηλώσεις του να 
μην αφήνει κανένα περιθώριο για πρόωρες εκλογές, με 
τον ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη να ενισχύει αυτή την σεναριο-
λογία. Ωστόσο το ίσως και το αν, δεν αφήνουν ανεπηρέ-
αστους τους κομματικούς μηχανισμούς, που βλέποντας 
τις δημοσκοπήσεις και το μομέντουμ, επεξεργάζονται το 
ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στη κάλπη και προ-
σπαθούν να μην δεχτούν αιφνιδιασμό. Η ατμόσφαιρα 
που έχει δημιουργήσει η πανδημία και η διαχείριση της, 
δεν προσφέρεται ακριβώς για πολιτική εκμετάλλευση, 
ωστόσο όσο περνούν οι μέρες οι βολές αυξάνονται, όπως 
και το ύφος της αντιπαράθεσης. Από την άλλη δεν είναι 
λίγοι και οι βουλευτές ειδικώς στην Θεσσαλονίκη που με 
βάση το μεγάλο ΙΣΩΣ......προκηρύξει εκλογές ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης, μετράνε τα «κουκιά» και εξετάζουν όλα τα 
ενδεχόμενα, ώστε να είναι έτοιμοι και να έχουν το μεγα-
λύτερο δυνατό πολιτικό όφελος στην περίπτωση που τα 
σενάρια γίνουν πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση όπο-
τε προκηρυχθούν εκλογές εάν δεν έχουμε ξεμπερδέψει 
με τον κορονοϊό, θα πρέπει να αναζητηθούν νέοι τρόποι 
διεξαγωγής τους

Στο γραφείο του στο δημαρχείο γιόρτασε τα φετινά του 
γενέθλια ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρ-
βας, παρά το γεγονός ότι «έπεσαν» Κυριακή. Μάλιστα, οι 
συνεργάτες του έκαναν έκπληξη με μία τούρτα που είχε 
επάνω για κεράκι ένα ερωτηματικό. Ο εορτασμός βέβαια 
συνεχίστηκε… καθώς την επομένη και οι αντιδήμαρχοι 
έκαναν έκπληξη στον δήμαρχο με τούρτα που απεικόνιζε 
το δημαρχιακό μέγαρο. Μετά από μία πολύωρη συνεδρί-
αση του δημοτικού συμβουλίου… για να τον γλυκάνουν!  

Από το ...αυτοκίνητο, μέσω κινητού, συνδέθηκε στην 
τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσ-
σαλονίκης, που έγινε με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, 
ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Σωκράτης Δημητριάδης, 
με την Έλλη Χρυσίδου να ζητάει «σεβασμό προς το δημο-
τικό συμβούλιο». Ωστόσο, υπήρξαν και άλλα «ντεσού». 
‘Οπως το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε με απο-
τέλεσμα να μην καταγράφονται στα πρακτικά οι ανακοι-
νώσεις των δημοτικών συμβούλων, αλλά και τα ανοιχτά 
μικρόφωνα σε στιγμές που δεν έπρεπε… με αποτέλεσμα 
να μάθουμε οι δημοσιογράφοι πώς κυρία θα μαγείρευε 
για μεσημεριανό …. πιλάφι!  
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Ανταποκρίθηκαν οι δημότες στο 
κάλεσμα του Ιγνάτιου 

Πήρε τις μπουλντόζες ο Δαρδαμανέλης

Ούτε η τηλεδιάσκεψη ήταν σύντομη

Εθελοντής στα σχολεία ο Δ. Γκολιδάκης

Αργούν ακόμη οι διά ζώσης 
συνεδριάσεις

Βγήκαν από τα σπίτια τους για να δώσουν αίμα οι 
δημότες του δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη και με τον τρό-
πο αυτό συγκεντρώθηκαν πάνω από 130 μονάδες. Οι 
έκτακτες αιμοδοσίες που διοργάνωσε ο δήμος Πυλαίας- 
Χορτιάτη σε συνεργασία με το νοσοκομείο « Γ.Παπανικο-
λάου» πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία και την 
τήρηση όλων των μέτρων προστασίας. Το παρών έδωσε 
και ο δήμαρχος Πυλαίας- Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, 
που ευχαρίστησε την αρμόδια αντιδήμαρχο Κοινωνικής 
Πολιτικής Ελένη Γιαννούδη, η οποία συντόνισε όλη τη 
διαδικασία, καθώς και τους εργαζόμενους και τους εθε-
λοντές του δήμου. 

Την ...τσουγκράνα έπιασε στο χέρι ο δήμαρχος Κα-
λαμαριάς, Γιάννης Δαρδαμανέλης και συμμετείχε μαζί 
με άλλους εθελοντές σε επιχείρηση καθαρισμού του 
παραλιακού μετώπου σε τρία σημεία: Καραμπουρνάκι, 
Αρετσού και Νέα Κρήνη. Ο δήμος Καλαμαριάς παρείχε τα 
απαραίτητα εργαλεία, καθώς μάσκες και γάντια, ενώ στο 
τέλος ανανέωσαν το ραντεβού τους για επόμενη δράση, 
πολύ σύντομα…! Διότι όπως τόνισαν «Η καθαριότητα εί-
ναι υπόθεση όλων μας». 

Και μέσω τηλεδιάσκεψης η συνεδρίαση του δημοτι-
κού συμβουλίου Θεσσαλονίκης ήταν μαραθώνια… άλ-
λωστε μεταξύ των θεμάτων που έπρεπε να συζητηθούν 
ήταν η πρόταση του δημάρχου, Κωνσταντίνου Ζέρβα, 
για την αγορά 50 μεταχειρισμένων λεωφορείων από τη 
Λειψία της Γερμανίας με αποτέλεσμα να θέλουν να τοπο-
θετηθούν όλοι οι επικεφαλής των παρατάξεων αλλά και 
αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι. Ο πρόεδρος, Δρόσος Τσα-
βλής, ήταν ο «μαέστρος» για μια ακόμη φορά της συζή-
τησης που τράβηξε από τη 1 το μεσημέρι έως το βράδυ! 
Σε μία συνεδρίαση, που για πρώτη φορά εδώ και αρκετό 
καιρό είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και οι 
δημοσιογράφοι. 

Ο καρδιολόγος Διαμαντής Γκολιδάκης συμμετέχει εθελοντικά στην δράση για την προφύλαξη μαθητών και καθηγη-
τών και για ιατρικές ενέργειες, σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί, μετά από πρόσκληση του δήμου Καλαμαριάς.

 Να πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις «διά ζώσης» 
ζήτησαν από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου 
Θεσσαλονίκης, Δρόσο Τσαβλή, επικεφαλής δημοτικών 
παρατάξεων μετά την άρση των απαγορευτικών μέτρων 
κυκλοφορίας για τον κορονοϊό. Ο κ.Τσαβλής, ωστόσο, 
και με την ιδιότητα του γιατρού είπε στο Σώμα πως «είναι 
πολύ νωρίς ακόμη» για να γίνουν οι συνεδριάσεις στην 
αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου. Πρόσθεσε, δε, πως 
αυτό είναι μέχρι και ...«επικίνδυνο» καθώς ο μέσος όρος 
ηλικίας στο Δ.Σ. ξεπερνά τα 50 έτη. 
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Άμεσος ο κίνδυνος της απαξίωσης κατά την επαναλειτουργία 

«Γονάτισαν» τα άλογα-θεραπευτές 
από τα μέτρα για τον κορονοϊό

Η 13η Μαρτίου ήταν η τελευταία ημέρα που άνοιξε το 
κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας «Ιπποστήριξη», πριν την 
αναστολή της λειτουργίας του, μεταξύ και άλλων χώρων, 
έπειτα από απόφαση της Κυβέρνησης για την μείωση της 
εξάπλωσης του COVID19. Η αγωνία των ανθρώπων του 
κέντρου θεραπευτικής ιππασίας ήταν το πρώτο συναί-
σθημα που τους κατέκλυσε, μετά από λίγο όμως άρχισαν 
να αναδύονται ερωτηματικά για το που θα οδηγήσει αυτή 
η κατάσταση και με ποια προβλήματα θα έρθουν αντιμέ-
τωποι όταν επαναλειτουργήσουν.

Πλέον το Κέντρο είναι δυο μήνες κλειστό και η εικόνα 
που περιγράφει στην Karfitsa η Κατερίνα Ρόκου, επικε-
φαλής της ΜΚΕ «Ιπποστήριξη», ψυχολόγος με εξειδί-
κευσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες, και πιστοποιημένη 
θεραπεύτρια εκπαιδευτικής-θεραπευτικής ιππασίας από 
την αρμόδια παγκόσμια ομοσπονδία είναι η εξής: «Αρχι-
κά τα έσοδα μας έρχονται από τα μέλη μας, με τα οποία 
κάνουμε συνεδρίες. Όλο αυτό το διάστημα που είμαστε 
κλειστά δεν έχουμε καμία πηγή εσόδων, όμως τα έξοδα 
παραμένουν» και συμπληρώνει ότι τα έξοδα έχουν να 
κάνουν με την περιποίηση των αλόγων, όπως τροφές και 
η ανάγκη περιποίησης των οπλών τους από πεταλωτή, 
αλλά και λειτουργικά όπως το ενοίκιο.

Αν και το Κέντρο έκλεισε λόγω των μέτρων δεν υπά-
γεται στις κατηγορίες ΚΑΔ που δέχθηκαν οικονομική στή-
ριξης. «Μας έχουν αποκλείσει από τα μέτρα στήριξης, στα 
οποία εντάχθηκαν άλλες επιχειρήσεις. Το βοήθημα των 
800 ευρώ που θα ήταν μια ανάσα δεν καταβλήθηκε ποτέ 
στον λογαριασμό της «Ιπποστήριξης», καθώς η μορφή 
της εταιρείας είναι Αστική Μη κερδοσκοπική, δεν είναι 
ατομική. Η ομάδα που τρέχουμε όλο αυτό το έργο είμα-
στε εθελοντές», τονίζει η κα Ρόκου. 

Λόγω της κατάστασης οι άνθρωποι του Κέντρου βρί-
σκονται σε απόγνωση. «Αυτό που ζητάμε είναι το αυτο-
νόητο. Αυτό το έργο το κάνουμε με πολύ αγώνα και υπε-
ρηφάνεια. Δεν μπορούμε λοιπόν να ζητιανεύουμε για να 
ταΐσουμε τα άλογα μας, τα οποία είναι θεραπευτές, συνο-
δοιπόροι σε αυτό το έργο και η καθημερινότητα τους είναι 
πολύ συγκεκριμένη», εξηγεί η ίδια.

Τα προβλήματα που θα έρθουν
Τόσο στο άμεσο μέλλον όσο και στο μακροπρόθεσμο 

θα ανακύψουν διαφόρων ειδών προβλήματα, τα οποία οι 
εθελοντές της «Ιπποστήριξης» θα κληθούν να προσπε-
ράσουν για να συνεχίσουν το κοινωνικό τους έργο. Ήδη, 
εξηγεί η κα Ρόκου, αντιμετωπίζουν το ζήτημα των τρο-
φών, καθώς αυτό το διάστημα είναι η περίοδος που προ-
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μηθεύονται χόρτα και τροφές για τα άλογα για όλη την 
χρονιά, καθώς οι αγρότες ξεκινούν να κόβουν τις τροφές 
των αλόγων, το λεγόμενο τσαΐρι. Όπως αναφέρει, «ο λό-
γος που αγοράζουμε τώρα τις τροφές είναι διότι αν τις 
πάρουμε μέσα στον χειμώνα οι τιμές τους θα αγγίζουν το 
διπλάσιο κόστος».

Σύμφωνα με την ίδια, εάν το Κέντρο ανοίξει τον Ιού-
νιο δεν θα προφτάσουν να συγκεντρώσουν το ποσό που 
πρέπει για την οικονομική ενίσχυση του, καθώς « ούτως 
ή άλλως εκείνη την περίοδο, κάθε χρόνο, είμαστε σε κα-
τάσταση υπολειτουργίας, λόγω του καλοκαιριού».

 «Το κράτος δεν μας είδε. Δεν μας γνωρίζει»
Ενώ η θεραπευτική ιππασία είναι μια παγκοσμίως 

αναγνωρισμένη μέθοδος αποκατάστασης και θεραπείας, 
σε κάποιες χώρες μάλιστα συνταγογραφείται, στην Ελ-
λάδα δεν είναι τόσο διαδομένη. Παρότι τα οφέλη της 
είναι σημαντικά σε παιδιά και ενήλικες με νοητικές και 
νευρολογικές διαταραχές, αυτισμό, κινητικά προβλήμα-
τα, μαθησιακές δυσκολίες, γεννετικά σύνδρομα, συναι-
σθηματικές και ψυχολογικές διαταραχές, φοβίες, χαμηλή 
αυτοπεποίθηση, προβλήματα συμπεριφοράς. «Το κράτος 
δεν μας βλέπει, όπως δεν μας είδε ούτε αυτή την δύ-
σκολη στιγμή. Δεν μας γνωρίζει», δηλώνει η κα Ρόκου 
που από το 2013, όταν άνοιξε η «Ιπποστήριξη», στον 
Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, έχει δει πολλά μικρά θαύματα 
να συμβαίνουν εκεί. «Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα παι-
δί που ήταν 7 ετών και δεν είχε μιλήσει ποτέ έως τότε, 

να μιλάει στο άλογο του», μας λέει. Περιγράφοντας η κα 
Ρόκου, πιο αναλυτικά τα όσα βιώνει κατά την συνεδρία ο 
αναβάτης, μας αναφέρει χαρακτηριστικά το γεγονός ότι 
δέχεται ερεθίσματα κινητικά, συναισθηματικά και ψυχο-
λογικά. «Το άλογο δίνει στον αναβάτη 110 ρυθμικές τα-

λαντώσεις το λεπτό κάτι που σημαίνει ότι αυτό αποτελεί 
μια τέλεια προσομοίωση του ανθρώπινου βηματισμού. 
Οπότε ακόμη και άνθρωποι που είναι σε αναπηρικό αμα-
ξίδιο είναι σαν να είχαν μια δική τους αυτόνομη κίνηση», 
υπογραμμίσει η ίδια.

reportage
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Σχεδόν όλοι έχουμε ακούσει το περίφη-
μη φράση, «Όσοι δεν μπορούν να θυμηθούν 
το παρελθόν τους είναι καταδικασμένοι να 
το επαναλάβουν». Κάποια εκδοχή αυτής της 
έκφρασης χρησιμοποιείται συχνά όταν συ-
ζητάμε ευρείες πολιτισμικές παραμέτρους 
όπως ο πόλεμος και η πολιτική, καθώς 
επίσης κατά πολύ και για τη δική μας προ-
σωπική ιστορία. Όσο λιγότερο μπορούμε να 
φέρουμε στο παρελθόν μας φως, τόσο πιο 
πιθανό είναι να διαμορφώσουμε τη ζωή μας, 
συχνά με τρόπους που δεν επιθυμούμε.

Μια από τις πιο πολύτιμες πτυχές της 
ψυχοθεραπείας είναι ότι προσφέρει στους 
ανθρώπους την ευκαιρία να παρουσιάσουν 

και να κατανοήσουν διάφορες εμπει-
ρίες από την τους παιδική ηλικία. Με-
ρικές από τις αναμνήσεις μας για το τι 
συνέβη σε εμάς ως παιδιά είναι σαφείς, 
ενώ άλλες είναι εντελώς ασαφείς. Οι 
πρώτες αναμνήσεις ενός παιδιού είναι 
σιωπηρές, επειδή ο εγκέφαλος δεν 
έχει αναπτυχθεί αρκετά ώστε να κω-
δικοποιεί την έκδηλη μνήμη. Η έκδη-
λη μνήμη περιλαμβάνει πληροφορίες 
αυτοβιογραφικών γεγονότων και ‘συ-
νειδητές’ εμπειρίες, καθώς επίσης και 
τεκμηριωμένη γνώση η οποία μπορεί 
σκόπιμα να ανακαλεστεί. Ο σχηματι-
σμός αυτού του είδους εξαρτάται από 
γνωστικές διεργασίες όπως η κριτική 
σκέψη, η εκτίμηση και η σύγκριση. 

Η έκδηλη μνήμη δεν έρχεται στην 
επιφάνεια μέχρι την ηλικία των 3 ετών. 
Ότι βιώνει ένα παιδί πριν από αυτό είναι 
σιωπηρό- καταγράφεται στο ασυνείδη-
το. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος 
έχει πιθανώς σιωπηρές-άδηλες ανα-
μνήσεις από τα πρώτα χρόνια της ζωής 
του, όταν η μητέρα του τον άφησε σε 
μία χώρα για να ξεκινήσει μια νέα ζωή 
σε μία άλλη χώρα. Ωστόσο, μπορεί να 

έχει έκδηλες αναμνήσεις όταν ήταν 8 ετών 
και εγκαταλείφθηκε από τον πατέρα του. Και 
οι δύο αναμνήσεις είχαν πιθανότατα μεγάλο 
ρόλο στη διαμόρφωση της ζωής του, αλλά 
κάθε μια θα βιώθηκε με διαφορετικούς τρό-
πους.

Η άδηλη μνήμη βασίζεται σε δομές 
στον εγκέφαλό μας που έχουν αναπτυχθεί 
πλήρως πριν γεννηθούμε. Επειδή είναι μια 
ασυνείδητη, σωματική μνήμη, όταν ενεργο-
ποιείται στο παρόν, δεν φαίνεται να προέρ-
χεται από το παρελθόν. Αντ ‘αυτού, φαίνεται 
να συμβαίνει στο τώρα μας. Έχει περιγραφεί 

ως «διατήρηση χωρίς να θυμόμαστε» και ως 
«μη εκφραστική, μη λεκτική μνήμη». Μπο-
ρεί να είναι συμπεριφορική, συναισθηματι-
κή, αντιληπτική ή σωματοαισθητηριακή και 
συχνά γίνεται αισθητή στο σώμα. Ένα καλό 
παράδειγμα είναι η οδήγηση του ποδηλά-
του. Μπορεί να περάσουν πολλά χρόνια που 
ένας άνθρωπος έχει να οδηγήσει ποδήλατο 
και να θυμάται ενστικτωδώς πώς να οδηγεί.

Οι ασυνείδητες αναμνήσεις μας έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή μας. Ωστόσο, 
αντί να προσδιορίσουμε την αρχική πηγή της 
αντίδρασής μας, τις ερμηνεύουμε συχνά ως 
κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί στην τρέ-
χουσα κατάσταση. Για παράδειγμα, μπορεί 
να αισθανόμαστε θυμό στον σύντροφό μας 
απλώς και μόνο επειδή έχει μια συγκεκριμέ-
νη έκφραση στο πρόσωπό του. Μπορεί να αι-
σθανόμαστε άγχος όταν φροντίζουμε το παι-
δί μας με βάση ενός παλιού συναισθήματος 
που είχαμε ως παιδί. Μπορεί να ερμηνεύ-
σουμε κίνδυνο σε μη βλαβερές καταστάσεις 
και να αντιδράσουμε υπερβολικά. 

Συχνά, οι ισχυρότερες και πιο έντονες 
αντιδράσεις μας στο παρόν προέρχονται από 
τις σιωπηρές αναμνήσεις μας, λόγω των 
έντονων συναισθημάτων που συνδέονται με 
αυτές τις αναμνήσεις. Ωστόσο, εάν μπορούμε 
να κάνουμε αυτές τις σιωπηρές αναμνήσεις 
σαφείς, μπορούμε να επιλύσουμε το άλυτο 
τραύμα και να αισθανθούμε πιο ολοκληρω-
μένοι μέσα μας. Με ποιούς τρόπους μπορού-
με να το επιτύχουμε;

1. Σκεφτείτε το. Το πρώτο βήμα είναι 
απλώς να είστε περίεργοι για τις αντιδρά-
σεις σας, ανοιχτοί και αγαπώντας τον εαυτό 
σας καθώς διερευνάτε τι συναισθήματα και 

σκέψεις που ενεργοποιούνται σε ορισμένες 
καταστάσεις. Είναι σημαντικό να είστε επίσης 
συμπονετικοί και να αποφεύγετε την κριτική 
όταν ανοίγετε την πόρτα στην ιστορία σας και 
προσπαθείτε να αποκαλύψετε τα γεγονότα 
που σας πλήττουν.

2. Γράψτε για αυτό. Κρατώντας ημερο-
λόγιο και καταγράφοντας τις σκέψεις και τα 
συναισθήματά σας καταφέρνετε να κατανο-
ήσετε και να αισθανθείτε τον πλήρη πόνο 
της εμπειρίας σας. Με αυτή την τεχνική είναι 
πιθανό να κάνετε σαφείς τις αναμνήσεις και 
να κατανοήσετε τον εαυτό σας και τις αντι-
δράσεις σας σε βαθύτερο επίπεδο. Δεν είναι 
μόνο το τραύμα που βιώνετε που σας επηρε-
άζει, αλλά το τραύμα που δεν έχει επιλυθεί 
είναι πιο περιοριστικό για τη ζωή σας.

3. Μιλήστε για αυτό. Η ψυχοθεραπεία 
είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να 
αποκατασταθούν τα συναισθήματα που προ-
κύπτουν και ενεργοποιούνται ως αντανα-
κλάσεις της ιστορίας σας. 

Η κατάδυση στην ιστορία μας μπορεί 
να είναι τρομακτική για πολλούς από εμάς. 
Οι αναμνήσεις που έχουν καταγραφεί στο 
υποσυνείδητο μπορούν να ξεκλειδώσουν 
ορισμένα μυστήρια που δεν μας ενδιαφέ-
ρουν πάντοτε. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι 
επηρεαζόμαστε από αυτές τις αναμνήσεις 
στο παρόν μας. Είναι σημαντικό λοιπόν και 
ιδιαίτερα χρήσιμο να γνωρίζουμε το παρελ-
θον μας, να ζούμε το ‘εδώ και τώρα’ μας με 
καλή ψυχική υγεία και να πορευόμαστε στο 
μέλλον μας με ισχυρά εφόδια.  

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

Aόρατες αναμνήσεις τις παιδικής μας ηλικίας διαμορφώνουν τις ζωές μας

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Ν Α Ν Σ Υ 
Ν Ε Ν Ε Ρ Ο Γ Λ Ο Υ -

Π Ε Τ Α Λ Ω Τ Η *

Οι ισχυρότερες 
και πιο έντονες 

αντιδράσεις 
μας στο παρόν 

προέρχονται από 
τις σιωπηρές 

αναμνήσεις 
μας, λόγω 

των έντονων 
συναισθημάτων 
που συνδέονται 

με αυτές

opinion
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Πόσο «πράσινη» είναι η Θεσσαλονίκη;
Όχι αρκετά πράσινη για τα θέλω μου και γι αυτό 

θα φροντίσω να την φέρω πιο κοντά σε αυτά.
’Εκπληξη τα αντικείμενα που βρέθηκαν πετα-

μένα στον Θερμαϊκό; 
Ας πούμε ότι το επόμενο που περιμένω να βρω 

είναι υποβρύχιο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου...
Ικανοποιημένος από την έως τώρα πορεία ως 

αντιδήμαρχος; 
Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο... Αν κρί-

νω, όμως, από τα λεγόμενα του κόσμου, πρέπει να 
τα πηγαίνω καλά.

Τι της λείπει της Θεσσαλονίκης; 
Σωστές υποδομές και πράσινο! 
Αγαπημένο χόμπι…
Να... επισκευάζω αυτοκίνητα!
Ο Σωκράτης ήταν φρόνιμος ως παιδί;
Μπα..... Τους παίδευα τους γονείς μου! 
Αν τα παιδιά σου κάνουν τις μισές «αταξίες» 

από σένα…
Ανησυχώ πολύ για το τι με περιμένει και ήδη έχω 

τα πρώτα δείγματα...!!!
Είσαι άνθρωπος που αλλάζει εύκολα γνώμη; 
Ακούω πάντα και αν ο άλλος έχει δίκιο... ναι την 

αλλάζω, αλλιώς με τίποτα!
Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς…
Χαχαχα… χωρίς να τρέχω όλη την ημέρα! 
Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι;
Άγνωστο, αλλά μάλλον θα κάνω παρέα στην 

πόλη γιατί είναι η εποχή που θα θέλει φροντίδα...

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

    Ο Σωκράτης Δημητριάδης έχει στα χέρια του το χαρτοφυλάκιο της αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος του δήμου Θεσσαλονίκης. Γιος του πρώην δημάρχου, Μίμη Δη-
μητριάδη, εκλέχθηκε για πρώτη φορά στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου το 2014 με την παράταξη του Σταύρου Καλαφάτη. Αρχιτέκτονας στο επάγγελμα, στέλεχος 

της ΝΔ και αυτό που λέμε ...άνθρωπος που πιάνουν τα χέρια του! 

Σωκράτης Δημητριάδης 
Αλλάζω γνώμη όταν ο άλλος έχει δίκιο!

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 

Aόρατες αναμνήσεις τις παιδικής μας ηλικίας διαμορφώνουν τις ζωές μας
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Τα νευρωνικά δίκτυα έχουν ήδη φτάσει 
σε τέτοιο επίπεδο που μπορούν να νικήσουν 
επαγγελματίες παίκτες σε στρατηγικά παι-
χνίδια όπως το σκάκι ή το γκο. Χρησιμοποι-
ώντας τη μηχανική μάθηση, οι επιστήμονες 
εκπαιδεύουν το νευρωνικό δίκτυο, δημιουρ-
γούν έναν ρεαλιστικό προσομοιωτή και στη 
συνέχεια ένας πραγματικός παίκτης προ-
σπαθεί να αναμετρηθεί με τον ισχυρό αλ-
γορίθμου μέσω υπολογιστή. Ωστόσο, μέχρι 
στιγμής δεν υπήρξαν απόπειρες εφαρμογής 
των δυνατοτήτων των νευρωνικών δικτύων 
σε μη εικονικά αθλήματα, όπως για παρά-
δειγμα, την επιτραπέζια αντισφαίριση, γνω-
στή και ως πινγκ-πονγκ. Και σε αυτήν την 
περίπτωση δεν πρόκειται για κάποιο είδος 
προσομοίωσης σε υπολογιστή, αλλά ένα 

πραγματικό παιχνίδι με έναν πραγματι-
κό αντίπαλο.

Προγραμματιστές από την Ιαπωνία 
κατάφεραν να εκπαιδεύσουν το νευ-
ρωνικό δίκτυο τόσο καλά που έμαθε 
σε πραγματικό χρόνο να προβλέπει 
το σημείο που θα χτυπήσει το μπαλά-
κι σε ένα παιχνίδι πινγκ-πονγκ. Όμως 
αυτό που πραγματικά εντυπωσιάζει 
είναι το γεγονός ότι η τεχνητή νοημο-
σύνη έμαθε να υπολογίζει την πιθανή 
πορεία των κινήσεων του παίκτη, πριν 
ακόμη η ρακέτα του έρθει σε επαφή με 
το μπαλάκι.

Το κλειδί για ένα επιτυχημένο παι-
χνίδι πινγκ-πονγκ έγκειται όχι μόνο 
στην ικανότητα του παίκτη να χτυπή-
σει με ακρίβεια το μπαλάκι ώστε να 
το περάσει στη μεριά του τραπεζιού 
του αντιπάλου, αλλά πρέπει επίσης να 
βρίσκεται σε σωστή θέση στο δικό του 
μισό του τραπεζιού ώστε να προλάβει 
να αποκρούσει το μπαλάκι και να το 
στείλει προς την αντίθετη κατεύθυνση. 

Έτσι, Ιάπωνες προγραμματιστές 
αποφάσισαν να αναπτύξουν ένα νευ-
ρωνικό δίκτυο που μπορεί να καθο-
ρίσει την πιθανή πορεία που θα ακο-

λουθήσει το μπαλάκι ακόμη και κατά τη 
διάρκεια της κίνησης της ρακέτας - από την 
κίνηση του χεριού και του σώματος του παί-
κτη. Αλλά ένα νευρωνικό δίκτυο δεν θα αρ-
κούσε για αυτή τη δουλειά, οπότε δημιουρ-
γήθηκε ένα δεύτερο νευρωνικό δίκτυο που 
λειτουργεί σε συνδυασμό με το πρώτο, ενώ 
όλα αναλαμβάνουν διαφορετικά καθήκοντα 
και έχουν διαφορετική «αρχιτεκτονική». Το 

πρώτο δίκτυο επεξεργάζεται δεδομένα από 
μια κάμερα web, η οποία είναι εγκατεστημέ-
νη στο πλάι του δέκτη του σερβίς: υπολογί-
ζει τη θέση του χεριού και του σώματος του 
παίκτη που πρόκειται να σερβίρει το μπαλά-
κι.

Έπειτα, αναλαμβάνει το δεύτερο δίκτυο, 
στο οποίο μεταδίδονται τα επεξεργασμένα 
δεδομένα ώστε να  υπολογίσει το σημείο 
όπου θα προσγειωθεί το μπαλάκι. Στη συνέ-
χεια, με τη χρήση προβολέα, το προκύπτον 
σημείο εμφανίζεται στο τραπέζι του πινγκ-
πονγκ και οι αρμόδιοι μηχανικοί συγκρίνουν 
το πραγματικό μέρος όπου προσγειώθηκε το 
μπαλάκι  και αυτό που υπολογίστηκε από τα 
νευρωνικά δίκτυα.

Ως αποτέλεσμα, ο αλγόριθμος άρχισε να 
λειτουργεί με αξιοζήλευτη ακρίβεια. Κατά 
μέσο όρο, τα νευρωνικά δίκτυα κατάφεραν 
να αναγνωρίσουν με ακρίβεια την πτώση 
της μπάλας στο τραπέζι του πινκγ-πονγκ στο 
75% όλων των περιπτώσεων. Επιπρόσθετα, 
ο αλγόριθμος δοκιμάστηκε τόσο σε επαγ-
γελματίες παίκτες όσο και σε ερασιτέχνες και 
στην περίπτωση των πρώτων τα νευρωνικά 
δίκτυα λειτούργησαν σχετικά καλύτερα. 
Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ένας 
επαγγελματίας παίκτης πινγκ-πονγκ έχει 
ήδη αναπτύξει τις χαρακτηριστικές κινήσεις 
που κάνει πριν το σερβίς του, ενώ ο ερασι-

τέχνης σερβίρει συχνά με διαφορετικούς 
τρόπους.

Αναμφίβολα, προκύπτει το εύλογο ερώ-
τημα: τι θα γινόταν στην περίπτωση που ένας 
άνθρωπος που δεν έχει δοκιμάσει ποτέ στη 
ζωή του το άθλημα αυτό είχε στη διάθεσή 
του έναν τέτοιο αλγόριθμο; Οι σχεδιαστές 
και μηχανικοί του συστήματος δοκίμασαν τη 
λειτουργία του νευρωνικού δικτύου κατά τη 
διάρκεια ενός παιχνιδιού μεταξύ επαγγελμα-
τία παίκτη και αρχαρίου. Αποδείχτηκε πως με 
τη βοήθεια των νευρωνικών δικτύων ο τε-
λευταίος απέκρουε επιτυχώς τα σερβίς του 
αντιπάλου κατά 20% συχνότερα από ό, τι 
χωρίς αυτά.

Αυτό αναδεικνύει ξεκάθαρα ότι η εμβέ-
λεια στη χρήση των νευρωνικών δικτύων 
είναι στην κυριολεξία απεριόριστη. Μπορούν 
να υπολογίσουν πιθανότητες ασθενειών, 
να εντοπίσουν νεοπλάσματα σε ιατρικές 
φωτογραφίες, να εντοπίζουν και να αντιμε-
τωπίζουν απόπειρες απατεώνων και ούτω 
καθεξής. Μόλις πέρυσι οι νευροεπιστήμονες 
δίδαξαν το νευρωνικό δίκτυο να μετατρέπει 
εγκεφαλικά σήματα σε ευνόητη ομιλία! Στο 
μέλλον παρόμοιες συσκευές ίσως χρησιμο-
ποιηθούν από άτομα που έχουν χάσει την 
ικανότητα να μιλούν ως αποτέλεσμα τραυ-
ματισμού ή ασθένειας. 

Πως να κερδίσετε έναν επαγγελματία παίχτη πινγκ-πονγκ 
χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη
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Η Karfitsa αναλύει όλες τις πτυχές και τα 
σενάρια για το πώς ο Αρης θα γλιτώσει την ποινή 
εξόντωσης που του επέβαλε η FIFA 

Οι τρεις δρόμοι 
για την άρση του ban

Στα... σκοινιά βρίσκεται η ΠΑΕ Αρης έπειτα από 
την απόφαση της FIFA να τιμωρήσει τον σύλλογο της 
Θεσσαλονίκης με ποινή απαγόρευσης μεταγραφών 
για δύο συναπτές μεταγραφικές περιόδους. Αιτία της 
(νέας) τιμωρίας αυτής ήταν η απόκτηση του Φιορίν 
Ντουρμισάι από τον Ολυμπιακό, τον περασμένο Γενά-
ρη. Aς πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή για το 
πως έφτασε ως εδώ η υπόθεση του Αρη και πως πλέον 
οι Κίτρινοι μοιάζουν να είναι «όμηροι της FIFA». Η 
Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA έκρινε ότι η τωρινή ΠΑΕ 
Άρης είναι συνέχεια της παλιάς εταιρίας και βάσει του 
άρθρου 64 του πειθαρχικού κώδικα περί μη συμμόρ-
φωσης προς το διατακτικό της απόφασης, επέβαλε 
ποινή απαγόρευσης μεταγραφών στην ΠΑΕ Άρης τον 
Νοέμβριο του 2019, λόγω οφειλών προς τους ποδο-
σφαιριστές Σιστόν, Πορτίγια και Ούμπιδες. Ξεκάθαρα, 
δηλαδή, εκτίμησε ότι υφίσταται ζήτημα αθλητικής 
διαδοχής και δεν δέχθηκε ότι πρόκειται για δύο διαφο-
ρετικές νομικές οντότητες, κάτι που επίσημα αναγνω-
ρίζεται από το εθνικό δίκαιο. Παρά την απόφαση αυτή, 
η ΠΑΕ Αρης βασιζόμενη στην ελληνική νομοθεσία δεν 
προχώρησε στην άσκηση ένδικων μέσων εκτιμώντας 
ότι επρόκειτο για υπόθεση η οποία δεν αφορούσε την 
ίδια, αλλά την παλιά εταιρία. Την ίδια ώρα, έλαβε τις 
διαβεβαιώσεις από την ΕΠΟ για την επίλυση του ζητή-
ματος, ωστόσο όπως αποδείχτηκε εκ των πραγμάτων 
δεν ήταν το επιθυμητό. Στη συνέχεια η έκδοση δελτίου 
από την ΕΠΟ στον Φιορίν Ντουρμισάι δημιούργησε 
τη δεύτερη υπόθεση για την οποία τιμωρήθηκε τόσο 
η ΠΑΕ Άρης με διεύρυνση του διαστήματος ποινής 
απαγόρευσης μεταγραφών κατά έναν χρόνο, αλλά και 
η ΕΠΟ με πρόστιμο 470.000 ελβετικών φράγκων. Σύμ-
φωνα με την νέα καταδικαστική απόφαση που έλαβε 
η FIFA η ΠΑΕ Αρης δεν έχει δικαίωμα εγγραφής νέων 
παικτών είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο για δύο 
ολόκληρες και συνεχόμενες μεταγραφικές περιό-
δους, ποινή που θα τεθεί σε ισχύ από την έναρξη της 
αμέσως επόμενης μεταγραφικής περιόδου. Η ποινή 
αυτή θα εφαρμοστεί από την Ελληνική Ποδοσφαιρική 
Ομοσπονδία σε εθνικό και την FIFA σε διεθνές επίπεδο. 
Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η FIFA τονίζει ότι η ποινή 
αυτή δεν αφορά μόνο την ανδρική ομάδα του Άρη, 
αλλά και τις μικρότερες ηλιακά κατηγορίες, οι οποίες 
επίσης δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής νέων παικτών. 
Η απάντηση των Κιτρίνων δόθηκε από τον Θόδωρο 

Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο Υ
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Καρυπίδη, που με δήλωσή του στο επίσημο σάιτ της 
ΠΑΕ, μεταξύ άλλων υποστήριξε: «Προσφεύγουμε άμεσα 
στο Ανώτατο Διαιτητικό Δικαστήριο και με τα ακλόνητα 
επιχειρήματα που διαθέτουμε θα βρούμε το δίκιο μας. 
Οι φίλαθλοι του Άρη να κλείσουν τα αυτιά τους στα 
σενάρια καταστροφολογίας που διοχετεύουν ήδη αυτοί 
που ενοχλούνται από την παρουσία μας τα τελευταία 
χρόνια. Να μην ανησυχούν για την επόμενη μέρα του 
Άρη. Θα βγούμε πιο δυνατοί και από αυτή τη δοκιμασία». 
Η Karfitsa ανοίγει τον «φάκελο» της ποινής αυτής και 
αναλύει όλα τα δεδομένα και τους τρεις δρόμους που 
έχουν μπροστά τους οι Κίτρινοι προκειμένου να άρουν 
την απόφαση αυτή.

1. Τα δεδομένα για το CAS
Δια στόματος Θόδωρου Καρυπίδη, η ΠΑΕ Αρης γνω-

στοποίησε πως θα επιζητήσει το δίκιο της μέσω του CAS. 
Μάλιστα, από την Αλκμήνης διαρρέουν πως στην κατο-
χή τους έχουν αδιάσειστα στοιχεία που αποδεικνύουν 
πως η τωρινή ΠΑΕ, δεν έχει ουδεμία σχέση με την παλιά, 
ούτε αποτελεί συνέχειά της, από τη στιγμή που είναι δύο 
εντελώς διαφορετικά νομικά πρόσωπα. Την νομική εκ-
προσώπηση του Αρη στη συγκεκριμένη υπόθεση έχει ο 
νομικός Κωνσταντίνος Ζέμπερης μαζί με τον Παναγιώτη 
Μπιλίρη. Στον Αρη, αυτή την στιγμή αναμένουν το πλήρες 

σκεπτικό γύρω από το ban της FIFA το οποίο θα βρίσκεται 
στην κατοχή τους στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. 
Μέσα σε αυτό θα ξεκαθαρίζεται επισήμως εάν οι Κίτρινοι 
διατηρούν το δικαίωμα να προχωρήσουν σε ανανεώσεις 
συμβολαίων ή ακόμα και σε πωλήσεις ποδοσφαιριστών. 
Μετά θα έχουν 21 μέρες στη διάθεσή τους για να προ-
σφύγουν στο CAS, ζητώντας και επίσπευση της εκδίκα-
σης που θα προσδιοριστεί εντός Ιουλίου με απόφαση στα 
μέσα Αυγούστου. Γίνεται αντιληπτό πως η συγκεκριμένη 
διαδικασία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και μέχρι να υπάρ-
ξει αποτέλεσμα (όποιο κι αν είναι αυτό) ο σύλλογος της 
Θεσσαλονίκης θα είναι με δεμένα χέρια, μη γνωρίζοντας 
πως θα πορευτεί ενόψει της νέας σεζόν, ακόμα και στο 
ενδεχόμενο παράτασης της μεταγραφικής περιόδου, 
λόγω κορωνοϊού. Στον Αρη, όσο αισιόδοξοι κι αν είναι 
πως θα δικαιωθούν μέσω του ανώτατου αθλητικού δι-
καστηρίου, γνωρίζουν πως η χρονοβόρα διαδικασία θα 
βάλει σε μεγάλους μπελάδες την δημιουργία της ομά-
δας για τη νέα σεζόν, πόσο δε μάλλον από τη στιγμή που 
ολοκληρώνονται 14 συμβόλαια από τα οποία η αρχική 
απόφαση των ανθρώπων του συλλόγου ήταν να ανανε-
ωθούν μάξιμουμ τέσσερα.

2. Τα δεδομένα για το μνημόνιο Κυβέρνησης-FIFA
Είναι η λύση που μπορεί να δώσει άμεσο και ουσι-

αστικό αποτέλεσμα στη λύση του μεγάλου προβλήμα-
τος. Τους προηγούμενους μήνες η Κυβέρνηση υπό την 
εποπτεία του Γιώργου Γεραπετρίτη, ξεκίνησε δια ζώσης 
επαφές με την FIFA προκειμένου να συντάξουν ένα κοινό 
μνημόνιο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Για το θέμα του 
Αρη που και τότε ήταν γνωστό μέσω της πρωτόδικης ποι-
νής που είχε επιβάλλει η FIFA στην Κιτρινόμαυρη ΠΑΕ, 
είχε υπάρξει δέσμευση από την πλευρά της Πολιτείας 
πως θα συμπεριληφθεί στις συζητήσεις προκειμένου να 
διευθετήσει τι ισχύει με τις νέες ΠΑΕ, τις οποίες η μεν FIFA 
θεωρεί συνέχεια των προηγούμενων η δε ελληνική νο-
μοθεσία όχι. Aλλωστε, μη ξεχνάμε πως το συγκεκριμένο 

Η στήριξη από πολιτεία, 
περιφέρεια και δήμο 
Θεσσαλονίκης 
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θέμα δεν αφορά μόνο την ΠΑΕ Αρης, αλλά και άλλους 
συλλόγους και ενδεχομένως η απόφαση που έλαβε η 
FIFA ανοίξει τον ασκό του Αιόλου, κάτι που κανείς δεν 
θέλει. Σε αυτό το μήκος κύματος ήταν και η δήλωση του 
Υφυπουργού αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη. «Μας ενδι-
αφέρει η υπόθεση, δεν είναι της αρμοδιότητάς μας, αλλά 
θέλουμε να το λύσουμε γιατί σήμερα είναι ο Άρης, αύριο 
θα είναι άλλη ομάδα. Πρέπει να το συμπεριλάβουν στις 
βελτιωτικές προτάσεις τους, είναι γνώστες της υπόθεσης. 
Αν δε γίνει, θα το θέσουμε εκ νέου». Ήδη, όλος ο οργα-
νισμός του Αρη, ΑΣ και ΠΑΕ, βρίσκονται επί ποδός έχο-
ντας ζητήσει μέσω επιστολής συνάντηση με τον Υπουρ-
γό επικρατείας κ. Γεραπετρίτη, στην οποία εκδήλωσε το 
ενδιαφέρον να δώσει το παρών τόσο ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, όσο και 
ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας. Βέ-
βαια, για να συμπεριληφθεί το δίκιο αίτημα του Αρη στο 
μνημόνιο απαιτεί λεπτούς νομικούς χειρισμούς, ωστόσο 
αυτή είναι και η πιο συμφέρουσα λύση, όχι μόνο για τον 
Αρη, αλλά και για την ΕΠΟ, η οποία επίσης βρίσκεται στο... 
μάτι του κυκλώνα.

3. Τα απευκταίο σενάριο
Σε περίπτωση που η ΠΑΕ Αρης δεν δικαιωθεί ούτε 

στο CAS, αλλά η υπόθεσή της δεν συμπεριληφθεί ούτε 
στο μνημόνια με της Κυβέρνησης με τη FIFA, τότε ο μό-
νος δρόμος για να μπορέσει να αρθεί το ban είναι αυτός 
της αποπληρωμής των οφειλών προς τους τρεις αυτούς 

ποδοσφαιριστές. Διαφορετικά, οι Κίτρινοι, δεν θα μπορέ-
σουν με τίποτα να σχηματίσουν ρόστερ με ότι αυτό συ-
νεπάγεται. Το συνολικό ύψος των οφειλών προς τους 
Σιστόν, Πορτίγια και Ούμπιδες μαζί με τους προστιθέμε-
νους τόκους ανέρχεται στα 1,2 εκ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα 
κληθεί είτε να πληρώσει η τωρινή ΠΑΕ στους παίκτες είτε 
να το διακανονίσει σε δόσεις μαζί τους, προκειμένου αυ-
τοί να αποσύρουν τις προσφυγές τους και να αρθεί το ban 
της FIFA. Βέβαια, με τα οικονομικά δεδομένα μετά και τον 
κορωνοϊό να είναι πολύ διαφορετικά, με τα έσοδα κου-
τσουρεμένα και την ευθύνη να μην ανήκει διόλου στην 
διοίκηση Καρυπίδη, το σενάριο αυτό είναι κάτι που ουδείς 
εντός της ΠΑΕ θέλει να το σκέφτεται, αφού σε περίπτωση 
που κληθεί ο Αρης να πληρώσει ένα τόσο μεγάλο φιρ-
μάνι που αφορά σε χρέη της παλιάς εταιρείας τότε αυτό 
θα έχει αντίκτυπο στην διαμόρφωση και τον σχηματισμό 
του νέου ρόστερ, αφού μοιάζει δεδομένο πως το μπάτζετ 
θα είναι κατά πολύ χαμηλότερο συγκριτικά με το φετινό.

Χαριστέας: «Έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα»
Ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ Αρης, Άγγελος Χα-

ριστέας, μίλησε για την υπόθεση αυτή, εξέφρασε την 
πεποίθησή του πως οι Κίτρινοι θα δικαιωθούν, ενώ πα-
ράλληλα έθεσε τις παραμέτρους, αποκαλύπτοντας το 
πώς αντιμετωπίζει και προετοιμάζεται ο ίδιος για όλα τα 
πιθανά σενάρια. «Βρίσκομαι σε καθημερινή επαφή με 
το προπονητικό τιμ ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι για 
κάθε ενδεχόμενο. Υπάρχουν πλάνα Α και Β και είμαστε 

έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε κατάσταση που μπορεί 
να προκύψει ανάλογα με την απόφαση του CAS. Δε θεω-
ρώ πως πρέπει να είμαστε, τόσο εμείς, όσο και ο κόσμος 
της ομάδας, αρνητικοί. Είμαστε σε θέση να αντιμετωπί-
σουμε κάθε πρόβλημα. Υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης 
συμβολαίων και στη στρατηγική μας βρίσκεται και αυτό 
το πλάνο. Κάθε παίκτης θα αποφασίσει το μέλλον του. 
Έχουμε αποφασίσει ποιους θέλουμε να κρατήσουμε του 
χρόνου, τους έχουμε προσεγγίσει και βρισκόμαστε σε 
διαπραγματεύσεις». Και πρόσθεσε: «Ο Άρης έχει πολύ 
καλές πιθανότητες σχετικά με το θέμα του Ντουρμισάι. 
Είμαστε σε στάδιο αναμονής γιατί περιμένουμε να τι θα 
γίνει με το πρωτάθλημα και την περίοδο των μεταγρα-
φών αν θα πάει πιο πίσω. Είναι ένα πρόβλημα που μπο-
ρεί να επηρεάσει όλες τις ομάδες, όχι μόνο τον Άρη. Στο 
νομικό πλαίσιο η ομάδα είναι σε συνεργασία με την ΕΠΟ 
με συνεχείς ανταλλαγές εγγράφων με τη FIFA. Ο κόσμος 
ταλαιπωρήθηκε στη Γ’ Εθνική, πλήρωσε η ομάδα όλα 
αυτά τα λάθη του παρελθόντος και καλείται τώρα η Κυ-
βέρνηση να ενεργοποιήσει και να στηρίξει τη νομοθεσία 
που η ίδια ψήφισε. Άλλο τι κάνει η τωρινή διοίκηση και 
άλλο τι έκανε η παλιά». Και κατέληξε: «Ο κόσμος για το 
αγωνιστικό κομμάτι δεν πρέπει να ανησυχεί καθόλου. Ο 
Άρης έχει κάθε δικαίωμα να φωνάζει προς τις κατευθύν-
σεις που πρέπει γιατί δικαιούμαστε μια σωστή λύση. Είναι 
ένα πρόβλημα της παλιάς διοίκησης, το τονίζω ξανά. Το 
βλέπουμε με μεγάλη σοβαρότητα για να μην βρεθούμε 
ξανά σε αυτή τη θέση».



Ανανεωµένη ιστοσελίδα


