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Το σχέδιο για στήριξη της απασχόλησης, ενίσχυση της ρευστότητας των 
επιχειρήσεων, πρόσθετων στοχευμένων φορολογικών μέτρων και αντιμετώπιση του 

ιδιωτικού χρέους. Ο χάρτης για τη στήριξη τουριστικών επιχειρήσεων 
και εργαζομένων. 
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στην οικονομία στην οικονομία 
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Του Νίκου  

Ελευθερόγλου

Ο κ. Μητσοτάκης, προτού 
καν κλείσει χρόνο στη 

διακυβέρνηση του τόπου, 
καλείται να αποδείξει ότι 

μπορεί να δημιουργήσει τις 
συνθήκες επανεκκίνησης 
της οικονομίας από τη μια 
και της προστασίας των 
εργαζομένων από την 

άλλη. 
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Θα φανεί στο χειροκρότημα…

Αυτός ο λαός ο μικρός ο μέγας, όπως λέει και ο ποιητής, έχει ακούσει τα 
τελευταία χρόνια λόγια ευχάριστα, λόγια πολλά, που τον γαλούχησαν να ζει σε 
μια αυταπάτη. Χαρακτηριστικά ήταν τα όσα συνέβησαν στις εκλογές του Οκτω-
βρίου του 2009. Εκεί που οι πολίτες ενοχλήθηκαν από τη σκληρή αλήθεια που 
τους είπε ο Κώστας Καραμανλής και πείστηκαν από το αφήγημα του Γιώργου 
Παπανδρέου, που έμεινε στην ιστορία με το «λεφτά υπάρχουν», και έπεσαν 
στη φάκα των μνημονίων.

Το ίδιο συνέβη και όταν χρειάστηκε να επιλέξουν μεταξύ ενός πολιτικού 
που θα έσκιζε τα μνημόνια και θα έφερνε την Ελλάδα στα χρόνια του… 2004 
και ενός πολιτικού, του Αντώνη Σαμαρά, που τους υποσχόταν ανηφόρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στις εκλογές του 2019, κατάφερε να πείσει τους 
Έλληνες με ένα πρόγραμμα που δεν ξεχείλιζε από υποσχέσεις, αλλά ήταν σε 
γενικές γραμμές ρεαλιστικό, και εκμεταλλεύτηκε φυσικά και την οργή των πο-
λιτών για μια σειρά από συμπεριφορές του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο και τιμώρησε. 
Ίσως όχι αρκετά, αλλά τόσο όσο για να μην αποκτήσει η επερχόμενη κυβέρνη-
ση χαρακτηριστικά αλαζονείας.

Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, αφού αντιμετώπισε με επιτυχία την πανδημία σε 
επίπεδο υγειονομικό, καλείται να αντιμετωπίσει και τις συνέπειες αυτής της 
κρίσης.

Πριν καν κλείσει χρόνο στη διακυβέρνηση του τόπου, στην ουσία καλείται 
να αποδείξει ότι μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες επανεκκίνησης της οι-
κονομίας από τη μια και της προστασίας των εργαζομένων από την άλλη. 

Τα μέτρα που ανακοίνωσε δεν είναι εύκολα. Ούτε αποτελούν τη λύση που 
είχε ο καθένας για λογαριασμό του. Είναι ένα σχέδιο, δύσκολο στην εφαρμογή 
του, καθώς απέναντί του έχει ανθρώπους και όχι ρομπότ. Πολίτες που έχουν 
στο DNA τους το ελάττωμα να ξεχνούν.

Και γρήγορα θα ξεχάσουν ότι από αυτήν την περιπέτεια βγήκαμε, σε αντί-
θεση με άλλες χώρες, ζωντανοί και με ελάχιστες (αλλά επώδυνες) απώλειες.

Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες είναι έτοιμοι εύκολα να ακούσουν πάλι… Σει-
ρήνες που θα τους υπόσχονται διάφορα, μιλώντας και πάλι για την «επάρατη 
Δεξιά».

Θα επανέλθει το σενάριο που μου έλεγε παλιός πολιτικός της Κεντροδεξιάς, 
ότι «εμείς, παιδί μου, είμαστε αυτοί που έχουμε μια μερσεντές. Το κακό είναι ότι 
την παραλαμβάνουμε μετά από βόλτα που την έχουν κάνει έφηβοι. Και προ-
σπαθούμε να την πάμε για σέρβις και να κάνουμε τις επιδιορθώσεις για να βγει 
και πάλι στον δρόμο. Αυτή είναι η μοίρα της παράταξής μας». 

Γι’ αυτό και πρέπει το σχέδιο που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός να «τρέξει» 
χωρίς αγκυλώσεις, καθυστερήσεις και γκρίζες ζώνες, ώστε γρήγορα να πάρει 
μπροστά η οικονομία. Διαφορετικά θα θυμηθούμε ξανά τραγούδι της επίκαιρης 
Πρωτοψάλτη, και αν μας αντέξει το σκοινί, θα φανεί στο χειροκρότημα…

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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opinion

Πριν από μερικές μέρες τα Ευρωεπιμε-
λητήρια απέστειλαν αίτημα στην Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή, προκειμένου να καταρτιστεί 
άμεσα ένα κοινό ευρωπαϊκό σχέδιο, για την 
ενίσχυση των επιχειρήσεων του τομέα του 
τουρισμού, που έχουν πληγεί από την παν-
δημία του κορονοϊού. 

Βάση για τη διαμόρφωση αυτού του αι-
τήματος ήταν η πρόταση που έχει ήδη κα-
ταθέσει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
Ελλάδος, για τη διανομή voucher στους 
πολίτες, προκειμένου να διευκολυνθούν 
οικονομικά για την πραγματοποίηση διακο-
πών και να ενισχύσουν, με αυτό τον τρόπο, 
και τις επιχειρήσεις του κλάδου. Η πρόταση 
αφορά συγκεκριμένα την υλοποίηση προ-
γράμματος επιδότησης σε Έλληνες πολίτες, 
συνολικής δαπάνης περίπου 1 δισ. ευρώ, 
ποσό που αντιστοιχεί στο 5% των συνολικών 
τουριστικών εσόδων του 2019. Το πρόγραμ-
μα θα έχει χρόνο υλοποίησης από 1/7/2020 
έως και 31/12/2020 και οι δικαιούχοι θα 
μπορούν να πραγματοποιήσουν έως πέντε 
διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα 

που επιλέγουν, σε όλη τη διάρκεια του προ-
γράμματος. Το ύψος της αξίας της επιταγής 
θα κυμαίνεται ανάλογα με τον τύπο και την 
κατηγορία του τουριστικού καταλύματος. Η 
επιταγή θα συμψηφίζεται με τις τιμές χρέ-
ωσης του καταλύματος, ενώ η διαφορά θα 
επιβαρύνει αποκλειστικά το δικαιούχο απο-
τελώντας την ιδία συμμετοχή του.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για εμπρο-
σθοβαρή προγράμματα οικονομικής στήρι-
ξης του τουρισμού, τα Ευρωεπιμελητήρια 
προέτρεψαν την Ευρωπαϊκή Ένωση για την 
υλοποίηση μιας αντίστοιχης πανευρωπαϊκής 
πρωτοβουλίας, στο πλαίσιο της προσπάθει-
ας για αντιμετώπιση των οικονομικών συνε-
πειών της πανδημίας. 

Με δεδομένο ότι η βιομηχανία του τουρι-
σμού αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονο-
μίας πολλών ευρωπαϊκών χωρών, η λήψη 
μέτρων για τη στήριξη του κλάδου πρέπει να 
αναδειχθεί σε προτεραιότητα. Η εφαρμογή 
ενός πανευρωπαϊκής κλίμακας προγράμμα-
τος θα συμβάλει στην τόνωση της ζήτησης 
και στην εξασφάλιση επαρκούς πληρότητας, 

ώστε οι ξενοδοχειακές μονάδες να μπορέ-
σουν φέτος να λειτουργήσουν, έστω και για 
μικρότερη περίοδο, διατηρώντας θέσεις ερ-
γασίας. Τα Επιμελητήρια της Ελλάδας έχουν 
μπει μπροστά στη διατύπωση αυτού του αι-
τήματος και θα συνεχίσουν να το προωθούν, 
αξιοποιώντας τη δικτύωση και το κύρος που 
έχουν οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια, στο 
πλαίσιο της πανευρωπαϊκής επιμελητηρια-
κής κοινότητας. 

Αν θέλουμε η ευρωπαϊκή οικονομία να 
ανακάμψει ταχύτερα από την πρωτοφανή 
αυτή κρίση, είναι απαραίτητο να υπάρξει μια 
εναρμονισμένη προσέγγιση, η οποία θα δι-
ευκολύνει την επιστροφή στην κανονικότητα 
και θα τονώνει την αγορά, διασφαλίζοντας 
παράλληλα κανόνες για την προστασία της 
δημόσιας υγείας. Ας ελπίσουμε ότι η Ευρω-
παϊκή Ένωση θα ανταποκριθεί θετικά, λαμ-
βάνοντας έγκαιρα τα μέτρα που απαιτούνται.  

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

Στήριξη στον ευρωπαϊκό τουριστικό κλάδο: ένα αίτημα με ελληνική σφραγίδα

Τ Ο Υ 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ 

Μ Ι Χ Α Λ Ο Υ *
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Ένα μήνα περιθώριο τον Ιούλιο για τις αιτήσεις επιδότησης στεγαστικών δανείων

Μέτρα 24 δις. ευρώ 
για στήριξη της οικονομίας

Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ανα-
κοίνωσε μια σειρά μέτρων για στήριξη της οικονομικής 
δραστηριότητας της χώρας. Εξήγησε πως πρόκειται για 
ένα σχέδιο σε τέσσερις φάσεις. 

Κατά την πρώτη φάση, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, 
είχαμε περιορισμούς στη λειτουργία των επιχειρήσεων, 
καθώς δόθηκε προτεραιότητα στη δημόσια υγεία. 

Η δεύτερη φάση, η οποία αφορά τη σταδιακή επανα-
λειτουργία επιχειρήσεων. Ο Υπουργός  είπε πως η κυβέρ-
νηση διατήρησε κάποια από τα μέτρα της πρώτης φάσης, 
απλώνοντας δίχτυ προστασίας σε εργαζομένους και επι-
χειρήσεις.

Η τρίτη φάση, από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο, αφο-
ρά την προοδευτική ανάκαμψη της οικονομίας, με βάση 
τέσσερις πυλώνες που αφορούν τη συνέχιση των μέτρων 
στήριξης της απασχόλησης, ενίσχυση της ρευστότητας 
των επιχειρήσεων, πρόσθετα στοχευμένα φορολογικά 
μέτρα και αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

Η τέταρτη φάση από το φθινόπωρο θα έχει να κάνει 
με την ανάταξη της οικονομίας, βάσει πολιτικών με πιο 
μόνιμα χαρακτηριστικά στα πεδία της πράσινης οικονομί-
ας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας, ώστε η χώρα να 

μπει σε τροχιά.
Μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε
• Επεκτείνεται, για ακόμη μεγαλύτερο χρονικό δι-

άστημα, το δικαίωμα αναστολής σύμβασης εργασίας των 
εργαζομένων, η αποζημίωση ειδικού σκοπού και η κάλυ-
ψη ασφαλιστικών εισφορών τους. Συνεχίζεται η δυνατό-
τητα αναστολής σύμβασης εργασίας, σε ποσοστό μάλιστα 
έως 100%, των εργαζομένων στους κλάδους του τουρι-
σμού, της εστίασης, των μεταφορών, του πολιτισμού και 
του αθλητισμού.

• Δημιουργείται νέος μηχανισμός στήριξης της 
βραχυχρόνιας απασχόλησης, ώστε να διατηρηθούν θέ-
σεις εργασίας και να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα.

• Παρέχεται επίδομα ανεργίας στους εποχικά 
απασχολούμενους που δεν θα προσληφθούν την τρέ-
χουσα τουριστική περίοδο. Και παράλληλα, παρέχεται 
επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για τους εποχικά ερ-
γαζόμενους μερικής απασχόλησης.

• Δίδεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής 
των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική 
αρχή σε όσες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές, καθώς 
και στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, των με-

ταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού, και για τον 
μήνα Ιούνιο. Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις 
τελούν σε προσωρινή αναστολή, έχουν το δικαίωμα ανα-
στολής των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών.

• Επεκτείνεται η δυνατότητα μείωσης ενοικίου 
κατά 40%, τον μήνα Ιούνιο, σε όσες επιχειρήσεις παρα-
μένουν κλειστές και στις επιχειρήσεις που ανήκουν στους 
κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, 
του πολιτισμού και του αθλητισμού. Επιπλέον, δίνεται 
η ίδια δυνατότητα και σε όσες επιχειρήσεις άνοιξαν τον 
Μάιο, συμπεριλαμβανομένου του λιανικού εμπορίου. 
Επιπρόσθετα, στις επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλά-
δους του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού και 
του αθλητισμού, δίδεται η δυνατότητα μείωσης του ενοι-
κίου και κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Τέλος, δι-
καίωμα μείωσης ενοικίου για την 1η τους κατοικία και τη 
φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών τους, δια-
τηρούν και όλοι οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις 
εργασίας τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής.

• Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα σε 
πληττόμενες επιχειρήσεις και εργαζόμενους, αναστέλλο-
νται οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφει-
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λών. Επίσης, γι’ αυτούς τους ιδιοκτήτες, προβλέπεται η 
δυνατότητα συμψηφισμού μέρους του εισοδήματος που 
έχασαν, με φορολογικές υποχρεώσεις μετά τον Ιούλιο.

• Χορηγείται 2η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, με 
βάση την απώλεια τζίρου των μηνών Μαρτίου, Απριλίου 
και Μαΐου. Το αδιάθετο υπόλοιπο της πρώτης φάσης, που 
μόλις ολοκληρώθηκε, θα προστεθεί στη 2η φάση, ώστε 
το συνολικό ποσό που θα έχει χορηγηθεί, μέχρι τέλος 
Ιουνίου, να διαμορφωθεί στα 2 δισ. ευρώ.

• Προβλέπεται μείωση της προκαταβολής φόρου. 
Για τις επιχειρήσεις που θα εμφανίσουν μείωση τζίρου 
κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, αθροιστικά 
άνω ενός ποσοστού, θα προβλεφθεί μείωση της προ-
καταβολής φόρου που καλούνται να πληρώσουν εντός 
του 2020 για το 2021, κατά ένα ποσοστό. Το ποσοστό θα 
προσδιοριστεί τον Ιούλιο, με βάση τα στοιχεία τζίρου που 
θα έχουν υποβάλει οι επιχειρήσεις για την προηγούμενη 
περίοδο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τονίσει 
επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της πανδημίας πως, η 
στρατηγική της κυβέρνησης, επανακαθορίζεται και επι-
καιροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. 
Έτσι και στην περίπτωση των παραπάνω οικονομικών 
μέτρων, καθώς με την εφαρμογή τους θα αρχίσουν να 
αξιολογούνται, δεν αποκλείεται να δούμε αλλαγές και 
νέα πακέτα στήριξης.

Κρατική επιδότηση για τα στεγαστικά 
Ένα μήνα προθεσμία, τον Ιούλιο, θα έχουν οι δανειο-

λήπτες που πλήττονται από την κρίση του κορονοϊού για 
να αιτηθούν (στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους)την κρατική επιδότηση 
για τις δόσεις των δανείων τους που συνδέονται με την 
πρώτη κατοικία. Η καταληκτική ημερομηνία της 31ης 
Ιουλίου για τις αιτήσεις επιδότησης συμπίπτει με τη λήξη 
της νέας τρίμηνης παράτασης στον νόμο 4605/2019 που 
εξασφάλισε η κυβέρνηση για την προστασία της πρώτης 
κατοικίας. 

Οι επόμενες τρεις εβδομάδες θα καθορίσουν το τελι-
κό πλαίσιο του σχεδίου της κυβέρνησης για την κάλυψη 
των δόσεων δανείων με υποθήκη την πρώτη κατοικία 
κορονοϊόπληκτων δανειοληπτών και το σχέδιο θα λάβει 
τη μορφή νόμου μέσα στον Ιούνιο. 

Από την Δευτέρα, οι τράπεζες θα αποστείλουν στην 
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους το σύ-
νολο των στοιχείων (πλήθος, ύψος και συμπεριφορά δα-
νείων) των δανειοληπτών που πλήττονται από τον κορο-
νοϊό και χρήζουν προστασίας της πρώτης κατοικίας τους. 
Αφού οριστικοποιηθεί η περίμετρος των δικαιούχων, τα 
στοιχεία θα αποσταλούν στους Θεσμούς προς συνολική 
διαπραγμάτευση του σχεδίου της κυβέρνησης, το οποίο 
θα έχει επίσης  κοστολογηθεί. Η διαπραγμάτευση εκτι-
μάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Ιουνίου προ-

κειμένου το σχέδιο νόμου να κατατεθεί στη Βουλή και να 
ψηφιστεί μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Από πλευράς τραπεζών εκτιμάται ότι η περίμετρος 
των δικαιούχων διαμορφώνεται σε 300.000 δανειολή-
πτες.

Η Κομισιόν για το σχέδιο κρατικής επιδότησης
Στην έκτη Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας της Κομι-

σιόν αναφέρεται ότι το σχήμα της ελληνικής κυβέρνησης 
για την προσωρινή επιχορήγηση σε δόσεις στεγαστικών, 
καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων με εξα-
σφάλιση την πρώτη κατοικία, έχει στόχο να ανακουφίσει 
κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από την πανδημική 
κρίση. Το σχήμα θα λειτουργήσει για συγκεκριμένη πε-
ρίοδο και ο μηχανισμός θα είναι διαθέσιμος για επιλέξιμα 
φυσικά πρόσωπα (καταναλωτές, επαγγελματίες και ιδιο-
κτήτες μικρών επιχειρήσεων), καλύπτοντας δάνεια που 
είτε εξυπηρετούνται, είτε βρίσκονται σε ρύθμιση ή είναι 
ήδη μη εξυπηρετούμενα σε συγκεκριμένη ημερομηνία. 

Όπως τονίζεται στην Έκθεση, το σχήμα θα είναι ανοι-
χτό για αιτήσεις για ένα μήνα, από την 1η Ιουλίου.

Προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στο σχήμα θα εί-
ναι τα δάνεια που θα αιτηθούν την κρατική επιδότηση, να 
αναδιαρθρωθούν σε συμφωνία δανειολήπτη – τράπεζας. 
Η πρόταση αναδιάρθρωσης θα επεκταθεί κατά τη διακρι-
τική ευχέρεια των τραπεζών.
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Ο χάρτης των μέτρων στήριξης τουριστικών επιχειρήσεων και εργαζομένων

Έτσι θα γίνει το restart tourism
Με στόχο τη μικρότερη δυνατή «χασούρα» από την 

τουριστική «πίτα» του φετινού καλοκαιριού και με πα-
ράλληλη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων, πρω-
θυπουργός και συναρμόδιοι υπουργοί ανακοίνωσαν τα 
μέτρα στήριξης του τουριστικού κλάδου

Στο σχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού που φέρει την 
ονομασία  restart tourism», αναφέρθηκε ο αρμόδιος 
Υπουργός Χάρης Θεοχάρης κατά την εξειδίκευση των 
νέων μέτρων για την στήριξη του κλάδου, αλλά και για το 
υγειονομικό κομμάτι που αφορά την προστασία από τον 
κορονοϊό. Ο υπουργός τόνισε πως ο σχεδιασμός αυτός γί-
νεται με ασφάλεια για τους εργαζομένους, σεβασμό προς 
τους επισκέπτες, στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων 
και ενίσχυση των δομών υγείας.

Από την 1η Ιουλίου θα ξεκινήσουν οι απευθείας πτή-
σεις εξωτερικού προς όλα τα αεροδρόμια, με την κυβέρ-
νηση να προχωράει στο άνοιγμα των συνόρων, με στόχο 
την επανέναρξη της τουριστικής σεζόν. Νωρίτερα, στις 15 
Ιουνίου, ξεκινά η τουριστική περίοδος, όπου θα επιτρέ-
πονται όμως μόνο οι πτήσεις προς το «Ελευθέριος Βενι-
ζέλος».

Όπως γνωστοποίησε ο Χάρης Θεοχάρης η τουριστική 
περίοδος για το εξωτερικό θα ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου. 
Από εκείνη την ημέρα, τα εποχικά ξενοδοχεία θα έχουν 
δικαίωμα έναρξης της λειτουργίας τους, ενώ 1η Ιουνίου 
θα έχουν προηγηθεί τα ξενοδοχεία – καταλύματα 12μη-
νης λειτουργίας.

Ταυτόχρονα, οι απευθείας πτήσεις από το εξωτερικό 
– ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης – θα ξεκινήσουν από 
την 1η Ιουλίου, ενώ από τις 15 Ιουνίου θα επιτρέπονται 
μόνο οι πτήσεις προς το «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με τον υπουργό, θα γίνονται δειγματοληπτι-
κά τεστ ελέγχων έναντι του κορονοϊού στους τουρίστες, 
ενώ δεν θα επιβάλλεται υποχρεωτική καραντίνα και τεστ.

Οι ημερομηνίες ανοίγματος του τουρισμού
• Δευτέρα 25 Μαΐου ξεκινάει το yachting
• Δευτέρα 1 Ιουνίου ανοίγουν κάμπινγκ και κατασκη-

νώσεις και ξενοδοχεία πόλης 12μηνης λειτουργίας
• Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγουν όλα  τα υπόλοιπα κα-

ταλύματα
• Από 15 Ιουνίου σταδιακή άρση όλων των υπόλοι-

πων εξαιρέσεων
• Τετάρτη 1 Ιουλίου επιτρέπονται οι πτήσεις και στα 

υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας.
Οι «πύλες» για τους τουρίστες του εξωτερικού θα 

ανοίξουν από τις 15 Ιουνίου, οπότε θα απελευθερωθεί 
η είσοδος επισκεπτών από περίπου 20 χώρες. Θα αφορά 
επισκέπτες με καλά επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, ενώ 
θα αξιολογούνται και κριτήρια όπως: οδική πρόσβαση, 
μεσαίας απόστασης αεροπορικώς, ομογενειακές κοινό-

τητες.
Μια δεύτερη ομάδα χωρών θα προστεθεί την 1η Ιου-

λίου. Θα εξαιρεθούν μόνο χώρες με αρνητικά επιδημιο-
λογικά χαρακτηριστικά.

Η σταδιακή άρση των υπόλοιπων εξαιρέσεων ορί-
στηκε για τις 15 Ιουλίου.

Ο τρόπος διαχείρισης ενδεχόμενων κρουσμάτων
Στο πλαίσιο των μέτρων για την διαχείριση κρουσμά-

των κορονοϊού, κάθε κατάλυμα θα έχει έναν συνεργαζό-
μενο γιατρό αλλά και έναν συντονιστή.

Επίσης, θα οριστούν ειδικοί «χώροι καραντίνας» ανά 
περιφέρεια έως ότου μεταφερθούν σε κάποια δομή υγεί-
ας, οι ασθενείς «ύποπτοι» για θετικοί στον ιό..

Ειδικά για τα νησιά, δρομολογείται η εγκατάσταση συ-
νολικά 20 νέων αναλυτών για tests, ενώ εξασφαλίζεται 
και η λειτουργία 600 κλινών COVID-19.

Τα μέτρα για την οικονομική στήριξη του τουρισμού
Για την οικονομική στήριξη του τουρισμού, αποφασί-

στηκε η επέκταση του δικαιώματος αναστολής σύμβασης 
εργασίας έως και τον Ιούλιο, η μείωση του ενοικίου επι-
χειρήσεων 40% έως και τον Αύγουστο, αλλά και ο νέος 
μηχανισμός ενίσχυσης απασχόλησης «SURE» μέχρι και 
τον Σεπτέμβριο.

Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι εποχιακά απασχολού-
μενοι, ενώ θα ισχύσει η επιστρεπτέα προκαταβολή και η 

μείωση προκαταβολής φόρου.

Πώς θα ενισχυθεί ο εσωτερικός τουρισμός
Όσον αφορά την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού 

αποφασίστηκε να διεξαχθεί διαφημιστική καμπάνια. Επί-
σης, θα αξιοποιηθούν τα προγράμματα «Τουρισμός για 
Όλους» και Κοινωνικού Τουρισμού (ΟΑΕΔ).

Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους είναι ύψους 30 
εκατ. ευρώ και θα προσφέρει e-voucher αξίας 120 ευρώ 
σε κάθε δικαιούχο για διακοπές με κατ’ ελάχιστο 4 δια-
νυκτερεύσεις.

Αφορά ξενοδοχεία και ταξιδιωτικά γραφεία και οι δι-
καιούχοι υπολογίζονται σε 250.000.

Επίσης, θα υπάρξουν εταιρικά Holiday Vouchers για 
επιπλέον αφορολόγητο voucher διακοπών, αξίας 300 
ευρώ.

Άλλα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε το υπουρ-
γείο οικονομικών και αφορούν και την τουριστική δρα-
στηριότητα:

Μειώνεται ο ΦΠΑ στις μεταφορές από το 24% στο 
13%, για την περίοδο 1 Ιουνίου – 31 Οκτωβρίου 2020. 
Καλύπτει μεταφορές επιβατών με τρένο, με μετρό και 
τραμ, με αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, με αεροπλά-
νο, με πλοίο, με συνδυαστικές μεταφορές
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• Μειώνεται ο ΦΠΑ στον καφέ και στα μη αλκοολούχα 
ποτά από το 24% στο 13% για την περίοδο 1 Ιουνίου – 31 
Οκτωβρίου 2020.

• Μειώνεται ο ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο από 80/20 
(80% με 13% και 20% με 24%) σε 90/10 για την περίοδο 
1 Ιουνίου – 31 Οκτωβρίου 2020.

• Μειώνεται ο ΦΠΑ στα εισιτήρια των κινηματογρά-
φων από το 24% στο 13% για την περίοδο 1 Ιουνίου – 31 
Οκτωβρίου 2020.

Εξαγγελίες για εργασιακά τους θερινούς μήνες
Στα εργασιακά ο  πρωθυπουργός εξήγγειλε την 

έναρξη του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», που θα είναι 
έκτακτο και προσωρινό, και θα χρηματοδοτηθεί από το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Sure», αρχικά με το ποσό του 1 
δισεκατομμυρίου ευρώ.

Εξειδικεύοντας, ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρού-
τσης, αναφέρθηκε σε μια  νέα φάση στήριξης της οικονο-
μίας και κοινωνίας βασισμένη σε τρεις άξονες: 

επέκταση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για 
τους μήνες Μάϊο Ιούνιο και Ιούλιο, πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡ-
ΓΑΣΙΑ, ενίσχυση εποχικών εργαζομένων και ανέργων.

Για τον Μάιο, επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν 
μπορούν να κρατήσουν έως 60% των εργαζομένων σε 
αναστολή. Οι κλειστές επιχειρήσεις μπορούν να κρατή-
σουν σε αναστολή το 100% των εργαζομένων, Επίσης 
δίνεται παράταση στην καταβολή αποζημίωσης ειδικού 
σκοπού, ύψους 534 ευρώ.

Για τους μήνες Ιούνιο και τον Ιούλιο, παρατείνεται το 
μέτρο της αναστολής σύμβασης στο 100% των εργαζο-
μένων, για όσες επιχειρήσεις συνεχίσουν να είναι κλει-
στές, αλλά και για επιχειρήσεις στους κλάδους του τουρι-

σμού, της εστίασης, των μεταφορών, του πολιτισμού και 
του αθλητισμού, οι οποίες πλήττονται.

Οι εργαζόμενοι επίσης θα λάβουν αποζημίωση ειδι-
κού σκοπού των 534 ευρώ. Ωστόσο, μπαίνει τέλος στη 
δυνατότητα αναστολής πληρωμής ασφαλιστικών εισφο-
ρών για όλες τις επιχειρήσεις.

Μέτρα για τους εποχικούς εργαζόμενους
Για τους εποχικούς εργαζόμενους μεγάλος αριθμός 

των οποίων απασχολούνται σε τουριστικές επιχειρήσεις:  
Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας θα χορηγηθεί ως 

μηνιαία οικονομική ενίσχυση- το επίδομα εποχικής ανερ-
γίας έως και τον μήνα Σεπτέμβριο του 2020 στους περί-
που 120.000 εποχικά ανέργους.

Παράλληλα, το κράτος αναλαμβάνει την κάλυψη 
των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των εποχικά 
εργαζόμενων μερικής απασχόλησης, ενώ επεκτείνονται 
κατά δύο μήνες τα επιδόματα ανεργίας που λήγουν το 
Μάιο.

Επιπλέον μειώνονται τα ελάχιστα απαιτούμενα ημε-
ρομίσθια από 100 σε 50 για την λήψη του εποχικού επι-
δόματος το ερχόμενο φθινόπωρο.

Θετικά αλλά όχι ολοκληρωμένα τα μέτρα 
Προς θετική κατεύθυνσης δήλωσε στην karfitsa πως 

κινούνται τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση ο πρόεδρος 
ομοσπονδίας ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμά-
των Πιερίας Ημαθίας, Πέλλας Γρηγόρης Βεϊδαμενίδης, 
άλλωστε όπως γνωστοποίησε υιοθετήθηκαν αρκετές 
από τις προτάσεις που είχαν καταθέσει εκπρόσωποι ξε-
νοδόχων και τουριστικών καταστημάτων σε τηλεδιά-
σκεψη με την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου. «Τα δικά 

μας καταλύματα είμαι αυτόνομα και δεν έχουν επαφή οι 
πελάτες μεταξύ τους, καθώς δεν υπάρχει συνάθροιση 
ούτε για το πρωινό. Έτσι είχαμε καταθέσει ότι πρέπει να 
ανοίξουμε και εμείς μαζί με τα δωδεκάμηνης λειτουργία 
καταλύματα και εισακουστήκαμε σε αυτά».

Έναν αστερίσκο που βάζει ο κ. Βεϊδαμενίδης είναι 
μόνο στο υγειονομικό κομμάτι. «Αυτό που μας ανησυχεί  
είναι ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί πως θα λειτουργήσουμε. 
Το υγειονομικά πρωτόκολλα θα κρατήσουμε και ποιος 
θα πληρώσει όλα τα έξοδα πχ από τους γιατρούς που θα 
πρέπει να έχουμε», υπογράμμισε.

Προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά όχι ολοκληρωμέ-
να χαρακτηρίζει σε δήλωση του στην karfitsa τα μέτρα 
ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ημαθίας Δημήτρης 
Μάντσιος και εξηγεί « βλέπουμε ότι τα μέτρα εν μπορούν 
να εξυπηρετήσουν τα δικά ας νοσοκομεία άμεσα καθώς 
δεν είναι ολοκληρωμένα όσον αφορά τους εργαζομέ-
νους , τα υγειονομικά πρωτόκολλα που πρέπει να ακο-
λουθήσουμε και όσον αφορά πως θα διαχειριστούμε 
τους πελάτες που έχουμε». Ο κ. Μάντσιος τονίζει ως την 
Ημαθία τα περισσότερα ξενοδοχεία είναι οικογενειακές, 
μικρές επιχειρήσεις που έχει χτιστεί σχέση εμπιστοσύνης 
με τους εργαζόμενους, πως αυτούς τους ανθρώπους να 
τους βάλεις σε εκ περιτροπής εργασία, αλλά και πώς να 
του πληρώσεις όλους με την δουλεία που ξέρουμε ότι θα 
είναι περιορισμένη». Ο κ. Μάντσιος εκφράζει και έντονη 
ανησυχία για τις νομικές περιπέτειες στις οποίες μπορεί 
να μπει ο ξενοδόχος, σε περίπτωση εμφάνισης κρούσμα-
τος κορονοϊού στο ξενοδοχείο του. «Δεν είναι όλοι καλο-
προαίρετοι, τι θα γίνει αν καταγγείλουν το ξενοδοχείο ως 
υπεύθυνο για τη μόλυνση τους», υπογραμμίζει.

reportage
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Ξανά στα επισκεπτήρια δικηγόροι και συγγενείς κρατουμένων 

Οι φυλακές χρειάζονται 
μόνιμους γιατρούς 

Με αγωνία και επιφυλακτικότητα οι δικηγόροι ξανα-
πέρασαν το κατώφλι των φυλακών για να επισκεφτούν 
τους πελάτες τους την περασμένη Δευτέρα που «άνοι-
ξαν» τα επισκεπτήρια στο πλαίσιο επιστροφής της κανο-
νικότητας.

Οι επισκέψεις βέβαια γίνονται από οκτώ δικηγόρους 
που κάθονται στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα των 
επισκεπτηρίων και μιλάνε με τους πελάτες τους μέσα 
από τζάμι και με τηλέφωνο.

Όταν τελειώσει η συζήτηση μπαίνουν στην αίθουσα 
άλλοι οκτώ δικηγόροι με άλλους οκτώ κρατούμενους, 
τηρώντας τα μέτρα προστασίας που ορίζουν το μισό 
αριθμό δικηγόρων. Οι επισκέψεις γίνονται συγκεκριμένες 
μέρες και ώρες ενώ οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι φρο-
ντίζουν να απολυμαίνουν τους χώρους μετά από κάθε 
επισκεπτήριο. 

Οι περισσότεροι κρατούμενοι εκτός από την ουσία 
των υποθέσεων τους συζητούν με τους συνηγόρους  
τους και τις συνθήκες κράτησης τους άλλα και τον φόβο 
τους για την περίπτωση κρούσματος κορονοϊού μέσα στις 
φυλακές. 

Κέντρο υποδοχής τα Διαβατά 
Στα Διαβατά τη φυλακή της Θεσσαλονίκης που είναι 

κέντρο υποδοχής κρουσμάτων κορονοϊού, όπως μας 
λένε σωφρονιστικοί υπάλληλοι οι συνθήκες δεν έχουν 
αλλάξει από τη στιγμή που άρχισε η πανδημία του κο-
ρονοϊού. Εκτός από μάσκες που έλαβαν οι υπάλληλοι 
(γάντια είχαν ούτως η άλλος για τους ελέγχους των κρα-
τουμένων) οι συνθήκες παραμένουν ίδιες. Στα Διαβατά 
σύμφωνα με πληροφορίες  έχει διαμορφωθεί ένας χώρος 
στο ισόγειο της φυλακής που παλιότερα φιλοξενούσε γυ-
ναίκες κρατούμενες για να φιλοξενήσει όποιον κρατού-
μενο παρουσιάσει συμπτώματα. 

Τι θα γίνει όμως αν μέχρι να εκδηλωθούν τα συμπτώ-
ματα ο κρατούμενος όντας στο κελί του διασπείρει άθελα 
του τον ιό στους συγκρατουμένους του;

Το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν χρειάστηκε να δοκι-
μαστεί στην πράξη η αντιμετώπιση κάποιου κρούσματος  
κορονοϊού, δεν σημαίνει ότι δεν έχει εντείνει την αγωνία 
των σωφρονιστικών υπαλλήλων που οι περισσότεροι 
έχουν πέσει θύματα μεταδοτικότητας του πιο κοινού ιού, 
της γρίπης. «Στο κατάστημα κράτησης της Θεσσαλονίκης 
με υπερπληθώρα κρατουμένων δεν έχει προστεθεί ιατρι-
κό και νοσηλευτικό προσωπικό ούτε αυτό το διάστημα 
του κορονοϊού, αναφέρει δικηγόρος κρατουμένου στα 
Διαβατά. 

Γιατροί και νοσηλευτές στις φυλακές -  Ένα ανεκπλή-
ρωτο αίτημα χρόνων 

Ο πρόεδρος της ΟΣΥΕ, Σπύρος Καρακίτσιος  τονίζει 
στην Karfitsa ότι «σε πάρα πολλές περιπτώσεις χρέη νο-
σοκόμου εκτελούν οι φύλακες γιατί δεν επαρκεί το νο-
σηλευτικό προσωπικό. Χρόνια γίνεται αυτή η δουλειά». 
Οι μόνιμοι γιατροί είναι μόλις 7-8 σε όλη την Ελλάδα και 
τις ανάγκες των περισσότερων καταστημάτων κράτησης 
εξυπηρετούν συνήθως κατ’ επίσκεψη γιατροί συνήθως 
τις πρωινές ώρες.

«Τα καταστήματα κράτησης έχουν ένα ιατρείο που 
απασχολεί 1-2 νοσηλευτές και είναι ζητούμενο αν υπάρ-
χει γιατρός. Συνήθως δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν ναι μεν 
θα μπορούσαν δυνητικά οι φυλακές να αντέξουν 1.000 
κρούσματα κορονoϊού αλλά το πώς θα αντιμετωπιστούν 
και αν θα εξοκείλει αυτή η κατάσταση δεν το ξέρει κα-
νείς», αναφέρει ο ίδιος. Οι φυλακές είναι μία πολυκλα-
δική υπηρεσία από διάφορους κλάδους και ειδικότητες: 
φυλακτικό προσωπικό, νοσηλευτικό και ιατρικό προ-
σωπικό, τους κοινωνικούς λειτουργούς, το διοικητικό 

προσωπικό. Η υποστελέχωση λοιπόν υπάρχει σε όλες τις 
ειδικότητες και μία από τις πιο σημαντικές, όπου εντοπί-
ζεται πιο έντονα το πρόβλημα είναι το νοσηλευτικό και 
ιατρικό προσωπικό, το οποίο λείπει από τις φυλακές» 
αναφέρει ο Σπύρος Καρακίτσος.

Αυξήθηκαν οι κρατούμενοι στις φυλακές 
Σύμφωνα με πληροφορίες η υπερπληθώρα κρατου-

μένων είναι συνυφασμένη με τον συνωστισμό στα κελιά 
και τους θαλάμους.   Σε ένα κελί που είναι για δύο ή τρία 
άτομα κοιμούνται 5-6, σε έναν θάλαμο κρατουμένων που 
θα έπρεπε να είναι το πολύ για 7 άτομα στριμώχνονται 15 
και πολλοί κρατούμενοι αναγκάζονται να κοιμούνται είτε 
δυο-δυο στα κρεβάτι. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από 
τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο οι κρατούμενοι αυξήθηκαν 
κατά 381 άτομα, με τον συνωστισμό να έχει επιδεινωθεί. 
Η πανδημία βρήκε τις φυλακές υπερπλήρεις με κρατού-
μενους και προσωπικό να αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυ-
νο, αφού ζουν και εργάζονται σε χώρους όπου είναι ιδιαί-
τερα δύσκολο να εφαρμοστούν οι συστάσεις των ειδικών 
για φυσική αποστασιοποίηση και απομόνωση. 
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ANTI ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ έρχεται άγριος, βαρύς χειμώνας 
για την παγκόσμια οικονομία. Αυτό διαμηνύουν σε όλους 
τους τόνους παγκόσμιοι οργανι-
σμοί, αλλά και εκατοντάδες  προ-
σωπικότητες απ’ όλες τις χώρες, 
γιατί βλέπουν τις συνέπειες που 
έρχονται… Ζητούν από τους επι-
κεφαλείς του ΔΝΤ και της Παγκό-
σμιας Τράπεζας, την εκτεταμένη 
διαγραφή χρέους για περισσότε-
ρες από 70 αδύναμες οικονομικά 
χώρες του κόσμου, έτσι ώστε να 
δοθεί μια ισχυρή δημοσιονομική 
ώθηση για την παγκόσμια οικονο-
μική σταθεροποίηση. Οι επιπτώ-
σεις της πανδημίας του κορονω-
ϊού στην οικονομία, θα φανούν 
στο επόμενο τρίμηνο και η ανυπολόγιστη ζημιά θα φέρει 
συνεχείς μεγάλες αναταράξεις στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές, στα χρηματιστήρια και στις παγκόσμιες αλυσίδες 
εφοδιασμού.

Η πρόσφατη εξαγγελία της Ε.Ε. ότι θα δημιουργήσει 
αντί του Ευρω-ομόλογου ένα ταμείο ύψους 500 δις ευρώ 

για τα κράτη μέλη της, μόνο ως αστείο μπορεί να θεωρη-
θεί, αν λάβουμε υπόψη μας, ότι η Γερμανική Κυβέρνηση 

μόνο για τον εαυτό της, σκοπεύει 
να διαθέσει για την αντιμετώπι-
ση της κατάστασης περί τα 3,5 
τρις(!). Πως λοιπόν, τα 500 εκ. 
ευρώ θα σώσουν όλες τις υπό-
λοιπες χώρες της Ευρώπης και 
μάλιστα με μορφή δανείων και με 
ότι αυτό συνεπάγεται για την κάθε 
χώρα δανειολήπτη;

Τα απόνερα της τεράστιας 
οικονομικής καταστροφής στις 
Ηνωμένες Πολιτείες δεν έφτασαν 
ακόμα στην Ευρώπη. Οι επιπτώ-
σεις όπως έγινε στην προηγού-
μενη κρίση, θα φτάσουν μετά από 

έξι μήνες, αλλά τότε θα είναι πολύ αργά για να αντιμε-
τωπίσουμε την καταστροφή, λένε ειδικοί οικονομολόγοι, 
κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου σε όλες τις κυβερ-
νήσεις. Πάνω από 30 εκατομμύρια άνεργοι έχουν κατα-
γραφεί ήδη μόνον στις ΗΠΑ. Στην Ευρώπη οι αριθμοί των 
ανέργων ανεβαίνουν με γεωμετρική κλίμακα  και είναι 

άγνωστο πότε θα ανακοπέί αυτή η πορεία. Σοβαροί επι-
στήμονες λένε, ότι η πανδημία του κορονωϊού θα τρα-
βήξει τουλάχιστον για ένα ακόμη χρόνο () που σημαίνει 
ότι θα χρειαστεί να διατηρήσουμε τους περιοριστικούς 
κανόνες πάσει θυσία και με όποιες επιπλέον οικονομικές 
επιπτώσεις.

Γι’ αυτό, απαιτείται τώρα να ληφθούν γενναία σταθε-
ροποιητικά μέτρα, όπως αυτά προτείνουν πολλοί ειδικοί. 
Στην Ελλάδα των μνημονίων και της δεκαετούς ύφεσης, 
η προτεινόμενη διαγραφή χρεών θα είναι σωτήρια. Όπως 
χαρακτηριστικά λέει ο πρόεδρος του Think Tank «Νέο 
Ρεύμα – Νέο Όραμα» κ. Νίκος Φιλίππου «Προτείναμε 
επίσημα από τις 19/3 στην κυβέρνηση, την διαγραφή του 
καταχρηστικού πλασματικού εσωτερικού χρέους από τις 
παράνομες προσαυξήσεις 300-500%, τα πανωτόκια και 
τις υπερημερίες. Το ίδιο πρότεινε στην ΕΕ και ο πρόεδρος 
Draghi και αν αυτή είναι η διεθνής λύση, πόσο μάλλον για 
τη χώρα μας, που το εσωτερικό χρέος της είναι 350 δις 
και δύο ΑΕΠ.  Εξ άλλου, αυτές τις πλήρεις διαγραφές τις 
προβλέπει και το μνημόνιο του 2015 αλλά δεν έγιναν!».

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

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

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

opinion
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Ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Γιώργος Αρβανιτίδης στην karfitsa

Να μείνουν όρθιες επιχειρήσεις και 
εργαζόμενοι μέσα στη νέα κρίση

«Στόχος να μείνουν όρθιες οι επιχειρήσεις και εργα-
ζόμενοι μέσα στο περιβάλλον της νέας κρίσης». Αυτό 
τονίζει σε συνέντευξη του στην karfitsa ο βουλευτής Β΄ 
Θεσσαλονίκης και Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας του ΚΙΝΑΛ Γιώργος Αρβανιτίδης, προσθέτοντας πως 
χρειάζονται ριζικές αποφάσεις σε εθνικό και πανευρω-
παϊκό επίπεδο, για την αντιμετώπιση της οικονομικής 
ύφεσης. Ο κ. Αρβανιτίδης θεωρεί πως η κυβέρνηση έχει 
καθυστερήσει στις αποφάσεις της για τον τουρισμό, ενώ 
καταγγέλλει έλλειψη ενεργειακής δημοκρατίας στο πρό-
σφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Αναφερόμενος στην αντιπολιτευτική γραμμή 
του ΚΙΝΑΛ ο κ. Αρβανιτίδης εξηγεί πως θα είναι «υπεύ-
θυνη και χρήσιμη», ενώ ο ρόλος του κόμματος είναι η 
διαμόρφωση μιας προοδευτικής διεξόδου στα προβλή-
ματα της χώρας.

Ποια είναι η άποψη σας για την διαχείριση της παν-
δημίας από την κυβέρνηση; Στο υγειονομικό σκέλος 
και στο οικονομικό; Είστε ικανοποιημένος από την 
στήριξη σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους, όπως και 
στον όλο οικονομικό σχεδιασμό; Νομίζω ότι όλοι, στον 
βαθμό που αναλογεί στον καθένα μας και από τη θέση 
που έχει, συμβάλλαμε προκειμένου η χώρα να μην βρε-
θεί στο «μάτι του κυκλώνα» αυτής της πανδημίας. Όλοι 
μας πολίτες και κόμματα, δείξαμε μια σπάνια συναίνεση 
σε μέτρα και περιορισμούς, ενώ χάρη στο ΕΣΥ η χώρα 
άντεξε την υγειονομική κρίση. Η οικονομική ύφεση είναι 
ένα άλλο κεφάλαιο που χρειάζονται πιο ριζικές αποφά-
σεις τόσο σε εθνικό όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 
με στόχο να μείνουν ζωντανές οι επιχειρήσεις και όρθιοι 
οι εργαζόμενοι μέσα στην νέα κρίση. Πιέζουμε για ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο από την Κυβέρνηση και θα κατα-
θέσουμε επίσης ένα ενδιάμεσο οικονομικό πρόγραμμα, 
προσεχώς, με τις συγκεκριμένες προτάσεις μας

Προβλέπεται ένα δύσκολο τουριστικά καλοκαίρι. 
Θα ήθελα τον βασικό κορμό των προτάσεων του ΚΙΝΑΛ 
για στήριξη του τουριστικού κλάδου και αν βλέπετε να 
γίνονται σωστά κυβερνητικά βήματα… Είναι επιβεβλη-
μένη η ολοκληρωμένη παρέμβαση της πολιτείας, για την 
επιβίωση του ελληνικού τουρισμού το 2020. Η Κυβέρ-
νηση έχει καθυστερήσει, δεν έχει ακόμα ανακοινώσει τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα με τα οποία θα λειτουργήσουν, 
όσο και όσοι λειτουργήσουν στον τουριστικό κλάδο. Το 
Κίνημα Αλλαγής κατέθεσε ήδη στην Βουλή ένα Εθνικό 
Σχέδιο για την έξοδο του Τουρισμού από την κρίση και 
παράλληλα πιέζουμε και για την στήριξη της ΕΕ σε όλες 
τις χώρες του Νότου, όπου ο Τουρισμός διαδραματίζει 
πολύ σημαντικό ρόλο στο ΑΕΠ. Οι προτάσεις μας εξειδι-

κεύονται ως εξής :
Πρώτον, η Ελλάδα να προβληθεί ως ασφαλής προ-

ορισμός. Να καταλήξουμε το ταχύτερο σε ένα Εθνικό 
Υγειονομικό Πρωτόκολλο που θα αφορά την λειτουργία 
όλων των τουριστικών επιχειρήσεων και να στηρίξουμε 
τις υποδομές υγείας στις τουριστικές περιοχές διενεργώ-
ντας επαναλαμβανόμενα τεστ πριν το άνοιγμα και κατά 
την λειτουργία των μονάδων.

Δεύτερον, να στηριχθούν οι επιχειρήσεις του του-
ρισμού. Με μείωση του ΦΠΑ από 1/6/2020 και για δύο 
χρόνια, στο 6% για την εστίαση και τη διαμονή και στο 
13% για τις άλλες τουριστικές υπηρεσίες και μεταφορές 
και κατάργηση του τέλους διαμονής. Με αναστολή για 2 
χρόνια του αυξημένου ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.

Τρίτον, να στηριχθούν οι εργαζόμενοι. Με επιδότηση 
του μισθού των εργαζομένων κατά 40%, για όσες επο-
χιακές επιχειρήσεις ανοίξουν και για όσο παραμείνουν 
ανοιχτές, χωρίς όμως δυσμενείς αλλαγές στους όρους 
και συμβάσεις εργασίας.

Τέταρτον, να υπάρξει ένα μεγάλο πρόγραμμα Κοι-
νωνικού Τουρισμού. Με κίνητρα για τη μετακίνηση των 
οικογενειών και με κατεύθυνση την στήριξη των μικρών 
και μεσαίων μονάδων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει κάποιες αποφάσεις 
για την βοήθεια που θα δοθεί στις χώρες που επλήγη-
σαν από την πανδημία. Σας ικανοποιούν; Διεκδικήσαμε 
ως χώρα όσα μπορούσαμε; Η Ευρωπαϊκή Ένωση για  
άλλη μια φορά φάνηκε διχασμένη και άτολμη. Μετά το 
πρώτο σοκ βλέπουμε σιγά σιγά κάποια δειλά βήματα και 
πρωτοβουλίες να αναπτύσσονται. Το μόνο βέβαιο είναι 
ότι δεν μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί για τους 
πολίτες ακολουθώντας την πεπατημένη και χρησιμοποι-
ώντας απλά «κλασσικά» εργαλεία, τόσο σε εθνικό όσο 
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.Η κυβέρνηση πρέπει να κινη-
θεί πιο γρήγορα και αποφασιστικά στο ευρωπαϊκό επίπε-
δο και να δώσει την μάχη για να τεθεί οριστικό τέλος στον 
«βραχνά» των υπερπλεονασμάτων, που προσωρινά είναι 
υπό αναστολή, να αλλάξει ο σκοπός και η λειτουργία του 
Υπερταμείου για να αξιοποιηθεί με καλύτερους όρους η 
δημόσια περιουσία και να πρωτοστατήσει στην δημιουρ-
γία άμεσα, στα πλαίσια του GreenDeal, νέων χρηματοδο-
τικών πακέτων και εργαλείων (όχι μόνο του περίφημου 
Ευρωομόλογου).

Ως τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του 
ΚΙΝΑΛ, ποιοι ήταν οι λόγοι καταψήφισης του περιβαλ-
λοντικού νομοσχεδίου από το κόμμα σας και κατά πόσο 
θα επηρεάσει την Κεντρική Μακεδονία  η εφαρμογή 
του; Καταψηφίσαμε το Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας γιατί είναι κατώτερο των 
περιστάσεων και των απαιτήσεων της ελληνικής φύσης 
και της ελληνικής ενεργειακής οικονομίας και πιο συγκε-
κριμένα για 3 κυρίως λόγους.

Πρώτον, γιατί δεν προωθείται η Ενεργειακή Δημο-
κρατία στην πράξη, καθώς ευνοούνται οι μεγάλοι παρα-
γωγοί ενέργειας εις βάρος των μικρών και των Ενεργει-
ακών Κοινοτήτων, παραγκωνίζονται και δυσκολεύονται 
τα έργα μικρών ανεμογεννητριών, φωτοβολταϊκών και 
υδροηλεκτρικών, και μελλοντικά θα παροπλιστεί η ανε-
ξάρτητη ρυθμιστική Αρχή στην Ενέργεια, η ΡΑΕ.

Δεύτερος λόγος είναι επειδή επιστρέφουμε σε υδρο-
κεφαλικές λειτουργίες, απαξιώνεται η αποκέντρωση και 
η διαβούλευση καθώς ιδρύεται ένας υδροκέφαλος γρα-
φειοκρατικός οργανισμός (ΟΦΥΠΕΚΑ) για την διαχείριση 
των κατά τόπους προστατευόμενων περιοχών και γίνεται 
αλόγιστη συγχώνευση των ΦΟΔΣΑ χωρίς να λαμβάνονται 
υπόψιν τοπικές ιδιαιτερότητες και η νησιωτικότητα των 
περιοχών σε Ιόνιο και Αιγαίο.

Τρίτον, γιατί τίθεται σε διακινδύνευση ο φυσικός πλού-
τος της χώρας μας, καθώς δεν διασφαλίζεται η προστα-
σία στους πυρήνες των περιοχών Natura και ανοίγονται 
«κερκόπορτες» σε βλαπτικές χρήσεις και δραστηριότη-
τες και ενδέχεται να επέλθουν ανεπανόρθωτα πλήγματα 
στο φυσικό περιβάλλον της χώρας.

Σε σχέση με την περιοχή μας θα δημιουργηθεί μια 
Μονάδα Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων Κορώνειας 
- Βόλβης, Κερκίνης, Θερμαϊκού και προστατευόμενων 
περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα στον Λαγκαδά 
και παραρτήματα στην Κερκίνη και τη Χαλάστρα που θα 
εξαρτάται όμως από έναν νέο υδροκέφαλο Οργανισμό 
στην Αθήνα τον ΟΦΥΠΕΚΑ.

Το ΚΙΝΑΛ έχει λάβει μέσα από συλλογικά του όργα-
να απόφαση αυτόνομης πορείας. Αυτό τι σημαίνει; Ση-
μαίνει και μοναχική πορεία χωρίς συνεργασίες;  Πως 
διαμορφώνει την αντιπολιτευτική σας γραμμή; Η αντι-
πολιτευτική γραμμή είναι της υπεύθυνης και χρήσιμης 
αντιπολίτευσης για τον τόπο και τους πολίτες. Αν είχαν 
συμπεριφερθεί ανάλογα ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ στην κρίση του 
2010 που κληθήκαμε να διαχειριστούμε εμείς, τα πράγ-
ματα θα είχαν εξελιχθεί σίγουρα καλύτερα. Ο ρόλος μας 
είναι να διαμορφώσουμε μια προοδευτική διέξοδο στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και αυτό είχαμε 
ξεκινήσει με τις συνδιασκέψεις που διακόπηκαν πριν την 
πανδημία. Θα ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια και 
τότε θα μετρηθούν ποιοι εννοούν την συμπαράταξη πάνω 
σε προοδευτικές λύσεις και πρόγραμμα και ποιοι απλά 
κάνουν εκκλήσεις χωρίς περιεχόμενο. Γιώργος Αρβανιτίδης
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Γιώργος Αρβανιτίδης

Υπεύθυνη και χρήσιμη 
αντιπολίτευση για τον 
τόπο και τους πολίτες. 

Ρόλος του ΚΙΝΑΛ η 
προοδευτικής διέξοδος από 
τα προβλήματα της χώρας

Για το θέμα των πρόωρων εκλογών το ερώτημα εί-
ναι διπλό. Πρώτων,  θεωρείτε πως μια τέτοια συζήτηση 
έχει βάση και ετοιμάζεστε ως κόμμα για το ενδεχόμενο 
αυτό; Και δεύτερον κατά πόσο υπάρχει θέμα πολιτικής 
νομιμοποίησης της κυβέρνησης από την στιγμή που η 
πανδημία έχει εκτροχιάσει κάθε προεκλογικό σχεδια-
σμό και υπόσχεση; Εκτιμώ ότι δεν προσφέρει απολύτως 
τίποτα αυτή η συζήτηση περί εκλογών και πιστεύω ότι δεν 
είναι στις πρώτες επιλογές της Κυβέρνησης κάτι τέτοιο. 
Εμείς, σε κάθε περίπτωση έχουμε επιλέξει να ασκούμε 
υπεύθυνη και εποικοδομητική αντιπολίτευση και να εί-
μαστε χρήσιμοι στον τόπο και έτοιμοι όποτε και αν γίνουν 
εκλογές. Το πολιτικό αφήγημα για να προσφύγουμε σε 
εκλογές πρέπει να είναι ισχυρότερο και πιο ευρύ από μια 
απλή εντολή για να αντιμετωπιστεί η οικονομική ύφεση 
από την πανδημία. 

Κύριε Αρβανιτίδη, ως άνθρωπος και ως πολιτικός 
τι κρατάτε και τι αφήνετε από την καραντίνα; Τελικά 
ήταν μόνο χαμένος χρόνος; Δεν υπάρχει ποτέ χαμένος 
χρόνος στη ζωή. Κάθε στιγμή, κάθε εμπειρία έχει να σου 
πει κάτι, έστω και αν δεν γίνεται απόλυτα κατανοητό τη 
στιγμή που συμβαίνει. Αυτό που εγώ κρατάω από αυτή 
την περίοδο είναι ότι βρισκόμαστε στο τέλος μιας μετα-
βατικής εποχής και μπαίνουμε πλέον μια νέα κανονικό-
τητα, όπου τα ζητήματα της υγείας ανθρώπου και φύσης 
θα είναι σε πρώτο πλάνο. Αυτό είμαι βέβαιος ότι θα φέρει 
νέες παγκόσμιες ανακατατάξεις.
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Στρώνουν τραπέζια σε Χαλκιδική και Πιερία για να υποδεχτούν πελάτες 

Οι Γαλάζιες σημαίες ελπίδα για 
προσέλκυση τουριστών 

Στην Χαλκιδική τα τραπέζια στα εστιατόρια και στα 
καφέ στρώνονται για να υποδεχτούν τον κόσμο από Δευ-
τέρα. Η διάταξη γίνεται με βάση της οδηγίες του ΕΟΔΥ με 
τις αποστάσεις μεταξύ τους να είναι σχεδόν στο ενάμιση 
μέτρο με τις καρέκλες να μην  ξεπερνούν τις τέσσερις 
σε κάθε τραπέζι. Οι ξαπλώστρες στήνονται έτσι ώστε να 
καλύπτουν κάθε δύο τετραγωνικά ενώ  επαγγελματίες 
εκτός από προβληματισμένοι εμφανίζονται και μουδια-
σμένοι για την εφαρμογή των νέων δεδομένων. Οι πυ-
ρετώδεις προετοιμασίες πάντως είναι σε πλήρη εξέλιξη 
από τις αρχές της εβδομάδας. «Όλοι προετοιμάζονται με 
όποια προβλήματα προκύπτουν, ενημερώνουμε συνε-
χώς για το τί πρέπει να κάνουν. Από ότι φαίνεται σχεδόν 
όλοι θα ανοίξουν απλά κάποιοι μπορεί να το πάνε λίγο 
πιο πίσω. Έχουν ενημερωθεί και ενημερώνουμε συνεχώς 
ότι είναι το Νο1 πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουν 
για το καλό όλων μας. Βήμα- Βήμα θα πάμε, και βλέπου-
με» αναφέρει στην Καρφίτσα ο πρόεδρος του επιμελητή-
ριου Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης. 

Σε όλες τις παραθαλάσσιες περιοχές που τα καφέ και 
τα εστιατόρια «δουλεύουν» με ξένο τουρισμό και ο εγ-
χώριος υπολογίζεται σε μικρό ποσοστό επικρατεί έντονη 
ανησυχία για το επόμενο δίμηνο ωστόσο οι ελπίδες για 
είσοδο τουριστών από τα Βαλκάνια δεν έχουν αποσοβη-
θεί. 

Πολλές είναι οι περιοχές όπου οι επιχειρηματίες εστί-
ασης βασίζουν τα έσοδα τους και στις αυθημερόν μετα-
κινήσεις των ντόπιων και των επισκεπτών από κοντινούς 
νομούς.  Στο Πευκοχώρι σύμφωνα με τον πρόεδρο των 
καταστημάτων εστίασης Βασίλη Σερέτη υπάρχει βούλη-
ση να λειτουργήσει η εστίαση καθώς οι επαγγελματίες 
της περιοχής, προτιμούν να επιδοτηθούν οι ίδιες οι επι-
χειρήσεις, παρά να τεθούν σε αναστολή και να πάρουν 
την ειδική ενίσχυση τόσο οι ίδιοι όσο και το προσωπικό 
τους. Στο μεταξύ οι νέες διατάξεις για τον τρόπο που θα 
μπορούν να τοποθετηθούν τα τραπεζοκαθίσματα έχει 
προκαλέσει μικρές ανάσες ανακούφισης.

Σκεπτικισμός για το σερβίρισμα και την κουζίνα  
Οι ιδιοκτήτες εστιατορίων έχουν προμηθευτεί με 

ασπίδια για τα πρόσωπα των υπαλλήλων στις κουζίνες 
όπου θα ετοιμάζουν τα φαγητά ενώ τα γάντια φτάνουν 
κατά εκατοντάδες για τους σερβιτόρους.

Ανοίγει η εστίαση  και στα Ν. Μουδανιά
Έτοιμοι να ανοίξουν δηλώνουν και οι επαγγελματίες 

στα Ν. Μουδανιά. Στο παραλιακό μέτωπο της πόλης θα 
ζητηθεί να επεκταθούν προς τον πεζόδρομο της παρα-
λίας, στο κομμάτι του κέντρου των Ν. Μουδανιών. Δια-

φορετική είναι η εικόνα στην ακτή όπου αναπτύσσονται 
ομπρέλες και ξαπλώστρες.

Και στα Ν. Μουδανιά υπάρχει αισιοδοξία ότι το ένα 
άτομο ανά 2 τ.μ. θα επιφέρει μικρότερη απώλεια στους 
τζίρους.

Το Επιμελητήριο Πιερίας  
στο πλευρό των επιχειρηματιών 
Οι συνθήκες και οι όροι της λειτουργίας των καταστη-

μάτων  ,για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, δεν θα είναι 
ίδιοι με αυτούς που ίσχυαν πριν την επιβολή της αναγκα-
στικής αργίας, λόγω της πανδημίας COVID 19.
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«Παρόλες τις αντίξοες συνθήκες που βίωσαν και βιώ-
νουν τα μέλη μας, που δραστηριοποιούνται στο νευραλ-
γικό, για την Οικονομία της χώρας, κλάδο της εστίασης, 
επιθυμώ,  ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας, να 
τους ευχηθώ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ στο έργο τους. Τώρα μάλι-
στα που αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, λόγω της έναρ-
ξης της τουριστικής περιόδου, στη διάρκεια της οποίας 
θα κληθούν, όχι μόνο να ανταποκριθούν στις επαγγελ-
ματικές και οικονομικές τους υποχρεώσεις, αλλά και να 
συμβάλλουν με την ποιότητα των υπηρεσιών τους στη 
γενικότερη προσπάθεια ανάταξης της Οικονομίας μας» 
αναφέρει ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Πιερίας Ηλίας 
Χατζηχριστοδούλου και διαβεβεβαιώνει ότι « θα σταθού-
με δίπλα τους ,προσφέροντας ακούραστα την αρωγή μας 
στον αγώνα τους, ο οποίος θα διεξαχθεί κάτω από πρω-
τόγνωρες, για τη χώρα μας, κανονιστικές και ρυθμιστικές 
συνθήκες».

Σύσκεψη στην Κασσάνδρα 
και αυστηρή προειδοποίηση από τη Δήμαρχο
Οι δήμοι έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τα δη-

μοτικά τέλη και δη σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή 
η παραχώρηση επιπλέον χώρου για την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων Σύσκεψη για τη διαχείριση των κρίσιμων 
ζητημάτων στον τομέα του Τουρισμού κατά το φετινό 
καλοκαίρι, πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Δημαρχείο 
Κασσάνδρας παρουσία του Προέδρου της Π.Ο.Ξ και Προ-
έδρου της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής Γρηγόρη 
Τάσιου και του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 
Γιάννη Κουφίδη.

Στη σύσκεψη μετείχαν η Δήμαρχος Κασσάνδρας Ανα-
στασία Χαλκιά,οι αρχηγοί των παρατάξεων Αντιπολίτευ-
σης Κώστας Παπαγιάννης και Βασίλης Κυρίτσης καθώς 

και επιτελικοί παράγοντες του Τουρισμού τόσο από το 
Δήμο Κασσάνδρας όσο και από τις παραγωγικές τάξεις 
και τις κλαδικές οργανώσεις του Τουρισμού.

Στη σύσκεψη αναλύθηκαν ζητήματα διαχείρισης της 
υγειονομικής αντιμετώπισης των κρουσμάτων covid-19 
που πιθανόν να εμφανιστούν στην Κασσάνδρα. Αναλύθη-
καν ζητήματα επιτήρησης του αιγιαλού και διαχείρισης 
των τραπεζοκαθισμάτων με τη Δήμαρχο να δηλώνει ότι 
θα υποστηρίξει τους Κασσανδρινούς επιχειρηματίες της 
ξενοδοχίας και της εστίασης δείχνοντας όμως μηδενική 
ανοχή στο συνωστισμό σε παραλίες και κοινόχρηστους 
χώρους. Ήδη ανακοίνωσε ότι η δημοτική διοίκηση προ-
σανατολίζεται στην κατεύθυνση ενίσχυσης της πρω-
τοβάθμιας φροντίδας υγείας με την προετοιμασία ενός 
ασθενοφόρου ειδικού για διακομιδή πιθανών κρουσμά-
των covid-19.

Ταυτόχρονα, ζήτησε τη συνεργασία όλων των παρα-
γόντων προκειμένου το καλοκαίρι να κυλήσει ήρεμα και 
με ασφάλεια στην Κασσάνδρα.

Πυρετώδεις προετοιμασίες στη Σιθωνία 
Στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής οι επαγγελματί-

ες έχουν αποφασίσει να ανοίξουν τα καταστήματα τους 
καθώς τα περισσότερα βρίσκονται σε εγκαταστάσεις 
ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενών δωματίων. «Υπάρχει 
αισιοδοξία για την επόμενη ημέρα ωστόσο θα έχουμε 
σαφέστερη εικόνα στα τέλη Μαίου» εξηγεί ο Κυπαρίσσης 
Ντέμπλας  

Αιτήσεις για παραχώρηση εκτάσεων 
στις παραλίες σε Χαλκιδική και Πιερία
Η παραχώρηση εκτάσεων παραλιακών για τη δημι-

ουργία οργανωμένων χώρων αναψυχής στις παραλίες 

Πιερίας και Χαλκιδικής απασχολεί έντονα την τοπική αυ-
τοδιοίκηση των δύ νομών. 

Ο  δήμος Κασσάνδρας έχει παραλάβει αιτήσεις από 
τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες ώστε να προχω-
ρήσουν οι διαδικασίες.

Η Δήμαρχος Αναστασία Χαλκιά- Δημητροπούλου 
τόνισε πως με βάση τη μορφολογία των παραλιών στον 
συγκεκριμένο δήμο, λίγα μπορούν να γίνουν για να πα-
ραχωρηθούν μεγαλύτερες εκτάσεις σε κάθε ενδιαφε-
ρόμενο διότι απλά δεν υπάρχουν ενώ υπογράμμισε την 
προτεραιότητα για τήρηση των μέτρων υγιεινής.

Την ίδια ώρα στο δήμο Κατερίνης η δημοτική Αρχή 
καλείόσους ενδιαφέρονται για την έκδοση των αδειών 
απλής παραχώρησης αιγιαλού, με την διαδικασία απευ-
θείας ανάθεσης, να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο εφ’ 
όσον είναι ιδιοκτήτες όμορων με αιγιαλό ξενοδοχειακών 
εν γένει επιχειρήσεων ή καταστημάτων αναψυχής, που 
βρίσκονται στην Ολυμπιακή Ακτή, Κορινό, Παραλία, Πε-
ρίσταση και Καλλιθέα.

Προβολή  της Κατερίνης μέσω πλατφόρμας 
Στον κεντρικό δήμο της Πιερίας βρίσκεται σε τελι-

κό στάδιο η υλοποίηση ενός προγράμματος με τίτλο 
«Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Προορισμών (DMS 
– Destination Management System ή Σύστημα Διοίκη-
σης Προορισμού)». Το project , προϋπολογισμού 69.475 
ευρώ, αναμένεται να δώσει δυνατότητα καλύτερης προ-
βολής τουριστικού προορισμού στην Κατερίνη.

Οι γαλάζιες σημαίες της Χαλκιδικής  
σε ρόλο… βραβείου 
 Η ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρίας Προστασί-

ας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικός Χειριστής του Διεθνούς 
Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» στη χώρα μας, για τη 
Χαλκιδική ήρθε σαν μάνα εξ ουρανού λίγες ώρες πριν 
ανοίξει το πρώτο μέρος της τουριστικής ανάκαμψης στην 
περιοχή με την έναρξη λειτουργίας καφέ μπαρ. Μάλιστα 
η Χαλκιδική είναι πρώτη ανάμεσα στους νομούς της χώ-
ρας, με 94 σημαίες.

Από τους Δήμους της Χαλκιδικής ο Δήμος Κασσάν-
δρας βραβεύτηκε με 32 σημαίες σε ακτές και 2 σε μαρί-
νες, ο Δήμος Σιθωνίας με 18 σε ακτές και 1 σε μαρίνα, ο 
Δήμος Νέας Προποντίδας με 18 σημαίες, ο Δήμος Αριστο-
τέλη με 15 και ο Δήμος Πολυγύρου με 2. 

Στην Πιερία οι γαλάζιες σημαίες μειώθηκαν κατά 
τέσσερις  ενώ διατηρούν τα προνόμια των καταγάλανων 
νερών  οι ακτές Δήμος Κατερίνης Καλλιθέα Καλλιθέα/
Mediterranean Village Κορινός Ολυμπιακή Ακτή Παραλία 
Περίσταση.

Χωρίς το προνόμιο της βράβευσης έμειναν η  Ακτή Λε-
πτοκαρυά 1,ο  Δήμος Δίου-Ολύμπου, Π.Ε. Πιερίας η Ακτή 
Πλάκα-Μύλος  Δήμος Δίου-Ολύμπου, η Ακτή Πλαταμώ-
νας 1, Δήμος Δίου-Ολύμπου, Π.Ε. Πιερίας και η  Ακτή Σκο-
τίνα, Δήμος Δίου-Ολύμπου, Π.Ε. Πιερίας

reportage
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Ανοιχτή η μαρίνα - υπό σκέψη το άνοιγμα του Καζίνο

Το Πόρτο Καρράς ετοιμάζεται 
να λειτουργήσει πλήρως το 2021

Το μέλλον του Πόρτο Καρράς και το πρόγραμμα επα-
ναλειτουργίας του ξενοδοχειακού συγκροτήματος βρί-
σκεται ψηλά στην ατζέντα του δημάρχου Σιθωνίας Κυπα-
ρίσση Ντέμπλα ο οποίος φροντίζει να ενημερώνεται για 
τα σχέδια του νέου ιδιοκτήτη Ιβάν Σαββίδη. 

Το προηγούμενο διάστημα μάλιστα είχε συνάντηση 
με συνεργάτες του Ιβάν Σαββίδη καλωσορίζοντας και 
επίσημα τους νέους ιδιοκτήτες στην περιοχή της Σιθωνί-
ας. Στην κουβέντα που ήταν άκρως φιλική και έγινε σχε-
δόν έναν μήνα αφότου ολοκληρώθηκε η συμφωνία της 

αγοροπωλησίας τέθηκε το ζήτημα της λειτουργίας και η 
πιθανότητα αυτό να γίνει φέτος. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες η πλευρά του Ιβάν  Σαββίδη εμφανίστηκε προβλη-
ματισμένη για το άνοιγμα κατά τη διάρκεια της φετινής 
τουριστικής περιόδου καθώς ο χρόνος που απομένει εί-
ναι λίγος .

Ο αρχικός σχεδιασμός να ανοίξει ένα μέρος του Συ-
γκροτήματος δηλαδή ένα ποσοστό του Μελίτων και το 
Σιθωνία δεν έφυγε από το τραπέζι ωστόσο όλα δείχνουν 
πως δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη και θα μετατεθεί για 

το 2021. Ο δήμαρχος Σιθωνίας από την πλευρά του έδει-
ξε ενδιαφέρον για να βοηθήσει στους τομείς που το επι-
τρέπει η δικαιοδοσία του ενώ υπογράμμισε την ανάγκη 
να εργαστούν στο συγκρότημα άτομα από τη Σιθωνία που 
φυσικά θα έχουν την απαιτούμενη κατάρτιση και τα απα-
ραίτητα προσόντα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το 
βέβαιο είναι ότι θα εργαστούν οι εργάτες στο Κτήμα του 
συγκροτήματος καθώς και οι υπάλληλοι στη μαρίνα, ενώ 
εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να λειτουργήσει και το 
καζίνο.
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Εστίες μόλυνσης τα παρατημένα ΙΧ

«Αγκαζέ» 2.000 θέσεις 
στάθμευσης από τα σαραβαλάκια
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Εγκαταλελειμμένα Ι.Χ. αυτοκίνητα, με ή χω-
ρίς πινακίδες κυκλοφορίας, επαγγελματικά βα-
νάκια, καντίνες, τροχόσπιτα, τρέιλερ, ακόμη και 
...βάρκες σταθμευμένα στους δρόμους είναι η 
εικόνα που αντικρίζουν αρκετοί αγανακτισμένοι 
οδηγοί κάνοντας ατελείωτες διαδρομές και γύ-
ρους σε γειτονιές του δήμου Θεσσαλονίκης ψά-
χνοντας να παρκάρουν. 

Υπολογίζεται πως στο σύνολο των 50.000 
θέσεων πάρκινγκ (νόμιμων και παράνομων) 
που προσφέρονται σε δρόμους και σε υπαίθρι-
ους χώρους στάθμευσης του δήμου Θεσσαλονί-
κης τουλάχιστον οι 2.000 από αυτές καταλαμ-
βάνονται από σαραβαλάκια. Ωστόσο, πέρα από 
την κατάληψη μίας θέσης πάρκινγκ σε αρκετές 
περιπτώσεις τα εγκαταλελειμμένα οχήματα απο-
τελούν εστίες μόλυνσης και δυσχεραίνουν την 
κίνηση των πολιτών.

Η απομάκρυνση των παλαιών οχημάτων 
είναι μια διαδικασία που βαραίνει τον δήμο και 
όχι την τροχαία, ενώ διαφέρει ο τρόπος χειρι-
σμού ανάλογα με το αν φέρουν ή όχι πινακίδες 
κυκλοφορίας με τα γνωστά αυτοκόλλητα που 
τοποθετούνται στο παρμπρίζ. Πάντως, σε αρκε-
τές περιπτώσεις, από τη στιγμή που θα εντοπι-
στεί ένα σαραβαλάκι και θα τοποθετηθεί το ει-
δικό αυτοκόλλητο στο τζάμι οι ιδιοκτήτες τους 
με διάφορα τεχνάσματα (το ξεπαρκάρουν για να 
φανεί ότι το μετακίνησαν και το παρκάρουν λίγα 
μέτρα παρακάτω σε νέα θέση) καταφέρνουν να 
καθυστερούν την απομάκρυνση του. 

Δεκάδες δημότες βλέποντας τις θέσεις στάθ-
μευσης στις γειτονιές τους να είναι λιγοστές και 
να καταλαμβάνονται από αυτοκίνητα που είναι 
σπασμένα, κατεστραμμένα και βρώμικα προχω-
ρούν σε ηλεκτρονικές καταγγελίες αναφορικά 
με οχήματα που έχουν εγκαταλειφθεί, πολλές 
φορές σπασμένα, διαλυμένα και βρώμικα και η 
απάντηση που λαμβάνουν είναι η εξής: 

«Σχετικά με το αίτημά σας για το όχημα στο 
οποίο αναφέρεστε, σας ενημερώνουμε ότι θα 
ελεγχθεί από τον επόπτη ως εγκαταλειμμένο 
(εάν σταθμεύει σε δημόσιο χώρο) σε διάστη-
μα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 116/2004 
(απαγόρευση μη στάθμευσης) από 30 έως 90 
ημέρες αρχόμενου από την ημερομηνία καταγ-
γελίας. Εάν βρίσκεται στην ίδια θέση, θα επι-
κολληθεί το ειδικό σήμα, ακολουθεί αναμονή 
45 ημερών από την επικόλληση, εάν παραμένει 
στην ίδια θέση, ο δήμος δύναται να το αποσύρει 
σε σύστημα «εναλλακτικής διαχείρισης Οχη-
μάτων Τέλους Κύκλου Ζωής» σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό του. Εμπλεκόμενα Tμήματα: 
Τμήμα Ανακύκλωσης - Εγκαταλειμμένα Οχήμα-
τα».

«Πονοκέφαλος» και τα δίτροχα 
στα πεζοδρόμια
    Πρόβλημα αποτελούν ωστόσο και τα πα-

λιά δίτροχα που έχουν εγκαταλειφθεί σε πεζό-
δρομους και πεζοδρόμια της πόλης καταλαμβά-
νοντας ζωτικό χώρο από την κίνηση των πεζών 
και δημιουργώντας φυσικά εμπόδια για τους 
ανθρώπους με αναπηρία.

Για τα εγκαταλελειμμένα δίτροχα κάθε εί-
δους, ωστόσο, δεν προβλέπεται νόμιμη διαδι-
κασία παρά το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες τους τα 
αφήνουν στα πεζοδρόμια να σαπίζουν, δυσχε-
ραίνοντας τις μετακινήσεις των κατοίκων και 
των επισκεπτών και δημιουργώντας μια εικόνα 
απαξίωσης του δημόσιου χώρου.

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό για το 
2018, από τον δήμο Θεσσαλονίκης απομακρύν-
θηκαν 96 οχήματα και 61 μηχανάκια, σε σύνολο 
1.574 καταγγελιών, ενώ η περσινή σύμβαση με 
την ανάδοχο εταιρεία λήγει σε δύο μήνες, τον 
Ιούλιο του 2020 με τον αριθμό να είναι ελαφρά 
αυξημένος.

Στην όλη εικόνα που συνθέτουν τα παρατη-
μένα οχήματα αλλά και οι μοτοσυκλέτες θα πρέ-
πει να προστεθούν τα τρακαρισμένα, τα κλεμμέ-
να, τα κουκουλωμένα, τα αραδιασμένα ως στοκ 
ανταλλακτικών έξω από τα συνεργεία. ‘Ολα μαζί 
προκαλούν ρύπανση, επικινδυνότητα και αισθη-
τική υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 

Ενισχύεται από τον δήμο 
το τμήμα των οχημάτων
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας 

και Ανακύκλωσης του δήμου Θεσσαλονίκης, 

Νίκο Ζεϊμπέκη, το επόμενο διάστημα και με την 
ευκαιρία της νέας σύμβασης που θα υπογράψει 
ο κεντρικός δήμος με την ανάδοχο εταιρεία, η 
οποία θα αναλάβει να περισυλλέγει και να μετα-
φέρει στις εγκαταστάσεις της με δικά της μέσα, 
τα οχήματα που θα έχουν χαρακτηριστεί ως 
εγκαταλελειμμένα, θα οργανωθεί καλύτερα το 
συγκεκριμένο τμήμα. 

«Θα έχουμε περισσότερο προσωπικό και 
επόπτες στα δημοτικά διαμερίσματα προκειμέ-
νου να ενημερωνόμαστε που υπάρχουν εγκα-
ταλελειμμένα αυτοκίνητα και δίκυκλα. Επίσης, 
θα προσπαθήσουμε να περάσουμε κάποιες απο-
φάσεις στο δημοτικό συμβούλιο για να γίνονται 
πιο γρήγορα οι διαδικασίες περισυλλογής των 
οχημάτων που έχουν εγκαταλειφθεί αρκετό και-
ρό από τους ιδιοκτήτες τους. Στόχος μας είναι να 
διπλασιάσουμε τον αριθμό των οχημάτων που 
περισυλλέγονται», δηλώνει ο κ. Ζεϊμπέκης στην 
«Κarfitsa».

Ο αντιδήμαρχος, προσθέτει επίσης, πως ο 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, 
βρίσκεται το τελευταίο διάστημα σε επαφές με τα 
αρμόδια υπουργεία προκειμένου να καταφέρει 
να περάσει μία τροπολογία για τα μηχανάκια και 
τα τρέιλερ που είναι παρατημένα στα πεζοδρό-
μια, ούτως ώστε να γίνεται επιχείρηση «σκού-
πα», καθώς αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται 
νόμιμη διαδικασία.

Οι δημότες που επιθυμούν να προχωρήσουν 
σε καταγγελία απομάκρυνσης κάποιου αυτοκι-
νήτου μπορούν να το πράξουν είτε τηλεφωνικά 
στην αντιδημαρχία Καθαριότητας, είτε εγγράφως 
με αίτημα τους σε οποιαδήποτε δημοτική κοινό-
τητα αλλά και στο δημαρχείο, είτε ηλεκτρονικά 
στην εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» στην 
κεντρική ιστοσελίδα του δήμου Θεσσαλονίκης.
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Έργα οδοποιίας και οδικής ασφάλειας από την ΠΚΜ

Έγινε η αρχή για ένα ενιαίο 
παραλιακό μέτωπο «στολίδι»

«Είναι ένα έργο οραματικό το οποίο θα αλλάξει την 
εικόνα της Θεσσαλονίκης». Αυτή ήταν η πρώτη φράση 
του αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Κεντρικης 
Μακεδονίας Πάρι Μπίλλια στην karfitsa, με αφορμή το 
πρώτο βήμα που έγινε για το έργο ενοποίησης  του παρα-
λιακού μετώπου Θεσσαλονίκης, με την ολοκλήρωση της 
Μελέτης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου που κατατέθηκε 
την προηγούμενη εβδομάδα στις αρμόδιες υπηρεσίες της 
ΠΚΜ για έλεγχο και έγκρισή. Αμέσως μετά το ΕΧΣ θα στα-
λεί στο τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος ενδεχομένως για κάποιες τροπο-
ποιήσεις.

Όσον αφορά την συνέχεια και την πορεία του Ειδικού 
Χωρικού Σχεδίου για το παράκτιο Μέτωπο Θεσσαλονίκης, 
από εδώ και πέρα, με τις όποιες καθυστερήσεις λόγω 
πανδημίας, ο αντιπεριφέρειάχρης δήλωσε αισιόδοξος 
πως οι διαδικασίες θα προχωρήσουν με γρήγορους ρυθ-
μούς και σε ένα έτος από την τρέχουσα περίοδο, θα προ-
ωθηθεί για έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.

Δύσκολο εγχείρημα απαιτείται συνεργασία
Πρόκειται για ένα εγχείρημα δύσκολο, που απαιτεί 

την συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
με τους επτά Δήμους (Δέλτα, Αμπελοκήπων – Μενεμέ-
νης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Πυλαίας – Χορτιάτη, 
Θέρμης, Θερμαϊκού), από όπου διέρχεται το μήκους 40 
χλμ παραλιακό μέτωπο, από το Αγγελοχώρι έως και το 
Καλοχώρι . Είναι ένα όραμα που θα υλοποιηθεί, μετά το 
πρώτο βήμα που έγινε, σε βάθος δεκαετίας, ενώ για την 
εξειδίκευση των έργων που θα χρειαστούν θα καταθέ-
σουν προτάσεις οι επτά δήμοι.

Ο κ. Μπίλλιας τόνισε, πως η περιφέρεια λαμβάνει 
υπόψη όλες τις παραμέτρους, αλλά και τα εμπόδια που 
πιθανόν θα κληθεί να διαχειριστεί, ωστόσο δηλώνει αι-
σιόδοξος ότι με καλή συνεργασία όλα θα ξεπεραστούν. Η 
χρηματοδότηση αυτού του μεγάλου έργου θα προέλθει 
από το ΕΣΠΑ αλλά και κονδύλια που θα εξασφαλιστούν 
μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Όσον αφορά το τι θα περιλαμβάνει το ενοποιημένο 
παραλιακό μέτωπο. Στον σχεδιασμό βρίσκονται πολλοί  
χώροι άθλησης, με στόχο να καλυφθούν οι ανάγκες της 
πλειοψηφίας των πολιτών που θα αθλούνται. Συνάντηση 
πολιτισμών και ένας τεράστιος ποδηλατόδρομος που θα 
διασχίζει την διαδρομή Αγγελοχώρι-Καλοχώρι.

Σύμφωνα με τον κύριο Μπίλλια « το έργο του ενοποι-
ημένου παραλιακού μετώπου θα αποτελεί με την ολο-
κλήρωση του πόλο έλξης επισκεπτών. Θα αυξηθούν οι 
επισκέπτες στην Θεσσαλονίκη. Είναι έργο που θα βοηθή-

σει και θα αλλάξει προς το καλύτερο την καθημερινότητα 
των πολιτών».

Ολοκληρώνονται τρία σημαντικά έργα οδοποιίας 
Η υγειονομική κρίση που χτύπησε μαζί με όλο τον 

πλανήτη και τη χώρα μας επέφερε καθυστερήσεις σε 
πολλά μέτωπα. Ωστόσο, με δυσκολία αλλά με σωστή ορ-

γάνωση και την βοήθεια της τεχνολογίας, η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας και η αντιπεριφέρεια Υποδομών 
και Δικτύων συνεχίζουν μια σειρά έργων σε δυο επίπεδα. 
Πρώτο, το επίπεδο της καθημερινότητας που περιλαμ-
βάνει συντηρήσεις του εθνικού και επαρχιακού οδικού 
δικτύου και έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης, όπως ο 
καθαρισμός ρεμάτων, με τον αρμόδιο αντιπεριφερειά-
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χη ωστόσο να μην είναι καθόλου ευχαριστημένος από 
την κρατική χρηματοδότηση δηλώνοντας « είναι άνισος 
αγώνας που δίνουμε καθημερινά, γιατί τα χρήματα που 
μας δίνει η κεντρική κυβέρνηση είναι πολύ λιγότερα από 
τις ανάγκες στις συντηρήσεις, είτε του οδικού δικτύου, 
είτε των ρεμάτων».

Το δεύτερο επίπεδο που είναι και το πιο χρονοβόρο 
και κοστοβόρο, είναι τα νέα έργα που εκτελεί η περι-
φέρεια με χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους του 
ΕΣΠΑ και αφορά τρία έργα οδοποιίας,  με στόχο την βελ-
τίωση της οδικής ασφάλειας. 

Περιμετρική Κατερίνης 
Το πρώτο έργο είναι η ολοκλήρωση της περιμετρικής 

οδού Κατερίνης. Όπως δήλωσε στην karfitsa ο αντιπερι-
φερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Κεντρικής Μακεδονί-
ας Παρις Μπίλλιας, «πρόκειται για ένα συμπληρωματικό 
έργο που θα ολοκληρώσει την περιφερειακή οδό Κα-
τερίνης, το καλοκαίρι παραδόθηκε ένα τμήμα και τώρα 
ολοκληρώνεται η περιμετρική με νέα οδοποιία». Το κό-
στος του έργου είναι 15,5 εκατ. ευρώ συν ΦΠΑ και αφο-
ρά ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας με δύο λωρίδες και 
διαχωριστικό. αρχή τη συμβολή με την Ε.Ο. 13 Κατερίνη 

– Ελασσόνα και πέρας τη συμβολή με την Π.Ε.Ο. Κατερί-
νη – Θεσσαλονίκη. 

Όσον αφορά τον χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, σύμ-
φωνα με τη σύμβαση πρέπει να ολοκληρωθεί σε 40 μή-
νες δηλαδή καλοκαίρι του 2023.

Κόμβος Κ16 
Το δεύτερο έργο αφορά την ολοκλήρωση του κόμ-

βου 16 στην οδό Πόντου και την ολοκλήρωση γέφυρας 
προκειμένου να επικοινωνούν οι δυο πλευρές του δρό-
μου. Ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 14,3 εκατ. 
ευρώ. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη υποδομών, 
πρόκειται να υλοποιηθεί πλήθος παρεμβάσεων στο πα-
ράπλευρο οδικό δίκτυο της περιοχής της Λαχαναγορας. 
Με την ολοκλήρωση του, το  έργο θα συμβάλλει στην 
αποσυμφόρηση της περιοχής της Λαχαναγοράς από την 
κυκλοφορία των οχημάτων. Το χρονοδιάγραμμα ολο-
κλήρωσης της σχετικής εργολαβίας είναι τριάντα μήνες. 
Ωστόσο  όπως δήλωσε ο κ. Μπίλλιας, με τον ρυθμό που 
«τρέχουν» οι εργασίες εκτός απροόπτου η ολοκλήρωση 
και παράδοση του θα πραγματοποιηθεί σε πιο σύντομο 
χρονικό διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι ο κόμβος Κ16 είχε 
παραδοθεί στην κυκλοφορία το καλοκαίρι του 2017. Το 
15% του αρχικού έργου, ωστόσο, δεν είχε ολοκληρωθεί 
και αφορούσε το παράπλευρο δίκτυο, στο οποίο προστέ-
θηκαν και επιπλέον έργα ώστε να μπορούν να επικοι-
νωνούν οι δυο πλευρές της οδού και να εξυπηρετούνται 
περίοικοι, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι.

Επιτέλους καλά νέα για το οδικό τμήμα 
Νέα Σάντα - Ασσηρος
Το τρίτο έργο αποτελεί έργο δεν είναι άλλο από το 

πολύπαθο οδικό τμήμα της εθνικής οδού Α/Κ Ασσήρου- 

Α/Κ Νέας Σάντας που ανήκει στον οδικό άξονα Θεσσαλο-
νίκη-Κιλκίς-Δοϊράνη. Το έργο αυτό έχει ταλαιπωρήσει για 
χρόνια τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και την ΠΚΜ, λόγω 
των απαλλοτριώσεων και όχι μόνο. Τα εμπόδια συνε-
χίστηκαν, καθώς υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση λόγω 
προβλημάτων με την ανάδοχο εταιρία που είχε αναλά-
βει την κατασκευή του. Το συγκεκριμένο οδικό τμήμα 
έχει  ενταχθεί χρηματοδοτικά στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία”, με 
το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης να ανέρχεται σε 
57,4εκ.ευρώ. Η εργολαβία αφορά την κατασκευή τμή-
ματος αυτοκινητόδρομου μήκους 11,45 χιλιομέτρων με 
3 ανισόπεδους κόμβους.  Το έργο έχει ξεπαγώσει, με τον 
αντιπεριφερειάρχη να δηλώνει στην karfitsa « τώρα εί-
μαστε στην ευχάριστη θέση να έχουν ξεκινήσει και πάλι 
οι εργασίες και τέλος του 2021 με αρχές 2022 θα μπορεί 
να παραδοθεί το τμήμα Άσσηρος-Νέα Σάντα».  

Σχεδιασμός έργων και μελετών 
Η  ΠΚΜ έχει πραγματοποιήσει ένα σχεδιασμό για το 

μέλλον με στόχο την δημιουργία μιας επόμενης γενιάς 
έργων που θα αφορούν την βελτίωση της οδικής ασφά-
λειας και την θωράκιση της Κεντρικής Μακεδονίας από 
πλημμυρικά φαινόμενα. Όπως γνωστοποίησε ο κ. Μπί-
λιας το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει εγκρίνει ένα πρόγραμ-
μα εκπόνησης μελετών ύψους 12,5 εκατ. ευρώ και έχει 
ήδη ξεκινήσει η δημοπράτηση ορισμένων μελετών που 
έχει σχεδιάσει η ΠΚΜ.

Την ίδια στιγμή κάποια από τα έργα που προβλέπονται 
με την ολοκλήρωση των αρχιτεκτονικών μελετών, είναι:

- Εξυγίανση και ανάπλαση της περιοχής του Δενδρο-
ποτάμου και των βυρσοδεψείων.

-Η ανάπλαση της παλιάς παραλίας Θεσσαλονίκης.
-Παρεμβάσεις στο παράκτιο μέτωπο του δήμου Κα-

λαμαριάς.
-Η δημιουργία του Μητροπολιτικού Δυτικού Πάρκου 

στο χώρο του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού, που έχει 
δρομολογηθεί με το Μουσείο Ολοκαυτώματος.

-Ο περιπατητικός άξονας από το νέο Μουσείο έως την 
Πλατεία Ελευθερίας, ενδιάμεσα από τις εγκαταστάσεις 
του παλαιού Εμπορευματικού Σταθμού.

-Παρεμβάσεις στην περιοχή του Μεγάρου Μουσικής 
– Ποσειδωνίου – Αλλατίνη (Ανατολικός Μητροπολιτικός 
Πόλος Πολιτισμού και Αθλητισμού).

Για τον κύριο Πάρι Μπίλλια, θεωρείτε πολύ σημαντική 
η ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος, υπογραμμίζο-
ντας πως είναι ένα τομέας που πρέπει να δοθεί βαρύτητα.

Reportage
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Ευπειθώς αναφέρω 

Νέος φίλος για τον Γιώργο Κύρτσο

Τα … 55 κεράκια του Σταύρου 

ΠΑΟΚ και στον … κορονοϊό

Ο ανασχηματισμός του Ζέρβα

Κρασοκουβέντες 

Σήμερα έχει καταγράψει ήδη πολλά χιλιόμετρα στον 
πολιτικό στίβο, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των ψηφο-
φόρων που τον έχουν αναδείξει επί σειρά ετών βουλευτή, 
όπως και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που 
του έχει αναθέσει το χαρτοφυλάκιο του υφυπουργείου 
εσωτερικών με αρμοδιότητα Μακεδονία - Θράκη. Ο λό-
γος για τον Θεόδωρο Καράογλου, ανοίγοντας το συρτάρι 
των αναμνήσεων του ξεχωρίζει μια φωτογραφία, από την 
στρατιωτική του θητεία ως έφεδρος αξιωματικός του πυ-
ροβολικού.

Περισσότερο χρόνο με τον νέο του φίλο ένα Γερμα-
νικό ποιμενικό, πέρνα ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Γιώργος 
Κύρτσος και όπως τονίζει και ο ίδιος απολαμβάνει τη 
βόλτα τώρα που περιορίζεται το social distancing 

Με αγαπημένους συνεργάτες και τη σύζυγό του Βίκυ 
γιόρτασε ο Σταύρος Καλαφάτης τα γενέθλια του στη Θεσ-
σαλονίκη. Τι κι αν η τούρτα δεν αποκάλυπτε τα πόσα χρό-
νια έκλεισε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας της ΝΔ και βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης καθώς 
είχε επάνω μόνο ένα κεράκι με τον αριθμό 5; Ο ίδιος το 
...μαρτύρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έγραψε 
πως διανύει το 5ο βήμα στο δεύτερο μισό του δικού του 
αιώνα. Δηλαδή 55! Να τα εκατοστήσει! 

Φορώντας μάσκα του ΠΑΟΚ τακτοποιεί τις εκκρεμό-
τητες στο γραφείο του ο αντιπρόεδρος της Βουλής και 
βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με το κόμμα της Ελληνικής 
Λύσης, Απόστολος Αβδελάς. ‘Οπως έγραψε στο facebook 
η επιλογή της μάσκας έγινε ...τυχαία. ‘Ομως όσοι τον γνω-
ρίζουν, ξέρουν καλά και τα ασπρόμαυρα του συναισθή-
ματα. 

Ο κορονοϊός μπορεί να άλλαξε την ατζέντα των πρω-
τοβουλιών για πολλούς από τους αντιδημάρχους της 
Θεσσαλονίκης ωστόσο, αυτό δε θα εμποδίσει τον Κων-
σταντίνο Ζέρβα να προχωρήσει στον ανασχηματισμό της 
διοίκησής του τον προσεχή Σεπτέμβριο. Τρεις πάντως από 
τους αντιδημάρχους δε θα πρέπει να αισθάνονται και βο-
λικά.

Μια διαφορετική συνάντηση είχαν ο Βαγγέλης Γερο-
βασιλείου με τον πρώην δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη 
Μπουτάρη. Οι δύο οινοπαραγωγοί τα ...είπαν διαδικτυακά 
-λόγω του κορονοϊού- για τους αμπελώνες, τα κρασιά 
και τις προσωπικές τους συλλογές καθως είναι γνωστό 
πως ο κ. Γεροβασιλείου έχει μια εξαιρετική συλλογή από 
τιρμπουσόν και ανοιχτήρια στο κτήμα του στην Επανομή, 
ενώ ο κ.Μπουτάρης είναι λάτρης των κιτς αντικειμένων 
τα οποία συλλέγει με μανία και αρκετά από τα οποία βρί-
σκονται στο δικό του κτήμα στο Γιαννακοχώρι της Νάου-
σας.  
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Ρομποτάκια για την απολύμανση 
έφερε  ο Ιγνάτιος

Δράση κι αντίδραση Καμπάνια για την τοπική αγορά ο Σίμος

Ρούχα και παπούτσια
πρόσφερε ο Ντικινί

Γέμισε το γραφείο 
του Κ. Ζέρβα για τις ευχές

Μέσω youtube η επικοινωνία του Μαν-
δαλιανού

 Ρομποτάκια επιστρατεύει ο δήμος Πυλαίας - Χορ-
τιάτη στη μάχη κατά του κορονοϊού. Πρόκειται για ειδικά 
ρομπότ που θα εκτελούν χρέη απολύμανσης στα σχολεία 
και τα δημοτικά κτίρια. Το κάθε ένα μπορεί να απολυμά-
νει χώρους έως και 700 τ.μ., ενώ η απολύμανση για ένα 
μέσο δωμάτιο δεν διαρκεί παραπάνω από 6 λεπτά. To 
υλικό που χρησιμοποιείται για την αντισηψία είναι πιστο-
ποιημένο υγειονομικά και δεν ενέχει κανέναν απολύτως 
κίνδυνο για την υγεία εργαζομένων και δημοτών. Πολύ 
μπροστά ο δήμαρχος, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης…

Η υβριστικοί χαρακτηρισμοί του Γιάννη Μπουτάρη 
προς τον Κωνσταντίνο Ζέρβα στη συνεντευξη που έδωσε 
στον Σταύρο Θεοδωράκη δεν έμεινε αναπάντητη.  Θυμί-
ζουμε ότι ο κ. Μπουτάρης σε συνέντευξή του στον Σταύρο 
Θεοδωράκη είπε μεταξύ άλλων: “«Με τρώει μια στενα-
χώρια. Αυτός ο μ….ας ο Ζέρβας ακύρωσε ουσιαστικά ό,τι 
είχαμε ξεκινήσει, την πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας, την 
πλατεία Ελευθερίας, κάτι πεζόδρομους που είχαμε προ-
γραμματίσει, κάτι ποδηλατοδρόμους, τα ακύρωσε όλα». 
Το γάντο άρπαξε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του 
Δήμου Θεσσαλονίκης Μάκης Κυριζίδης ο οποίος σχολί-
ασε σε δήλωσή του πως “οι απεγνωσμένες προσπάθειες 
του τέως δημάρχου Θεσσαλονίκης για να επανέλθει στη 
δημοσιότητα είναι κατανοητές. Καλό θα ήταν σε αυτές 
να μην επιστρατεύει υβριστικούς χαρακτηρισμούς – δεν 
τιμούν ούτε τον ίδιο, ούτε το αξίωμα που υπηρέτησε. Η 
Θεσσαλονίκη υπάρχει και μετά από αυτόν. Εμείς κοιτάμε 
μπροστά και μακριά, όχι στο παρελθόν.  Με τον Κ. Ζέρβα 
και την παρούσα Διοίκηση έχουμε επιλέξει να ασχολη-
θούμε με τις λύσεις των προβλημάτων της πόλης, πολλά 
από τα οποία μας κληροδότησε ο ίδιος. Όχι με ιδιοτροπίες 
και περσόνες”.

Στηρίζουμε την τοπική αγορά του δήμου μας! Στη-
ρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους! Αυτό το μήνυμα 
θέλει να περάσει ο δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών, Σίμος 
Δανιηλίδης, με την επανέναρξη της λειτουργίας όλων 
των καταστημάτων μετά από τα περιοριστικά μέτρα για 
τον κορονοϊό. Ο κ.Δανιηλίδης ανήρτησε στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης το σχετικό μήνυμα καλώντας τους 
δημότες να στηρίζουν τον τόπο τους καθώς μπορούν να 
βρουν ότι θέλουν, με εγγυημένη ποιότητα και χαμηλές 
τιμές. 

Σε μια εξαιρετική κίνηση προχώρησε ο επιθετικός 
του Αρη, Νικολά Ντιγκινί. Θέλησε να χαρίσει ρούχα και 
παπούτσια σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερα 
αξιοσημείωτο είναι πως ο ίδιος ο Γάλλος έψαξε, τηλεφώ-
νησε στις κοινωνικές δομές και έφτασε μέχρι τον αντιδή-
μαρχο Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου Θεσσαλονίκης, 
Χάρη Αηδονόπουλο, ο οποίος στη συνέχεια συναντήθηκε 
με τον ποδοσφαιριστή προκειμένου να παραλάβει τον 
ιματισμό. Εύγε! 

Τις ευχές των συνεργατών και των υπαλλήλων του 
δήμου δέχτηκε για την ονομαστική του εορτή ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας. ‘Ανοιξε τις πόρτες 
του γραφείου του στον 3ο όροφο του δημαρχιακού με-
γάρου και υποδέχτηκε -παρά τις πολλές υποχρεώσεις- 
όσους ήθελαν να του πουν από κοντά τα «Χρόνια Πολλά»

Μέσω live streaming, δηλαδή ζωντανής μετάδοσης, 
οι δημότες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κορδελιού - 
Ευόσμου που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη λόγω 
των μέτρων για τον κορονοϊό. Ηταν η πρώτη δοκιμαστική 
μετάδοση της συνεδρίασης και έγινε μέσα από το κανάλι 
του δήμου στο Youtube όπου οι δημότες παρακολούθη-
σαν τις τοποθετήσεις του δημάρχου, Κλεάνθη Μανδαλια-
νού και των επικεφαλής των παρατάξεων.
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Πως μια τετράχρονη Αφγανή βρέθηκε στην Ελλάδα 
ενώ η μητέρα της την έψαχνε στην Τουρκία

Κορονοϊός και μέτρα χώρισαν 
στα δύο μια οικογένεια

Ένα βαν του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού περνάει τα 
ελληνοτουρκικά σύνορα των Κήπων. Στη νεκρή ζώνη, 
πάνω στη γέφυρα σταματάει και κατεβαίνει ένας 22χρο-
νος και η 4χρονη αδερφή του. Την πιάνει από το χέρι και 
αρχίζουν να περπατούν. Στην άλλη πλευρά, την τουρκι-
κή, ένα βαν της Ερυθράς Ημισελήνου περιμένει να τους 
παραλάβει. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε η επανέ-
νωση των μελών μίας οικογένειας, 75 μέρες μετά τον 
χωρισμό τους, πάνω στη γραμμή των συνόρων κατά τη 
διάρκεια της κρίσης των Καστανιών.

Η μικρή Ελίφ από το Αφγανιστάν έζησε το πιο σκλη-

ρό πρόσωπο της προσφυγιάς στα πρώτα χρόνια της ζωής 
της. Μαζί με τον 22χρονο αδερφό της, βρέθηκαν για δυό-
μισι μήνες κρατούμενοι στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτο-
ποίησης του Φυλακίου Έβρου. Μακριά από τη μητέρα, τον 
πατέρα και τα άλλα πέντε αδέρφια της, που την έψαχναν 
στους καταυλισμούς της τουρκικής πλευράς των συνό-
ρων. Εκεί που στα τέλη Φεβρουαρίου η Τουρκία έστησε 
ένα θέατρο πολιτικής πίεσης χρησιμοποιώντας τα όνειρα 
των προσφύγων και των μεταναστών. Άνθρωποι που έγι-
ναν για ένα μήνα «μπαλάκι» μεταξύ των Τούρκων που 
ήθελαν να πιέσουν την Ευρώπη και να παραστήσουν τους 

«ανθρωπιστές» κι ας τους έβαζαν το   πιστόλι στον κρό-
ταφο για να φύγουν. Και των Ελλήνων που προάσπιζαν 
το απαραβίαστο των συνόρων προχωρώντας και σε μα-
ζικές επαναπροωθήσεις όσων εισέρχονταν στην Ελλάδα.

Η περιπέτεια της οικογένειας των Αφγανών άρχισε τις 
ημέρες των μαζικών εξόδων μεταναστών και  προσφύ-
γων από τον φράχτη του Έβρου. Η τουρκική ηγεσία άρχι-
σε να διαμηνύει σε όλους ότι τα σύνορα από την πλευρά 
της είναι ανοιχτά, επομένως μπορούν να ακολουθήσουν 
τον ευρωπαϊκό δρόμο. Χιλιάδες συρρέουν εκεί, οι περισ-
σότεροι που ζούσαν χρόνια στην Τουρκία. Βρίσκουν όμως 
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Μέτρα, φράχτης 
και διακινητές

Στον Έβρο ενάμιση μήνα μετά τη λήξη της 
κρίσης των Καστανιών οι ενισχυμένες δυνάμεις 
της ΕΛ.ΑΣ. και του στρατού παραμένουν στην 
περιοχή. Η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα 
για τον κορωνοϊό κράτησε στην περιοχή και 
τις δυνάμεις του Frontex. Άλλωστε η τουρκική 
προκλητικότητα δεν σταμάτησε, καθώς συχνά 
πυκνά ριπές στον αέρα από Τούρκους στρα-
τοχωροφύλακες επιθυμούν να κρατήσουν τον 
κόκκινο συναγερμό.

Την ίδια ώρα στα δύο χερσαία σημεία των 
συνόρων, στην περιοχή των Φερών είναι σε 
εξέλιξη οι εργασίες ανέγερσης δύο ακόμη τμη-
μάτων του φράχτη. Στο Πέταλο ήδη στήθηκαν 
οι βάσεις, ενώ στην άλλη πλευρά έχουν το-
ποθετηθεί κονσερτίνες μέχρι να αρχίσουν οι 
εργασίες. Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται η 
εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης με 
δώδεκα μεγάλες κάμερες στα σύνορα.

Κι όλα αυτά όταν η «εικόνα» όσον αφορά 
τις μεταναστευτικές ροές επανέρχεται στα επί-
πεδα που ήταν πριν την κρίση. Οι διακινητές 
έχουν αναπτυχθεί πάλι στο ποτάμι και αρκετοί 
μετανάστες και πρόσφυγες περνούν τα σύνορα 
με τη βοήθειά τους. Οι αριθμοί πάλι αυξάνονται 
και οι περισσότεροι απ’ αυτούς αναζητούν τρό-
πους να φύγουν από την  Ελλάδα συνεχίζοντας 
το ταξίδι τους για το ευρωπαϊκό όνειρο.

απέναντί τους ισχυρές δυνάμεις στρατού και αστυνομίας 
από την Ελλάδα, που σε όλους τους τόνους ανακοινώ-
νουν ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε κανέναν. Τη νύχτα 
χιλιάδες προσπαθούν να ξεφύγουν από τα ελληνικά πε-
ρίπολα, διασχίζοντας το ποτάμι ή περνώντας από τις τρύ-
πες του φράχτη. Η οικογένεια της μικρής ακούγοντας τις 
υποδείξεις των Τούρκων στρατοχωροφυλάκων φτάνει 
στο ποταμό και περνούν φτάνοντας στην ελληνική πλευ-
ρά. Ήταν 1η Μαρτίου 2020.

 
Χάθηκαν στον πανικό 
Στην ελληνική πλευρά των συνόρων εκείνες τις ώρες 

επικρατούσε πανδαιμόνιο. Μέσα σε αυτό το κλίμα η οι-
κογένεια χωρίστηκε στα δύο. Σύμφωνα με τη μητέρα και 
όπως δήλωσε σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης όλοι τους 
είχαν περάσει εκείνη  τη νύχτα στην Ελλάδα, αλλά εκείνη 
με τον σύζυγο και τα πέντε παιδιά τους επαναπροωθήθη-
καν στην τουρκική πλευρά. Δυστυχώς έχασε την τετρά-
χρονη κόρη της και τον 22χρονο γιο της. Δεν γνώριζε πού 
βρίσκονται. Τους αναζητούσε ανάμεσα στις σκηνές που 
είχαν στηθεί στην τουρκική πλευρά των συνόρων από 
τους μετανάστες που «ωθήθηκαν» να βρουν το ευρωπα-
ϊκό όνειρο. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές η υπόλοιπη 
οικογένεια δεν κατάφερε να περάσει τα σύνορα. Αυτοί 
που πέρασαν, δηλαδή ο 22χρονος και η μικρή, συνελή-
φθησαν. Αυτό πληροφορήθηκε όταν ο γιος της κατάφερε 
να τηλεφωνήσει και να ενημερώσει ότι ήταν μαζί στην 
Ελλάδα.  

Η οικογένεια της Σεφικά Ναζάρι βρίσκεται από το 
2014 στην Τουρκία, όπως τουλάχιστον η ίδια είπε στα 
τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Η μικρή Ελίφ γεννήθηκε 
στη γειτονική χώρα, γι’ αυτό και η οικογένεια διεκδικεί να 
της χορηγηθεί η τουρκική υπηκοότητα. Το κάλεσμα της 
κυβέρνησης Ερντογάν φαίνεται ότι ήταν για την οικογέ-
νεια μία ευκαιρία να κάνει μία προσπάθεια για να πιάσει 
το ευρωπαϊκό όνειρο. Ή μία απειλή από τις τουρκικές 
αρχές διαφορετικά θα απελαύνονταν στο Αφγανιστάν. Οι 
προσδοκίες χρειάστηκε λίγα λεπτά για να γίνουν εφιάλ-

της. Η μάνα έχασε τη μικρή της κόρη.
Η γυναίκα αφού εντόπισε τα ίχνη των δικών της άρ-

χισε να κάνει προσπάθειες προκειμένου να επιστρέψουν 
κοντά στην οικογένεια. Περίμενε καρτερικά όλο τον Μάρ-
τιο στον καταυλισμό του Παζάρ Κιουλέ δίπλα στο τουρ-
κικό τελωνείο απέναντι από τις Καστανιές. Η ανάπτυξη 
των μέτρων από την ελληνική πλευρά και η αδιάλλακτη 
στάση της Τουρκίας που έκοψε όλους τους διαύλους επι-
κοινωνίας, επομένως κάθε σκέψη για επιστροφή οποιου-
δήποτε, κράτησαν χωρισμένη την οικογένεια. Και μετά 
ήρθαν τα μέτρα για τον κορωνοϊό. Τα σύνορα έμειναν 
κλειστά και οποιαδήποτε απόπειρα για επανασύνδεση 
της οικογένειας δεν συζητούνταν.

Στις αρχές Απριλίου απευθύνθηκε σε οργανώσεις των 
Ηνωμένων Εθνών, όπως περιέγραψε έφτασε μέχρι την 
Άγκυρα και τελικά η ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και 
Ερυθράς Ημισελήνου έδωσε τη λύση. Η μητέρα στις 14 
Απριλίου έκανε αίτηση επανένωσης με την κόρη της, ενώ 
αντίστοιχο αίτημα υπέβαλε και ο γιος της στην Ελλάδα 
για να επανασυνδεθεί με την οικογένειά του στην Τουρ-
κία. «Δεν θέλαμε να μείνουμε στην Ελλάδα, απλώς να 
συνεχίσουμε για την Ευρώπη. Τώρα όμως θα μείνουμε 

στην Τουρκία», ανέφερε η γυναίκα.
Τα διαδικαστικά και τη μετακίνηση των δύο αδερφών 

στα σύνορα ανέλαβε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. «Το 
αίτημα διαβιβάστηκε σε μας. Ζητήσαμε από τον Έλληνα 
υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και αμέσως αντα-
ποκρίθηκε. Έτσι έδωσαν και την έγκρισή τους οι Τούρ-
κοι. Έγινε η τελική συμφωνία και εμείς φροντίσαμε για 
την παράδοσή τους στην Ερυθρά Ημισέληνο», είπε στην 
Karfitsa ο πρόεδρος του Ελληνικού  Ερυθρού Σταυρού 
Αντώνης Αυγερινός.

reportage
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Παραπέμφθηκε σε δίκη ο πρώτος δίωξη στον δεύτερο για το χειρουργείο στο χέρι του

Κατηγορούμενοι δύο γιατροί 
ότι έβγαλαν «νοκ-αουτ» τον Ταπούτο

Δύο ορθοπεδικοί χειρουργοί κατηγορούνται ότι εξαι-
τίας λανθασμένων χειρισμών τους σε χειρουργική επέμ-
βαση, έβγαλαν νοκ άουτ τον διεθνή μπασκετμπολίστα 
Χρήστο Ταπούτο. Η καριέρα του 38χρονου σταμάτησε 
απροσδόκητα πριν 3,5 χρόνια όταν σε επέμβαση για την 
αποκατάσταση ρήξης τένοντα στον αντίχειρά του, τραυ-
ματίστηκε ανεπανόρθωτα το μεσαίο νεύρο. Ο ένας για-
τρός έχει ήδη παραπεμφθεί σε δίκη, ενώ για τον δεύτερο 
μόλις την περασμένη εβδομάδα παραγγέλθηκε να ασκη-
θεί ποινική δίωξη για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Η περιπέτεια του άτυχου καλαθοσφαιριστή που έχει 
θριαμβεύσει με τις επιδόσεις του στην Ελλάδα (ΑΕΚ, 
ΠΑΟΚ, Άρης, Πανιώνιος) και στο εξωτερικό, όπως και σε 
όλες τις εθνικές ομάδες, άρχισε όταν σε μία προπόνηση 
στα τέλη Ιανουαρίου 2017 υπέστη ρήξη τένοντα. Απευ-
θύνθηκε σε πλέον ειδικούς ορθοπεδικούς χειρουργούς 
και επειδή η συμπτωματολογία δεν υποχωρούσε υπο-
βλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στα τέλη Φεβρουαρί-
ου του ίδιου χρόνου, σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονί-
κης. Όμως, όπως φαίνεται από τις πραγματογνωμοσύνες 
που ακολούθησαν, λόγω λανθασμένων χειρισμών υπέ-
στη τραυματισμό στο μέσο νεύρο και ανεπανόρθωτη 
βλάβη στο χέρι του, με αδυναμία να κάνει βασικές κινή-
σεις πόσω μάλλον να πιάσει μπάλα. «Τα όνειρά του όμως 
διακόπηκαν βίαια και από τη μία μέρα στην άλλη βρέθη-
κε από διεθνής παίκτης σε έναν άνθρωπο που δεν μπο-
ρούσε να δέσει τα κορδόνια των παπουτσιών του χωρίς 
τη βοήθεια της γυναίκας του. Το  τρομακτικό λάθος των 
ιατρών δε του στοίχησε μόνο την καριέρα του αλλά και τη 
ζωή του, αφού είναι πλέον επιβεβαιωμένο και από τους 
πραγματογνώμονες πως το αριστερό του χέρι - το «καλό 
χέρι» μάλιστα γιατί ο Χρήστος ήταν αριστερόχειρας, έχει 
μόνιμη αναπηρία», ανέφερε μιλώντας στην Karfitsa η 
συνήγορός του Γιάννα Παναγοπούλου, από την εταιρία 
«Γ. Παναγοπούλου – Δ. Μπέκα και συνεργάτες»,  που 
ασχολείται με υποθέσεις ιατρικών λαθών.

Ο διεθνής μπασκετμπολίστας μετά την επέμβαση για 
την οποία κατηγορούνται οι δύο ορθοπεδικοί γιατροί που 
τον υπέβαλαν στο χειρουργείο, αναγκάστηκε να κάνει 
ακόμη δύο χειρουργεία αποκατάστασης τον Αύγουστο 
του 2017 και τον Μάρτιο του 2018 σε άλλη κλινική από 
άλλο γιατρό.

Μάλιστα τόσο στο κατηγορητήριο όσο και στην πα-
ραγγελία για την ποινική δίωξη τονίζεται πως οι ισχυρι-
σμοί των δύο γιατρών ότι «ο τραυματισμός του μέσου 
νεύρου του καλαθοσφαιριστή οφείλεται σε συμφύσεις 
ή σε άγνωστη παραλλαγή των ανατομικών δομών του 

δεν βρίσκει έρεισμα στις διαγνωστικές και απεικονιστι-
κές εξετάσεις του παθόντος». Όπως σημείωσε η κυρία 
Παναγοπούλου «έχει υποβληθεί ήδη σε δύο μεγάλα και 
δαπανηρά επανορθωτικά χειρουργεία χωρίς να μπορεί 
ακόμα να κάνει ούτε τις βασικές κινήσεις. Δύο πρόσφα-
τες πραγματογνωμοσύνες, εκ των οποίων η μία μάλιστα 
δικαστική έκριναν ότι ο τραυματισμός οφείλεται τόσο σε 
λάθος επιλογή μεθόδου εκτέλεσης του χειρουργείου όσο 
και στην εσφαλμένη εφαρμογή της. Κρίθηκε επίσης από 
τις πραγματογνωμοσύνες αυτές πως ο Χρήστος Ταπούτος 
έχει πλέον μόνιμη βλάβη του αριστερού μέσου νεύρου 
η οποία επιβεβαιώθηκε με κλινική εξέταση και ηλεκτρο-
φυσιολογική μελέτη που έγινε 20 μήνες από τον τραυ-
ματισμό».

 
Οδηγείται σε δίκη 
Μετά τη μήνυση που υπέβαλε ο Χρήστος Ταπούτος ο 

ένας ορθοπεδικός χειρουργός, που ήταν ο βασικός στη 
χειρουργική επέμβαση, παραπέμφθηκε σε δίκη στο Τρι-
μελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για το αδίκημα 
της σωματικής βλάβης από αμέλεια. Ωστόσο για τον δεύ-
τερο ορθοπεδικό χειρουργό, που συμμετείχε ως βοηθός 
στο δικαστήριο, ο εισαγγελέας Πλημμελειοδικών ζήτη-
σε η υπόθεση να τεθεί στο αρχείο. Στην αρχειοθέτηση 
προσέφυγε η συνήγορος του Χρήστου Ταπούτου και με 

διάταξή του ο εισαγγελέας την περασμένη εβδομάδα ζή-
τησε να ασκηθεί ποινική δίωξη για το ίδιο αδίκημα και σε 
βάρος του, όπως και να παραπεμφθεί σε δίκη. «Η προ-
σφυγή μας έγινε δεκτή και ο εισαγγελέας Εφετών έκρινε 
ότι η ευθύνη των δύο ιατρών είναι συγκλίνουσα, ότι και 
οι δύο ευθύνονται για τη θέση στην οποία βρέθηκε ο κ. 
Ταπούτος - ήτοι τη μόνιμη αναπηρία του- και ζήτησε την 
άσκηση ποινικής δίωξης και για το βοηθό χειρούργο. Ο 
Χρήστος κρέμασε πολύ νωρίς τα παπούτσια του, σε μία 
χρονιά με εξαιρετικές αποδόσεις που στο τραπέζι βρί-
σκονταν μεγάλα συμβόλαια για τις σεζόν των επόμενων 
ετών», τόνισε η κυρία Παναγοπούλου.

«Ο ρόλος του κύριου χειρουργού είναι εκ των πραγ-
μάτων σημαντικότερος , αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγο-
νός ότι και ο βοηθός χειρουργός, μαζί με τον κύριο χει-
ρουργό αποτελούν μία ομάδα και έναντι του ασθενούς 
συμπράττουν στα πλαίσια μιας ενιαίας και συλλογικής 
πράξης», έκρινε σύμφωνα με πληροφορίες ο εισαγγε-
λέας Εφετών παραγγέλλοντας τη δίωξη εναντίον και του 
δεύτερου ορθοπεδικού χειρουργού.

Ύστερα από την εξέλιξη αυτή εκτιμάται πως η υπόθε-
ση θα συνεκδικαστεί με κατηγορούμενους  και τους δύο 
γιατρούς  που ήταν στο χειρουργείο του άτυχου μπασκε-
τμπολίστα.
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Συνέντευξη με τον Ορθοπεδικό Τάκη Σαλονικίδη

Πώς να «γλιτώσουμε» από τα... κότσια
Μια νέα επαναστατική μέθοδος, που έχει κάνει το 

γύρο του διαδικτύου και όχι μόνο, ήρθε για να «σώσει» 
ανθρώπους που έχουν παθήσεις των κάτω άκρων είτε 
αισθητικές, είτε παθολογικές.

Μια επέμβαση σχεδόν αναίμακτη και ανώδυνη, η λε-
γόμενη PBS , που μόνον ο ορθοπεδικός Dr.  Τάκης Σαλο-
νικίδης, εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια σε πολλές κλινι-
κές της Ελλάδας, με μεγάλη επιτυχία.

Η διαδερμική γενικά τεχνική, εφαρμόζεται στην Ιτα-
λία από 15 ετίας περίπου ενώ η εξέλιξη αυτής είναι η PBS, 
που τα τελευταία 5 περίπου χρόνια εφαρμόζεται σε άλλες 
χώρες όπως και στην Ελλάδα. Έχουν αντιμετωπισθεί από 
την ομάδα αυτή πάνω από 75.000 περιστατικά με άριστα 
αποτελέσματα (πάνω από 98%). Η PBS προέρχεται από 
τα αρχικά Percutaneous Bianchi System. Ο Dr. Andrea 
Bianchi είναι ο εμπνευστής της τελειοποίησης της μεθό-
δου διαδερμικής χειρουργικής στο πόδι, και από το 2015 
δημιούργησε την ομάδα PBS (www.allucevalgopbs.it) 
της οποίας είναι μέλος και ο Dr. Παναγιώτης Σαλονικίδης 
(www.hellaspbs.gr) (χειρουργούσε και στην Ιταλία  μέχρι 
τέλος του 2018) καί στην Ελλάδα τώρα είναι ο μοναδικός 
εφαρμοστής της μεθόδου  PBS, με την πλήρη έγκριση της 
ομάδας στην οποία παραμένει μέχρι και σήμερα. 

Αξιοσημείωτο δε είναι και το ότι πολλοί ασθενείς σε 
ζωντανές εκπομπές ανέφεραν τις καλλίτερες των εντυ-
πώσεων για επέμβαση με αυτήν την τεχνική από τον για-
τρό.

Κύριε Σαλονικίδη σε τι αφορά  αυτό που λέτε παθή-
σεις άκρου ποδός;  Αφορά όλες της παθήσεις του άκρου 
ποδός όπως κότσι, μεταταρσαλγία (πτώση μεταταρσίων) 
σφυροδακτυλία και μερικές άλλες σπανιότερες.

 Με ποιο τρόπο προσεγγίζει τις παθήσεις του άκρου 
ποδός η νέα αυτή τεχνική που εφαρμόζετε στην Ελ-
λάδα εσείς; Ο τρόπος είναι απλός πλέον με αυτήν την 
τεχνική που διορθώνει το πρόβλημα μέσα από μικρές 
«τρυπούλες» 2-3 χιλιοστών  περίπου και όχι τομές, στα 
σημεία όπου χρειάζεται, εισάγοντας, υπό ακτινοσκοπικό 
έλεγχο, ειδικά εργαλεία-φρέζες για να επιτύχουμε τα 
επιθυμητά κατάγματα στα οστά που πρέπει, με ακρίβεια 
καθώς και τενοτομές με ειδικές βελόνες.

Ποια η διαφορά αυτής της νέας τεχνικής από τις 
παλαιές; Η διαφορά έγκειται σε πολλά σημεία.  Επιγραμ-
ματικά:

• Μείωση χειρουργικού χρόνου (μόνον λίγα λεπτά)
• Δεν υπάρχει χρήση υλικών (όπως βίδες, πλάκες, 

σύρματα κλπ.)
• Γίνεται με περιοχική αναισθησία (τοπική)
• Ελαχιστοποιείται σε χρόνο και ένταση ο πόνος
• Ελάχιστη παραμονή στην κλινική (μόνον λίγες 

ώρες)
• Δεν υπάρχουν ουλές μετεγχειρητικά
• Άμεση και πλήρης φόρτιση μία ώρα μετά την επέμ-

βαση
• Δεν χρησιμοποιεί ο ασθενής νάρθηκες, βακτηρίες, 

κλπ
• Γρήγορη επανένταξη στην καθημερινότητα
• Περιορισμένη χρήση αναλγητικών (Depon, Panadol)

Πώς εξετάζεται ένας ασθενής, πότε χειρουργείται 
; Μπορεί να χειρουργηθεί και για λόγους αισθητικής; 
Και ποια είναι η συντηρητική αγωγή; Η εξέταση του 
ασθενούς γίνεται με καλή παρατήρηση του ποδιού και 
της στάσης του ασθενούς και ακτινογραφίες. Χειρουργώ 
πόδια πού πάσχουν δηλ. πονούν. Για αισθητικούς λόγους 
μόνον όταν υπάρχει σοβαρός λόγος (επάγγελμα, νέες 
κοπέλες κ.λ.π)

 Όσο αφορά την συντηρητική αγωγή βεβαίως σε με-
ρικούς ασθενείς μπορούμε να κατασκευάσουμε ειδικά 
πέλματα με μια ειδική προεργασία.

Βλέπουμε πολλές φορές κάλους στα πόδια μας, 
σε διάφορα σημεία. Τι σημαίνουν και  τι μπορούμε να 
κάνουμε γι’ αυτούς; Οι κάλοι στα πόδια έχουν συνήθως 
αιτία παραμόρφωσης κάποιων οστών και γι’ αυτό αν δεν 
πονούν υπάρχουν οι ποδολόγοι που μπορούν να ασχο-
ληθούν με αυτούς και επίσης με την ευκαιρία να σημειώ-
σω ότι η σωστή περιποίηση των ποδιών είναι απαραίτητη 
ανεξαρτήτως παθολογίας ή μη. Σε αυτές τις τελευταίες 
περιπτώσεις υπάρχουν τα προαναφερθέντα ειδικά πέλ-
ματα.

Πόσο διαρκεί μια τέτοια επέμβαση, τι γίνεται με τον 
πόνο μετά, τι αναισθησία χρησιμοποιείτε και πως είναι 

η ανάρρωση ; Η διάρκεια του χειρουργείου είναι πολύ 
μικρή (π.χ. για κότσι 10 περίπου λεπτά). 

Ο πόνος μετά το χειρουργείο είναι πολύ μέτριος και 
αντιμετωπίζεται με depon ή Panadol. Πολλοί ασθενείς 
δεν παίρνουν και τίποτε. 

Η αναισθησία είναι τοπική (μπλοκ) και ο ασθενής 
εξέρχεται από την κλινική μετά από 1-2 ώρες.                   

Πολλοί χειρουργούνται και μετά από λίγα χρόνια 
το … κότσι ξαναβγαίνει. Αληθεύει αυτό; Με την τεχνική 
αυτή την P.B.S. (percutaneous Bianchi System) θα σας 
πω κατηγορηματικά ΟΧΙ. Αυτό όντως συνέβαινε με τις πα-
λιές τεχνικές τις «ανοικτές» δηλ.  την κλασσική παλαιά 
μεθοδο.

Χειρουργούνται δυο πόδια συγχρόνως στον ίδιο 
ασθενή; Πρακτικά είναι εφικτό και γίνεται αλλά όχι δυο 
κότσια μαζί γιατί τότε ο κίνδυνος κάποιας υποτροπής εί-
ναι αυξημένος όπως είδαμε από την εμπειρία μας. 

Που μπορεί να απευθυνθεί κάποιος που ενδιαφέ-
ρεται γι αυτού του είδους την επέμβαση; Κλινικές που 
εφαρμόζω αυτή την τεχνική στην Ελλάδα, είναι σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Χανιά.

Επικοινωνία
Κιν.    6936764824
Γραμματείας: 2610464062 (καθημερινές 9-14).
Site: www.hellaspbs.gr
Mail: tasalon@gmail.com
Τάκης Σαλονικίδης 
Ορθοπεδικός χειρουργός
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Η αγάπη είναι συναίσθημα έντονης στορ-
γής και προσωπικής αφοσίωσης. Για πολ-
λούς ανθρώπους ωστόσο, είναι δύσκολο να 
το αποδεχτούν και να το βιώσουν. Μεγάλος 
αριθμός ανθρώπων σύμφωνα με έρευνες, 
αντιδρούν θυμωμένα σε ζητήματα που αφο-
ρούν τη συντροφικότητα και την αγάπη.

• Ένας άντρας ένιωσε αρνητικά για τη σύ-
ζυγό του όταν του εξέφρασε ότι ανησυχού-
σε για την ποδηλασία που έκανε εκείνος σε 
μια μη ασφαλή γειτονιά, παρόλο που ήξερε 
ότι δεν ήταν ελεγκτική η στάση της αλλά η 
ανησυχία της βασιζόταν στο γεγονός ότι τον 
αγαπούσε και τον εκτιμούσε.

• Μια γυναίκα αντέδρασε άσχημα όταν ο 
σύντροφός της, της είπε ότι την αγα-
πούσε τόσο πολύ που ήθελε να κάνουν 
παιδιά μαζί. Ποτέ δεν είχε εκφράσει 
εχθρότητα απέναντί του και ο εμπλε-
κόμενος άνδρας δεν την πίεζε, αλλα 
το εξέφρασε ως μία γλυκιά σκέψη με 
όμορφα συναισθήματα.

Αυτές οι παράδοξες αντιδράσεις 
αποτελούν σε μεγάλο βαθμό μια ασυ-
νείδητη διαδικασία. Ακόμα και ένα 
απλό κομπλιμέντο το οποίο αρχικά 
γίνεται αποδεκτό, αξιολογείται θετικά 
και ο αποδέκτης το απολαύσει, μπορεί 
αργότερα να προκαλέσει συναισθήμα-
τα δυσπιστίας ή θυμού προς το άτομο 
που το κάνει, ή ακόμα μπορεί να προ-
καλέσει αρνητικά συναισθήματα προς 
τον ίδιο μας τον εαυτό όντας αποδέ-
κτες του.

Γιατί όμως η αγάπη, η θετική ανα-
γνώριση και τα κομπλιμέντα προκα-
λούν εχθρικά συναισθήματα; Υπάρ-
χουν κάποιες βασικές αιτίες αυτού του 
φαινομένου: 

1. Το να αγαπιέσαι προκαλεί άγχος 
επειδή απειλεί μακροχρόνιες ψυχολο-
γικές άμυνες που σχηματίζονται νωρίς 

στη ζωή σε σχέση με τον συναισθηματικό 
πόνο και την απόρριψη.

Αν και η εμπειρία της επιλογής και της 
αμοιβαίας εκτίμησης είναι συναρπαστική και 
μπορεί να φέρει την ευτυχία και την ικανο-
ποίηση, μπορεί ταυτόχρονα να είναι τρομα-
κτική και ο φόβος μετατρέπεται συχνά σε 
θυμό. Κατά βάση, η αγάπη είναι τρομακτική 
όταν έρχεται αντιμέτωπη με το παιδικό τραύ-
μα. Σε αυτήν την κατάσταση, ο αγαπημένος 
αισθάνεται υποχρεωμένος να ενεργήσει με 
τρόπους που βλάπτουν τον παρτενέρ συ-
μπεριφέροντας με τιμωρητικό τρόπο, απο-

στασιοποιώντας την αγάπη. 
2. Όταν αγαπιέσαι προκαλούνται οδυνη-

ρά συναισθήματα από το παρελθόν.
Η αγάπη και η τρυφερότητα προκαλούν 

σε ορισμένα άτομα ένα είδος οδυνηρής θλί-
ψης που πολλοί άνθρωποι αγωνίζονται να 
αποκλείσουν. Κατά ειρωνικό τρόπο, οι κοντι-
νές επαφές με έναν σύντροφο μπορούν να 
ενεργοποιήσουν αναμνήσεις από οδυνηρές 
παιδικές εμπειρίες, φόβο εγκατάλειψης και 
συναισθήματα μοναξιάς από το παρελθόν. 
Οι άνθρωποι φοβούνται να τραυματιστούν 
με τους ίδιους τρόπους που τραυματίστηκαν 
ως παιδιά.

3. Όταν αγαπιέσαι βιώνεις μία οδυνηρή 
κρίση ταυτότητας

Όταν οι άνθρωποι έχουν πληγωθεί, νιώ-
θουν ότι εάν αποδεχτούν την αγάπη στη ζωή 
τους, ολόκληρος ο κόσμος, όπως τον έχουν 
βιώσει, θα γκρεμιστεί και δεν θα ξέρουν 
ποιοι ήταν.

4. Η αποδοχή της αγάπης στην πραγμα-
τικότητα αποσυνδέει τους ανθρώπους από 
τον φανταστικό δεσμό με τους γονείς τους.

Νωρίς στη ζωή, τα παιδιά αναπτύσσουν 
φανταστικές συνδέσεις με τους γονείς ή 
τους φροντιστές τους. Η σύνδεση αυτή τους 
προσφέρει μια αίσθηση ασφάλειας και ικα-
νοποιεί εν μέρει τις ανάγκες του παιδιού και 
του ανακουφίζει τα οδυνηρά συναισθήματα 
συναισθηματικής στέρησης και απόρριψης. 
Αυτή η φαντασία παραμένει στη ζωή των 
ενηλίκων, αν και μπορεί να είναι σε μεγάλο 
βαθμό ασυνείδητη και δημιουργεί την αί-
σθηση της αυτοϊκανοποίησης νιώθοντας ότι 
τα άλλα άτομα είναι περιττά.  

5. Η αποδοχή της αγάπης προκαλεί οδυ-
νηρά υπαρξιακά ζητήματα.

Το να είσαι κοντά στον άλλο σε μια στορ-

γική σχέση, σε κάνει να αγκαλιάζεις τη ζωή 
και να αποδέχεσαι την αγάπη, όμως πρέπει 
να αντιμετωπίσεις το αναπόφευκτο του θα-
νάτου. Συγκεκριμένα, η εμπειρία της αγάπης 
κάνει ένα μέρος της ζωής κάποιου σημαντι-
κό και η γνώση του τέλους της γίνεται βα-
σανιστική. Για αυτόν τον λόγο, οι άνθρωποι 
προσπαθούν να τροποποιήσουν αυτά τα θε-
τικά βιώματα για να αποφύγουν τα οδυνηρά 
συναισθήματα. Έτσι, επιλέγουν μια «ασφα-
λέστερη» απόσταση μεταξύ τους. 

Ως επί το πλείστον, οι άνθρωποι δημιουρ-
γούν τον συναισθηματικό κόσμο στον οποίο 
ζουν. Στην πραγματικότητα, προσπαθούν να 
αναδημιουργήσουν τον κόσμο στον οποίο 
ζούσαν ως παιδιά για να διατηρήσουν την 
ψυχολογική τους ισορροπία. Προκειμένου 
να διατηρηθεί μια αίσθηση ασφάλειας, οι 
άνθρωποι χρησιμοποιούν αμυντικούς μηχα-
νισμούς στις σχέσεις τους. Τείνουν να επιλέ-
γουν παρτενέρ που μοιάζουν με ανθρώπους 
που ταιριάζουν στην άμυνα τους από την 
πρώιμη ζωή τους επειδή νιώθουν πιο άνε-
τοι με τα άτομα αυτά. Διαστρεβλώνουν τους 
συντρόφους τους και τους βλέπουν σαν τους 
ανθρώπους του παρελθόντος τους και προ-
σπαθούν να προκαλέσουν αλληλεπιδράσεις 
ίδιες με το παρελθόν. Το τελικό αποτέλεσμα 
έρχεται συνήθως σε αντίθεση με τη δημι-
ουργία ευτυχισμένων σχέσεων. 

Είναι ελπιδοφόρο ότι η επίγνωση αυτών 
των πυρήνων άμυνας, μπορεί να βοηθήσει 
τους ανθρώπους να απελευθερωθούν από 
τα γεμάτα αρνητικά συναισθήματα και να βι-
ώσουν το υπέρτατο συναίσθημα της αγάπης.   

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

Γιατί πολλοί άνθρωποι ανταποκρίνονται αρνητικά στη συντροφική αγάπη;

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 *
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Μέχρι τώρα η κυβέρνηση έλεγε ότι κάνει 
αυτά που προτείνουν οι ειδικοί, τί έγινε ξαφ-
νικά και οι ειδικοί κάνουν αυτά που  προτεί-
νει η κυβέρνηση; 

Το πρωί η κυβέρνηση κατέθεσε το αίτημα 
στην Επιτροπή, για να επισπευσθεί το άνοιγ-
μα της εστίασης, μέχρι το μεσημέρι η Επιτρο-
πή το εξέτασε και συμφώνησε. 

Τι άλλαξε χθες το πρωί και αντιστράφη-
καν οι ρόλοι; 

Το σχέδιο πού είχε η κυβέρνηση για να 
ανοίξει η εστίαση και τα mall την πρώτη 
Ιουνίου, δεν το είχε διαμορφώσει μετά από 
πρόταση της Επιτροπής των ειδικών και του 
μαθηματικού μοντέλου που εφαρμόζανε; 

Κανείς δεν νιώθει την ανάγκη να 
εξηγήσει στον κόσμο τι άλλαξε ξαφνι-
κά;

Κανείς δεν θα μας πει γιατί η κυ-
βέρνηση ζητούσε επίμονα από την 
Κομισιόν να θεσμοθετήσει πιστοποιη-
τικά κορονοιού, και τα ξέχασε ξαφνικά, 
όταν η Κομισιόν τα θεώρησε ανεφάρ-
μοστα και κοστοβόρα και τώρα πα-
νηγυρίζει που η Κομισιόν δεν απαιτεί 
κενές θέσεις στις ευρωπαϊκές πτήσεις;

Και αφού πανηγυρίζει που τα αερο-
πλάνα από τις χώρες της ΕΕ θα πετούν 
προς την Ελλάδα χωρίς κενές θέσεις, 
γιατί απαιτεί στις εσωτερικές πτήσεις 
να υπάρχουν κενές θέσεις;

Ακόμη χειρότερα γιατί ζητά τα 
πλοία προς τα νησιά να έχουν κενές 
θέσεις, ενώ τα πλοία πού θα κάνουν τις 
γραμμές προς και από την Ιταλία, όπως 
και σε όλες τις χώρες της ΕΕ θα ταξι-
δεύουν χωρίς κενές θέσεις;

Γιατί, άνοιξε τις ελεύθερες παραλί-
ες, επισπεύδοντας το χρονοδιάγραμμα 

που είχε ανακοινώσει μετά από εισήγηση 
των ειδικών, το προηγούμενο Σάββατο, 
έστειλε τον ένα πάνω στον άλλο, και μετά 
μια εβδομάδα αναγκάστηκε, για να εκτονώ-
σει τον συνωστισμό, να ανοίξει εκτός προ-
γράμματος από χθες, και τις οργανωμένες 
παραλίες; 

Και, αφού επέτρεψε στην Περιφέρεια 
Αττικής τις μετακινήσεις προς τις παραλίες, 
γιατί δεν τις επέτρεψε στην Κεντρική Μακε-
δονία από την Θεσσαλονίκη προς την Χαλκι-
δική και την Πιερία και στέλνει μια βδομάδα 
τώρα τους Θεσσαλονικείς στις ελεύθερες 
παραλίες της Επανομής, τον ένα πάνω στον 
άλλο;

Τι κάνουν οι αρμόδιοι φορείς της Περι-

φέρειας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα 
Επιμελητήριά;

Τελικά τι σχέδιο είναι αυτό που συνεχώς 
το αλλάζουν, αλλά με ανεξήγητα κριτήρια;

Μήπως τώρα κατάλαβαν την οικονομική 
καταστροφή που έρχεται από την υγειονομι-
κή κρίση και το ελλιπές σχέδιό τους;

Τώρα, όποια κοινωνική ομάδα πιέζει, η 
κυβέρνηση προσαρμόζεται και η Επιτροπή 
των ειδικών το υπογράφει;

Γιατί στην Γερμανία και τις άλλες χώρες 
της ΕΕ, με βαρύτερη την σκιά της υγειονομι-
κής κρίσης, έχουν ανοίξει την οικονομία εδώ 
και δύο βδομάδες;

Γιατί χθες ξεκίνησε το γερμανικό ποδό-
σφαιρο, και η πιο ασφαλής χώρα, η δική μας, 
μόλις ξεκίνησε τις προπονήσεις των ομά-
δων;

Με τι επιχειρήματα θα ζητήσουμε και 
άλλη οικονομική βοήθεια από τους εταίρους 
μας, αφού εμείς νικήσαμε τον κορονοιό 
και αποδειχθήκαμε καλύτεροι από αυτούς, 
αλλά κρατάμε κλειστή την πιο σημαντική οι-
κονομική δραστηριότητα τον τουρισμό; 

Μήπως η κυβέρνηση φόβισε τον κόσμο 
για να τον κλείσει στα σπίτια, επαίρεται μέσα 
και έξω από την χώρα για την επιτυχία της, 
και τώρα ο φόβος γύρισε σε αυτήν;

Φοβάται μην χάσει το success story που 
της δίνει αέρα για να μας πάει σε εκλογές 
πριν ξεσπάσει και η νέα οικονομική και κοι-
νωνική κρίση και με δική της ευθύνη και δει 
τον κόσμο να την καταγγέλλει;

*Ο Γιάννης Μαγκριώτης είναι πρώην 
υπουργός του ΠΑΣΟΚ

Γιατί πολλοί άνθρωποι ανταποκρίνονται αρνητικά στη συντροφική αγάπη; Γιατί άλλαξαν οι ρόλοι

Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η 
Μ Α Γ Κ Ρ Ι Ω Τ Η * 
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Η πανδημία του κορονοϊού  αναμφίβο-
λα  ακύρωσε ή έστω έθεσε υπό ερώτημα 
τα καλοκαιρινά σχέδια πολλών ανθρώπων, 
όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε 
και φέτος τις βουτιές μας. Επιστήμονες δι-
απίστωσαν ότι το κολύμπι σε πισίνα και σε 
θάλασσα σε περίοδο πανδημίας είναι αρκετά 
ασφαλές, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι 
ο COVID-19 ή οι μεταλλάξεις του μπορούν 
να μολύνουν τους λουόμενους σε χλωριω-
μένο και θαλασσινό νερό. 

Μπορεί ο κορονοϊός να εξαπλωθεί στις 
πισίνες;

Καθώς ο κόσμος σταδιακά βγαίνει από 
την καραντίνα και η ζέστη του καλοκαιριού 

δεν άργησε να έρθει, πολλές χώρες 
ανοίγουν στο κοινό τις παραλίες και τις 
πισίνες, ενώ ανακοινώνουν ακόμη και 
την έναρξη της τουριστικής περιόδου, 
όπως έπραξε πρόσφατα η Τουρκία. 
Ταυτόχρονα, οι ταξιδιώτες αναρωτιού-
νται για την ασφάλεια των ταξιδιών 
τους γενικά και για τη επίσκεψή τους 
σε δημόσιους χώρους, όπως είναι 
οι  παραλίες. Σύμφωνα με τα Κέντρα 
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 
δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο κορο-
νοϊός μπορεί να εξαπλωθεί μέσω του 
νερού σε πισίνες, υδρομασάζ, SPA ή 
υδάτινους χώρους αναψυχής.

Ο Ernest Blutchley III, καθηγητής 
στο Πανεπιστήμιο Purdue, ο οποίος 
μελετά τους τρόπους με τους οποί-
ους χλώριο στις πισίνες αντιδρά με 
τα υγρά του ανθρώπινου σώματος, τα 
φαρμακευτικά προϊόντα και τα προϊό-
ντα προσωπικής υγιεινής, υποστηρίζει 
την παραπάνω άποψη. Δεδομένου ότι 
το χλώριο απενεργοποιεί αποτελε-
σματικά ιούς όπως το SARS-CoV-2, ο 
Blutchley πιστεύει ότι η παραμονή του 
ανθρώπου μέσα στο νερό είναι ασφα-
λής. Από την άλλη πλευρά, ο αέρας σε 
μια εσωτερική πισίνα ενέχει τον ίδιο 
κίνδυνο εξάπλωσης του κορονοϊού 
όπως και σε άλλους κλειστούς χώ-
ρους. Το νερό δεν θα επηρεάσει τον 
κίνδυνο μόλυνσης, επομένως το πιο 
επείγον πρόβλημα, σύμφωνα με τον 
καθηγητή, είναι η μετάδοση της ασθέ-

νειας μέσω του αέρα ή της επαφής με επιφά-
νειες στις εγκαταστάσεις των πισινών.

Παράλληλα, αποτελέσματα μιας νέας 
μελέτης από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιστη-
μονικής Έρευνας της Ισπανίας (CSIC) επίσης 

έδειξαν ότι το χλώριο, το οποίο απολυμαί-
νει τις περισσότερες πισίνες, συμβάλλει στο 
θάνατο του κορονοϊού. Η απολύμανση πε-
ριοχών δίπλα στην πισίνα με εξειδικευμένα 
εργαλεία είναι επίσης αρκετή για να κατα-
στρέψει τον ιό, γράφουν οι ερευνητές. Κατά 
συνέπεια, η μόλυνση του COVID-19 από την 
επαφή με επιφάνειες γύρω από πισίνες κατά 
βάση είναι απίθανη.

Είναι εξίσου ακίνδυνα το κολύμπι στη 
θάλασσα και η ηλιοθεραπεία στην παραλία;

Σύμφωνα με τους ερευνητές το CSIC, η 
μόλυνση με COVID-19 στο θαλασσινό νερό 
είναι απίθανη, καθώς το αλάτι και ο όγκος 
της θάλασσας συμβάλλει στη μείωση του 
ιικού φορτίου και συνεπώς στην αδρανο-
ποίησή του. Έτσι, οποιαδήποτε έκκριση από 
φτέρνισμα ή βήχα θα διαλύεται γρήγορα στο 
θαλασσινό νερό χωρίς να βλάπτει τους άλ-
λους. Συνεπώς, αν είστε τυχεροί και βρεθεί-
τε στη θάλασσα, πλύνετε καλά τα χέρια σας, 
τηρήστε τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποί-
ησης και απολαύστε το κολύμπι!

Υπάρχουν τρεις παράγοντες που καθι-
στούν δύσκολη την μόλυνση με κορωνοϊό 

στην παραλία: ο ήλιος, η αλατότητα της θα-
λασσινής άμμου και η τραχύτητα της επιφά-
νειας. Το υπεριώδες φως καταστρέφει τον ιό 
στην άμμο, ο οποίος περιέχει υπολείμματα 
θαλασσινού αλατιού.

Είναι ασφαλές το κολύμπι σε γλυκά νερά;
Από την άλλη, στα γλυκά νερά, όπως 

γράφουν οι Ισπανοί επιστήμονες, το κολύ-
μπι δεν συνίσταται. Επομένως, εκδρομές 
σε ποταμούς ή λίμνες να γίνονται μόνο εάν 
αποσκοπούν στην απόλαυση του τοπίου και 
μόνο. Αυτό συμβαίνει επειδή ο ιός έχει την 
ικανότητα να επιβιώνει σε γλυκό νερό. Με-
λέτες άλλων κορονοϊών με χαρακτηριστικά 
παρόμοια με το SARS-CoV-2 έδειξαν ότι ο ιός 
παραμένει ενεργός για κάποιο χρονικό διά-
στημα σε ένα φυσικό περιβάλλον γλυκού 
νερού. Από τις μελέτες του CSIC προκύπτει 
επίσης ότι είναι αδύνατο να αποκλειστεί 
εντελώς η πιθανότητα μόλυνσης ενώ κολυ-
μπάμε σε νερό ή παραμένουμε σε παραλίες 
κοντά σε λύματα, καθώς αποτελέσματα ανα-
λύσεων κοπράνων ασθενών με COVID-19 
επιβεβαίωσαν την παρουσία του ιού σε αυτά.

Είναι ασφαλές το κολύμπι στην εποχή του κορονοϊού;

Τ Ο Υ  Α Ν Δ Ρ Ε Α 
Σ Ο Υ Π Ο Ν Ι Τ Σ Κ Ι
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Είναι ασφαλές το κολύμπι στην εποχή του κορονοϊού;

Ποια συστατικά κρατούν το «Ράδιο Θεσσαλο-
νίκη» στην κορυφή; Εμπιστοσύνη, αμεσότητα, επι-
κοινωνία με τους ακροατές, μουσική, συναισθήματα, 
η ανάλυση, η άποψη όλων, η κρίση της στιγμής.

Έχεις έρθει σε δύσκολη θέση με ακροατή ή 
συνεντευξιαζόμενο; Με συνεντευξιαζόμενο ποτέ. 
Αλλά με ακροατή ναι. Δεν θα μπορούσε άλλωστε 
να είναι διαφορετικά, καθώς η καθημερινή ζωντανή 
επικοινωνία με τους ακροατές ενέχει κινδύνους. Δεν 
μπορείς να ξέρεις ποιος είναι στην άλλη άκρη της 
γραμμής. Προσπαθώ να είμαι ευγενική αλλά δε θα 
χαριστώ σε κανένα. 

Τι σ’ ενοχλεί στη Θεσσαλονίκη και το καυτηριά-
ζεις μόνιμα στην εκπομπή; Ζούμε σε μια πόλη δί-
πλα στη θάλασσα, με το βλέμμα στον ορίζοντα, αλλά 
αυτό που κυριαρχεί τελικά είναι η έλλειψη ατομικής 
και κοινωνικής ευθύνης. Με ενοχλούν τα σκουπίδια 
στην πόλη, η ασέβεια προς το κοινωνικό γίγνεσθαι 
και η έλλειψη Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Υπήρξαν στιγμές που είπες «κακώς επέλεξα τη 
δημοσιογραφία»; Ούτε μία. Ζω και πορεύομαι σαν 
δημοσιογράφος.

«Δένεσαι» στην πορεία της δουλειάς με συνα-
δέλφους; Ναι. Έχω κάνει φιλίες που εξελίχθηκαν και 
σε κουμπαριές. Πάντα περνάω καλά με τους συνα-
δέλφους.

Ποια η σχέση σου με το ...άγχος; Κοιμάμαι και 
ξυπνάω μαζί του. Σύντροφος πιστός, δεν έχω παρά-
πονο, πάντα δίπλα μου.

Μπορείς να ζήσεις χωρίς μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης; Δύσκολο αλλά νομίζω ναι. Αρκεί να το 
πάρω απόφαση.

Συνήθεια που δεν μπορείς να κόψεις…
Την ενημέρωση. Refresh συνεχώς.
Τι σου έλειψε την περίοδο της καραντίνας;
Οι γονείς μου, ένα τιμόνι, ένας δρόμος προς άλλο 

προορισμό. Είμαι, όμως πολύ προσαρμοστική. Δού-
λευα καθημερινά, έπαιρνα από παντού ερεθίσματα 
και τα έκανα εκπομπή.

Τι πρέπει να σου τάξουν για να ...εγκαταλείψεις 
το ραδιόφωνο; Να το εγκαταλείψω; Και μετά; Το 
χάος. Ευχαριστώ, αλλά δεν θα πάρω.  

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. 

Είναι η γνώριμη, μεσημεριανή, φωνή του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Η Κλαούντια Έγγερς με χρόνια πορείας στη δημοσιογραφική πιάτσα -όχι μονο στο ραδιόφωνο αλλά 
και την τηλεόραση-, στον «αέρα» δεν μασάει τα λόγια της. «Καυτηριάζει» τα θέματα της πόλης με τον δικό της, μοναδικό, τρόπο. Ετσι, αν θέλετε να μάθετε περισσότε-

ρα… δεν έχετε παρά να συντονιστείτε καθημερινά!

Κλαούντια Έγγερς
Χωρίς ραδιόφωνο; Το χάος!

Ιστορίες με ...κάρυ! Μ Ε  Τ Η Ν  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ 
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Πόσες ώρες ασχολείσαι με το instagram την ημέρα;  
Μου αρέσει το instagram. Θέλω να είναι προσεγμένο το 
προφίλ μου και αν μου τρώει κάτι παραπάνω χρόνο είναι 
η δημόσια αναζήτηση… Βλέπεις εικόνες από όλο τον κό-
σμο. 

Τι κάνει κάποιον κατά τη γνώμη σου influencer; 
Influencer πολλοί δηλώνουν, πιο πολλοί θα ήθελαν 
να είναι, απειροελάχιστοι εν τέλει είναι! Ο πετυχημένος 
influencer σε πουλάει και σε αγοράζει με ένα post! Στην 
πόλη μας, είναι μια κοπέλα και το κάνει και πολύ καλά!

Αν ταξίδευες στο χρόνο που θα πήγαινες; Θα γυρνού-
σα στα παιδικά χρόνια … υπήρχαν άνθρωποι που έχουν 
φύγει... 

Τι κάνεις για να επαναφορτίσεις τις μπαταρίες σου;  
Ταξίδια!..δεν έχω καλύτερο από αυτό. 

Πως φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά από 10 χρόνια;  
Ε τα κλασικά θα σου πω, πετυχημένο επαγγελματικά-οι-
κονομικά και με οικογένεια. 

 Ποιά ήταν η πρώτη σου δουλειά;  Πρώτη δουλειά 
bar και Δευτέρα, πρώτη ώρα στο σχολείο (λύκειο τότε) 
δεν πήγαινα στα Λατινικά! Κοιμόμουν...στην επαρχία τότε 
κλείναμε πρωί κάθε μέρα!

Αν μπορούσες να αλλάξεις ένα πράγμα στην πόλη 
ποιό θα ήταν αυτό; Το κυκλοφοριακό, χρειαζόμαστε επει-
γόντως μετρό, είμαστε υποτίθεται ευρωπαϊκή πόλη! 

 Σε ποιό κοπλιμέντο χαμογέλασες; Σε οτιδήποτε χα-
μογελάω και λέω και ευχαριστώ!

Στη Θεσσαλονίκη φαίνεται να είσαι ο πιο ειδικός 
στον χώρο του solarioum. Πες μας αν είναι τελικά 
ασφαλές για το δέρμα. Αγαπάω και μου αρέσει αυτό που 
κάνω. Μέτρον Άριστον θα σου πω… Με ελεγχόμενες στα-
διακά αυξανόμενες συνεδρίες το αποτέλεμα είναι ορατό, 
μαυρισμένη επιδερμίδα και έτοιμη για έκθεση στην υπερι-
ώδη ακτινοβολία του ηλίου χωρίς εγκαύματα, κοκκινίλες, 
εξανθήματα. 

Μαύρισμα και χειμώνα και καλοκαίρι; Τι θα συμ-
βούλευες τις αναγνώστριες; Το solarium όταν γίνεται 
με μέτρο, μόνο καλό μπορεί να κάνει… Αποτρέπει ψώρα, 
βοηθάει στην εξάλειψη της ψωρίασης & της λεύκης. Το 
blue light therapy βοηθάει στην εξάλειψη της ακμής. Και 
το red light therapy στην παραγωγή κολλαγόνου στην 
επιδερμίδα. Και τέλος Βιταμίνη D που συνδέεται άμεσα με 
το ανοσοποιητικό του οργανισμού.

Γιώργος Γεωργαντάς

Κate goes social

Σε οτιδήποτε χαμογελάω και λέω κι ευχαριστώ

#pinfluencers

Μ Ε  Τ Η Ν  Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α  Χ Α Ρ Κ Ι Ο Λ Α Κ Η

Όνομα: Γιώργος Κωνσταντάς 
Επάγγελμα: @coconutsolarium 
Σπουδές: Marketing/management 
Ζώδιο: Ζυγός 
Θα τον βρείτε: @constantas
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ΟΜΟΡΦΙΑ

Από τη Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

Η kyklos είναι ένα νέο ελληνικό brand στον 
χώρο της ομορφιάς. Δημιουργήθηκε από δύο 
αδέρφια, την Έλενα και τον Χρήστο, μία δύσκο-
λη εποχή τόσο για την χώρα όσο και για τους 
ίδιους τους ιδιοκτήτες. Η kyklos δηλαδή είναι 
παιδί της οικονομικής κρίσης.

Πρόκειται για μία ελληνική εταιρία πα-
ραγωγής απόλυτα φυσικών καλλυντικών με 
βάση τους, μία καινοτομία, τον εμπλουτισμό 
του ελληνικού ελαιόλαδου με ενεργό οξυγόνο. 
Μία καινοτομία, για την οποία η εταιρία διαθέτει 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και για την οποία αυτό 
το διάστημα ολοκληρώνονται έρευνες στο Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και οι 
οποίες πιστοποιούν τις ευεργετικές ιδιότητες 
που προσφέρει στο δέρμα.

Τα προϊόντα είναι έλαια εξαιρετικής ποι-
ότητας τα οποία λόγω της σύστασης τους ει-
σέρχονται πολύ βαθύτερα και διαπερνούν τις 
στιβάδες της επιδερμίδας μας μεταφέροντας 
όλα τα ευεργετικά στοιχεία και τις βιταμίνες 
στα δερματικά μας κύτταρα. Αυτό όμως που τα 
διαφοροποιεί εξαιρετικά από όλα τα υπόλοιπα 
προϊόντα του εμπορίου είναι η καινοτομία μας, 
το ενεργό οξυγόνο, το οποίο αφού έρθει σε 
επαφή με το ανθρώπινο δέρμα μετά από είκοσι 
λεπτά μετατρέπεται σε οξυγόνο. Αυτό σημαίνει 
πως δίνουμε ζωή στα δερματικά μας κύττα-
ρα και έτσι προκαλείται με αυτή τη φόρμουλα 
ταχύτατη κυτταρική ανανέωση, ανάπλαση και 
αντιγήρανση ενώ το body oil βοηθά σημαντικά 
και στην αντιμετώπιση των ραγάδων. Επιπλέον, 
λόγω της φυσικής τους σύστασης, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν και κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης.

Εκτός από το ελαιόλαδο με ενεργό οξυγό-
νο, στα highlights της σύνθεσης τους συγκα-
ταλέγονται το έλαιο άγριου τριαντάφυλλου, το 
έλαιο ράσμπερι, το σησαμέλαιο, το κολοκυθέ-
λαιο, το jojoba oil, το αμυγδαλέλαιο,το σταφυ-
λοκουκουτσέλαιο, η Βιταμίνη Ε κ.ά. Πρόκειται 
για έναν πολύτιμο συνδυασμό φυσικών ελαίων 
με άμεση απορροφητικότητα και εμφανή απο-
τελέσματα.

Τι σημαίνει το όνομα της εταιρίας;
Το όνομα “kyklos” επιλέχτηκε για δύο λό-

γους. Ο ένας αποτελεί την επιθυμία της εταιρίας 
να κάνει εμφανή την ελληνικότητα της εταιρίας 
και ο άλλος αφορά στον συμβολισμό αυτής της 
λέξης. Ο κύκλος συμβολίζει την αιωνιότητα, 
την ολοκλήρωση, την πληρότητα αλλά και την 
ομορφιά που δεν έχει αρχή και τέλος.

Πώς ήρθε η ιδέα;
Η Έλενα αναφέρει: Αφορμή για την επιθυμία 

μου να ασχοληθώ με τα προϊόντα περιποίησης 
αποτέλεσε μία έρευνα που τυχαία διάβασα στο 
Διαδίκτυο σχετικά με τη σωρεία χημικών που 
χρησιμοποιεί μία γυναίκα καθημερινά πάνω της 
χωρίς να το γνωρίζει. Αμέσως πήρα στα χέρια 
μου την ενυδατική κρέμα που χρησιμοποιούσα 
κάθε μέρα για αρκετά χρόνια και συνειδητο-
ποίησα μετά λύπης ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

αυτής ήταν συντηρητικά και χημικά στοιχεία. 
Έτσι ξεκίνησαν όλα. Αναρωτήθηκα πόσες από 
εμάς μπήκαν ποτέ στον κόπο να μελετήσουν τι 
επιλέγουν να τοποθετούν καθημερινά στο πρό-
σωπο και στο σώμα τους. Αυτή η ανησυχία και η 
προσωπική μου ανάγκη λοιπόν σε συνδυασμό 
με την τεχνογνωσία του αδερφού μου, του Χρή-
στου σχετικά με τις ευεργετικές ιδιότητες του 
ενεργού οξυγόνου στο δέρμα οδήγησαν στη 
δημιουργία της KYKLOS.

Η φιλοσοφία του brand στηρίζεται ακριβώς 
σ’ αυτή την ιδέα: «να περιποιείται η γυναίκα την 
επιδερμίδα της ακίνδυνα». Να επιλέγει η κάθε 
γυναίκα συνειδητά τα προϊόντα περιποίησης 
της, να επιλέγει σωστά. Επιπλέον, είμαστε πε-
ρήφανοι που μέσω του brand μας προάγουμε 
και την ηθική ομορφιά, καθώς η kyklos αποτε-
λείται από WATER FREE προϊόντα και αυτό γιατί 
αφενός αφουγκραζόμαστε το περιβαλλοντικό 
πρόβλημα της συνεχούς και επικίνδυνης μείω-
σης του νερού στον πλανήτη μας και αφετέρου 
γιατί όπου υπάρχει νερό υπάρχουν και συντη-
ρητικά τα οποία είναι απαγορευτικά αναφορικά 
με τη φιλοσοφία της εταιρίας μας.

O Kylos συμβολίζει την ολοκλήρωση, την πληρότητα, την τελειότητα και την αιωνιότητα.
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Την ώρα που στην Ελλάδα ετοιμαζόμαστε να 
δούμε ξανά την μπάλα να κυλάει στο χορτάρι, 
στην Ολλανδία το ποδόσφαιρο κατέβασε... ρολά, 
έπειτα από την απόφαση που πήρε η Κυβέρνηση 
να μην συνεχιστεί καμία αθλητική δραστηριότη-
τα μέχρι και το φινάλε του καλοκαιριού.

Άμεσα η διοργανώτρια αρχή της Εredivisie 
προχώρησε σε αποφάσεις, που λειτούργησαν 
και ως μπούσουλας για τις υπόλοιπες που χώρες 
που τερμάτισαν... άτακτα την σεζόν.

Σύμφωνα με αυτές η χρονιά θεωρείται ως μη 
γενόμενη. Δεν υπήρξε πρωταθλητής, καμία ομά-
δα δεν υποβιβάστηκε, ούτε και προβιβάστηκε, 
ενώ επίσης βάσει της κατάταξης που υπήρχε μέ-
χρι την διακοπή των αγωνιστικών δραστηριοτή-
των δηλώθηκαν οι ομάδες που θα συμμετέχουν 
στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας σεζόν.

Ο νεαρός και πολύ ταλαντούχος, Οδυσσέας 
Βελάνας, με ρίζες από την Ελλάδα, που αγω-
νίζεται στην Ουτρέχτη και προσφάτως μάλιστα 
ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον ολλανδικό 
σύλλογο, μίλησε στην Karfitsa για την απόφα-
ση να μπει... λουκέτο στο ποδόσφαιρο. Σύγκρινε 
παράλληλα, το ολλανδικό με το ελληνικό πρω-
τάθλημα, ενώ ανέφερε το πως πάρθηκε η από-
φαση και πως βρέθηκε η «χρυσή» τομή μεταξύ 
των ποδοσφαιριστών και των ομάδων για την 
μείωση στα συμβόλαιά τους.

- Το ολλανδικό πρωτάθλημα ήταν το πρώτο 
που πήρε την απόφαση να τερματίσει πρόωρα 
τη σεζόν. Πως κρίνεις αυτή την απόφαση ήταν 
κάτι που θέλατε και εσείς οι ποδοσφαιριστές; 
«Ήταν μία πολύ δύσκολη απόφαση για όλους 
μας. Συνολικά για ολόκληρη την χώρα θα έλεγα. 
Βλέπουμε πως τα περισσότερα πρωταθλήματα 
στην Ευρώπη πλέον είναι σε φάση επανεκκίνη-
σης. Δεν ξέρω τελικά τι είναι το καλύτερο, ήταν 
μία απόφαση όμως που πάρθηκε μετά από την 
απόφαση που έλαβαν οι υπεύθυνοι ιατροί του 
κορονοϊού στην χώρα. Εγώ θα ήθελα να συνε-
χιστεί το πρωτάθλημα, είναι κρίμα, αλλά προέχει 
η υγεία όλων».

- Tα club της Ολλανδίας οδηγούνται σε μία 
μακρά αποχή από τις επίσημες αγωνιστικές 
δραστηριότητες. Μία αποχή τουλάχιστον πέντε 
μηνών. Πόσο θα επηρεάσει αυτή η κατάσταση 
εσάς τους ποδοσφαιριστές; «Είμαστε πλέον 
επτά εβδομάδες χωρίς να προπονούμαστε. Εί-
ναι μία πολύ δύσκολη κατάσταση. Σίγουρα θα 
χρειαστεί αρκετός καιρός για να επανέλθουμε. 

Εξετάζονται διάφορα σενάρια, όπως για παρά-
δειγμα η φετινή προετοιμασία να είναι δίμηνη, 
με αρκετά φιλικά για να μπορέσουμε να βρούμε 
ρυθμούς και κυρίως να περιορίσουμε την πιθα-
νότητα τραυματισμών».

- Στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα γί-
νεται μεγάλη κουβέντα και δεν υπάρχει συμ-
φωνία μεταξύ των ποδοσφαιριστών και των 
ομάδων για την μείωση στα συμβόλαιά τους. 
Αντίστοιχα στην Ολλανδία, πόσο εύκολα πάρ-
θηκαν οι αποφάσεις για το συγκεκριμένο θέμα; 
«Στην Ολλανδία, εξ’ αρχής πάρθηκε η απόφαση 
η κάθε ομάδα να διαπραγματευτεί απευθείας 
με τους ποδοσφαιριστές. Δεν υπήρχε δηλαδή 
κάποια κεντρική οδηγία. Εμείς μιλήσαμε όλοι 
μαζί μέσω τηλεδιάσκεψης με την διοίκηση και 
συμφωνήσαμε για τις περικοπές μέσα σε δέκα 
λεπτά. Βάλαμε όρους, υπήρξε ταύτιση απόψεων 
και γενικώς βρήκαμε με την διοίκηση πολύ εύ-
κολα την χρυσή τομή δεν υπήρξε κάποιο πρό-
βλημα. Και γενικώς και στις υπόλοιπες ομάδες 
δεν προέκυψε ζήτημα. Είναι λιγάκι διαφορετικά 
τα πράγματα εδώ από όσο στην Ελλάδα».

- Πως βίωσες την πρώτη σου χρονιά στην 
πρώτη ομάδα της Ουτρέχτης; «Ήταν για μένα 
κάτι μοναδικό. Με βοήθησαν πολύ όλοι. Ήμουν 

για χρόνια στα τμήματα υποδομής και φέτος μου 
δόθηκε αυτή η ευκαιρία να αποτελώ κομμάτι 
της πρώτης ομάδας. Πολύ γρήγορα μπήκα στην 
νοοτροπία, απόλαυσα κάθε μου αγώνα και πι-
στεύω τη νέα σεζόν θα έχω ακόμα περισσότερο 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα».

- Ποιοι οι επόμενοι στόχοι σου μετά και την 
πρόσφατη ανανέωση του συμβολαίου σου; 
«Αρχικά να έχω την υγεία μου. Θέλω να κάνω 
μία καλή χρονιά. Να ανταποδώσω την εμπιστο-
σύνη που μου έδειξαν. Στόχος μου είναι να γίνω 
βασικό μέλος της ομάδας αυτής και να δείξω 
όλες τις πτυχές του ταλέντου μου».

- Αν και έχεις συμμετοχές με τις μικρές 
εθνικές ομάδες της Ολλανδίας, διατηρείς ακό-
μα το δικαίωμα να παίξεις με τα χρώματα της 
Εθνικής Ελλάδος. Έχεις πάρει τις αποφάσεις 
σου; «Ναι, ήμουν μέλος των μικρότερων ηλικι-
ακά εθνικών ομάδων της Ολλανδίας. Για να εί-
μαι ειλικρινής δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Ξέρω 
πως με παρακολουθούν από την Ελλάδα, ο νέος 
προπονητής δίνει ευκαιρίες σε νέους παίκτες, 
κάτι που έκανε για παράδειγμα και με τον Χατζη-
διάκο και τον Παυλίδη. Πιστεύω πως όταν έρθει 
η ώρα θα λάβω την σωστή απόφαση...».
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Ο μεσοεπιθετικός της Ουτρέχτης Οδυσσέας Βελάνας μίλησε στην Karfitsa 
για το πώς το ολλανδικό ποδόσφαιρο έβαλε λουκέτο μέσα σε μια ημέρα. 

«Με διαδικασίες fast track το ολλανδικό 
ποδόσφαιρο πάγωσε τα πάντα»
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Ο κύβος ερρίφθη. 
Με την σύμφωνη γνώμη 
της Κυβέρνησης και του 
ΕΟΔΥ, η Super League θα 
επανεκκινήσει και πάλι 
έπειτα από 68 ημέρες 
παύσης λόγω κορωνο-
ϊού. Αναμφίβολα είναι μία 
ακόμα καλή είδηση που 
δείχνει περίτρανα πως η 
χώρα μας πήρε σχεδόν 
άριστα στην αντιμετώπι-
ση του φονικού ιού που 
«πλήγωσε» τον πλανήτη. 
Μετά το γερμανικό και το 
ελληνικό πρωτάθλημα 
θα αρχίσει και πάλι και τα 
πάντα θα κριθούν εντός 
γηπέδου, έτσι ακριβώς 
όπως είναι το σωστό και 
επιθυμούσαν όλοι οι σύλ-
λογοι.

Άλλωστε από τις αρ-
χές του μήνα όταν και μπήκαμε στην πρώτη φάση της 
άρσης των μέτρων οι ομάδες είχαν ανά γκρουπ ξεκι-
νήσει προπονήσεις, προκειμένου οι ποδοσφαιριστές να 
πατήσουν και πάλι χορτάρι και να ξεκινήσουν ασκήσεις 
φυσικής κατάστασης. Για να συμβεί αυτό χρειάστηκε 
άπαντες να υποβληθούν στα απαραίτητα τεστ τα οποία 
ήταν όλα αρνητικά και για τις 14 ομάδες της πατρίδας 
μας. Από ανάλογα τεστ, έχουν περάσει άλλες δύο φορές 
όλες οι ομάδες έως σήμερα, ενώ αυτό θα συνεχιστεί και 
τις επόμενες ημέρες.

Μετά από αίτημα των ομάδων, ο ΕΟΔΥ και αφού 
έλεγξε πως τηρούνται απαρέγκλιτα όλα τα υγειονομι-
κά πρωτόκολλα άναψε το «πράσινο» φως και έτσι από 
την περασμένη Τετάρτη ξεκίνησαν και πάλι οι ομαδικές 
προπονήσεις με τις ομάδες να επανέρχονται στην κανο-
νικότητα.

Στο τελευταίο ΔΣ της Λίγκας, πάρθηκε η απόφαση 
το πρωτάθλημα να ξεκινήσει και πάλι το πρώτο Σαβ-
βατοκύριακο του Ιουνίου. Δηλαδή, από στις 6 και 7 του 
μηνός και όπως αναμένονταν η Κυβέρνηση έδωσε την 
συγκατάθεσή της.

Βέβαια, από δω και πέρα ξεκινάει το... μαρτύριο των 
ποδοσφαιριστών, αφού θα κληθούν μέσα σε διάστημα 
μικρότερο των 50 ημερών να δώσουν δέκα επίσημα 
παιχνίδια (οι ομάδες που συμμετέχουν στα πλέι οφ, 
επτά αυτές των πλέι άουτ), ενώ ΑΕΚ, Αρης, Ολυμπιακός 
και ΠΑΟΚ έχουν να δώσουν και τη ρεβάνς των ημιτελι-

κών και έπειτα θα ακολου-
θήσει ο μεγάλος τελικός 
του κυπέλλου Ελλάδος. 
Το πλάνο είναι μέχρι τις 19 
Ιουλίου να έχει ολοκληρω-
θεί η αγωνιστική σεζόν της 
Super League και μέχρι τις 
25 του ίδιου μήνα να έχει 
διεξαχθεί και ο τελικός. 
Δεν τίθεται φυσικά θέμα για 
κόσμο στις κερκίδες σε κα-
νένα από τα παιχνίδια, ενώ 
παρά τις σκέψεις που έγιναν 
όλα τα παιχνίδια θα γίνουν 
στις έδρες κάθε ομάδας και 
όχι σε ουδέτερα γήπεδα. 
Πιο συγκεκριμένα οι αγώ-
νες θα γίνονται Σάββατο και 
Κυριακή, ενώ θα υπάρξουν 
και τρεις εμβόλιμες ημερο-
μηνίες για τα πλέι οφ. Με 
αυτό τον τρόπο, μέχρι τις 
18-19/7 περισσεύουν του-

λάχιστον δύο κενές ημερομηνίες σε περίπτωση αναβο-
λής αγώνα λόγω κορωνοϊου.

Τι θα συμβεί σε περίπτωση που βρεθεί 
θετικός στον ιό ποδοσφαιριστής;
Μεγάλη κουβέντα είχε γίνει όλο αυτό το διάστημα 

σχετικά με το ποιο θα είναι το υγειονομικό πρωτόκολλο 
σε περίπτωση που κάποιος ποδοσφαιριστής ή μέλος του 
τεχνικού τιμ ενός συλλόγου βρεθεί θετικός στον ιό. Την 
απάντηση έδωσε ο ΕΟΔΥ, με το πρωτόκολλο που συνέ-
ταξε να είναι διαφοροποιημένο συγκριτικά με το γερμα-
νικό μοντέλο και τους κανόνες που έχει η Bundesliga 
(σ.σ. εκεί μπαίνει σε 14ήμερη καραντίνα μόνο ο ποδο-
σφαιριστής που είναι θετικός και όχι όλη η ομάδα)

Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει εκπονηθεί στην 
Ελλάδα, ο ασθενής ποδοσφαιριστής θα μπαίνει σε κατ’ 
οίκον καραντίνα για 14 ημέρες, ενώ όλοι οι υπόλοιποι 
ποδοσφαιριστές της ομάδας θα μπαίνουν σε απομόνω-
ση 5 ημερών σε ξενοδοχείο ή σε ξενώνες προπονητικού 
κέντρου, όπου και θα προπονούνται ατομικά, χωρίς να 
έρχονται σε επαφή με κανέναν εκτός ομάδας. Σε αυτούς, 
θα γίνει διπλό τεστ, την 3η και την 5η μέρα της καρα-
ντίνας. Η πενθήμερη καραντίνα όμως, όλης της ομά-
δας, αυτόματα συνεπάγεται και αναβολή του επόμενου 
αγώνα από τη στιγμή που τα παιχνίδια θα διεξάγονται 
ανά τρεις ημέρες, γι’ αυτό άλλωστε και έχει υπάρξει στο 
καλεντάρι η πρόβλεψη για κενές ημερομηνίες σε περί-
πτωση που υπάρξει ένα τέτοιο σενάριο.

Η Karfitsa σας παρουσιάζει το πλάνο, τις ημερομηνίες 
και το καθεστώς γύρω από το οποίο η Superleague θα 

εκκινήσει και πάλι στις 6 Ιουνίου 
Αρχίζει το ματς 

 με κανόνες και πρωτόκολλα!

Αργεί ακόμη η κανονικότητα 
του ποδοσφαίρου που ξέραμε

Η Super League1 αποφάσισε την επανέναρξη του 
Πρωταθλήματος στις 6 και 7 Ιουνίου. Η απόφαση ήταν 
λίγο πολύ αναμενόμενη μετά την… σέντρα που έγινε 
στην Μπουντεσλίγκα. Οι Γερμανοί σε μία προσπάθεια 
να μην πληγεί το κύρος των οργανωτικών δομών του 
κράτους και το ποδοσφαιρικό τους προϊόν, «έτρεξαν» 
τις διαδικασίες, παρότι η Δυναμό Δρέσδης λόγω κορω-
νοϊού δεν θα συμμετάσχει ούτε στον τρίτο αγώνα, μετά 
την επανέναρξη.  

Η ανάγκη να αρχίσουν και πάλι τα Πρωταθλήματα, 
ακόμη και για ψυχολογικούς λόγους, είναι τεράστια. 
Όπως επισημαίνουν οι ψυχολόγοι μεγάλος αριθμός πο-
δοσφαιριστών αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα 
λόγω του εγκλεισμού, ενώ η ανταπόκριση των φιλά-
θλων στην παρακολούθηση τηλεοπτικά των αγώνων 
της Μπουντεσλίγκα ήταν εντυπωσιακή. 

Οι εικόνες των αγώνων ταξίδεψαν σε πάνω από 160 
χώρες. Περίπου ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι είχαν τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσουν την παράλληλη με-
τάδοση των αγώνων του Σαββάτου, σύμφωνα με εκτι-
μήσεις της γερμανικής λίγκας. Στην ίδια τη Γερμανία, 
καταγράφηκε ρεκόρ τηλεθέασης. Οι 3,7 εκατομμύρια 
φίλαθλοι που πλήρωσαν (pay-per-view) για να δουν 
κάποιο ματς στη συνδρομητική πλατφόρμα του Sky, είναι 
υπερδιπλάσιοι σε σχέση με τον μέσο όρο των 25 προ-
ηγούμενων (προ της διακοπής) αγωνιστικών. Αλλοι 2,5 
εκατ. απόλαυσαν ένα μέρος του προγράμματος εντελώς 
δωρεάν: σε ελεύθερη τηλεοπτική συχνότητα ή μέσω 
Διαδικτύου. Παρά τη δίμηνη αποχή από τους αγώνες, οι 
ομάδες έκαναν ό,τι μπορούσαν για να προσφέρουν καλό 
θέαμα. Σε οκτώ παιχνίδια σημειώθηκαν 22 γκολ. Υπήρ-
χαν όμως και έντονα σημάδια της πολυήμερης αποχής 
από τη δράση. Σε πέντε αγώνες χρειάστηκε να περάσουν 
30 λεπτά για να επιτευχθεί το πρώτο γκολ, ενώ η Λειψία 
ξόδεψε 22 τελικές για να σκοράρει μόνο μια φορά. 

Πόσο όμως ικανοποίησε το σκηνικό με τις άδεις κερ-
κίδες το ποδοσφαιρικό κοινό; Το Kicker πραγματοποίησε 
γκάλοπ με το ερώτημα «μπορείτε να συμφιλιωθείτε με 
το φάντασμα της επανεκκίνησης της Μουντεσλίγκα;». 
Το αποτέλεσμα λέει όλη την αλήθεια: Το 57,56% των 
συμμετεχόντων στο γκάλοπ απάντησε αρνητικά και το 
42,44% θετικά.  

Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει στην πρώτη 
αγωνιστική της επανέναρξης του ελληνικού Πρωταθλή-
ματος, αλλά η αλήθεια είναι ότι σε κάθε περίπτωση η 
κανονικότητα θα αργήσει να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός
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