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φόρουμ

Σελ. 9

Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Η κυβέρνηση
θα εξαντλήσει
κάθε περιθώριο
για να στηρίξει
επιχειρήσεις και
εργαζόμενους

Έρχονται
νέα μέτρα στήριξης
της οικονομίας
Σελ. 16-17

Προ των πυλών φορολογικές παρεμβάσεις, ενίσχυση εργασίας
και ρευστότητας μέσω 4ου κύκλου επιστρεπτέας προκαταβολής
συνολικού ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ.
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Τα μέτρα
«αποτελείωσαν»
Χαλκιδική - Θάσο
και Σαμοθράκη
Σελ. 12-14

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

Σε κλοιό κορονοϊού
δικαστήρια,
αστυνομία και
νοσοκομεία.

Σελ. 18-19, 24

editorial
θ υ έ λ λ η ς

Καλό το «καζάν καζάν»,
αλλά το καζάνι… βράζει
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«Καζάν καζάν» το λένε οι Τούρκοι, «win win» οι Αμερικανοί, «βήμα βήμα» οι
Έλληνες. Όπως και να το πεις, όλοι μιλούν για διάλογο, την ώρα που το καζάνι συνεχίζει να βράζει στην Ανατολική Μεσόγειο. Διότι καθένας εννοεί τον διάλογο με το
δικό του σκεπτικό και βάζει τα δικά του προαπαιτούμενα για να προσέλθει σε αυτόν. Και μπορεί το δεύτερο κύμα του κορονοϊού να απειλεί να σαρώσει, εκτός από
τους πληθυσμούς του πλανήτη Γη και τον δικό μας μικρόκοσμο, και να κυριαρχεί στα
πρωτοσέλιδα, οι εξελίξεις στα εθνικά θέματα όμως ήρθαν για να μείνουν.
Ο κορονοϊός μπορεί κάποια στιγμή να φύγει από τις ζωές μας, όπως όλοι ελπίζουμε, αλλά οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο θα μας απασχολούν για
χρόνια, με γνώμονα το πώς θα κινηθούμε σήμερα.
Τα σενάρια είναι πολλά, αλλά ας αρκεστούμε σε αυτό που έχουμε μπροστά μας.
Θεωρητικά, στις 23 Αυγούστου τελειώνει η παράνομη τουρκική Navtex. Από το
σημείο αυτό και μετά, είναι όλα ανοιχτά. Μπορεί εμείς να ζητάμε να αποσυρθούν οι
Τούρκοι πιο μπροστά, αλλά ο Ερντογάν θέλει να μη βγει στραπατσαρισμένος (και
έχει βγει) από αυτήν την αναμέτρηση, και φαίνεται να θέλει να το πάει προσχηματικά
στο όριο. Αν, φυσικά, δεν συνεχίσει τον παραλογισμό και μεταφέρει την ένταση σε
άλλο σημείο της περιοχής…
Στο καλό(;) σενάριο, όλα δείχνουν ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει ο διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Εκείνο που θα πρέπει να γνωρίζουν άπαντες, για
να μη ζούμε στον κόσμο μας, είναι ότι διερευνητικές συζητήσεις δεν σημαίνουν ότι
θα πάμε σε έναν διάλογο μόνο για ένα θέμα, δηλαδή την ΑΟΖ - υφαλοκρηπίδα.
Στις διερευνητικές, κάθε χώρα θα βάλει τη δική της ατζέντα. Τα άλλα που ακούγονται είναι ευχάριστα στα αυτιά, αλλά όχι πραγματικά. Αυτό ακριβώς είναι που δυσκολεύει τα πράγματα όσο ανεβαίνουν οι τόνοι. Και εκεί θα φανούν επί της ουσίας
τα αποτελέσματα αυτής της άτυπης «ναυμαχίας» που γίνεται όλες αυτές τις ημέρες.
Γι’ αυτό και εκτιμώ ότι η ατζέντα μας πρέπει να είναι «πλούσια», συγκεκριμένη και
με προοπτική.
Παράλληλα, πρέπει να υπάρχει και επιχειρηματολογία τέτοια, που θα πείθει όχι
(μόνο) τους Τούρκους, αλλά κυρίως αυτούς που μας οδηγούν σε αυτόν τον -απαραίτητο για τον καθορισμό ΑΟΖ- διάλογο.
Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι έχει διαβάσει καλά το μάθημά του. Και, ως άριστος
μαθητής, εργασιομανής και μεθοδικός, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι καθ’ όλα έτοιμος, ώστε να μη βρεθούμε προ εκπλήξεως.
Η επιτυχία θα είναι να βρεθούν οι Τούρκοι προ εκπλήξεως, όπως έγινε και με
τη συμφωνία με την Αίγυπτο, αλλά και με την αποφασιστικότητα που επέδειξαν οι
ελληνικές δυνάμεις στο πεδίο.
Είναι καιρός να βρούμε και πάλι την εθνική μας αυτοπεποίθηση. Όχι για να κάνουμε τα… κουτσαβάκια, αντιγράφοντας τον Ταγίπ Ερντογάν, ούτε φυσικά τα γιουσουφάκια. Αλλά δείχνοντας ότι, πλέον, η Ελλάδα «έχει αλλάξει πίστα».
Ότι είναι μια χώρα σοβαρή, που μπορεί να σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις στη
σκακιέρα της διπλωματίας. Μια σκακιέρα που γίνεται όλο και πιο ρευστή, όλο και πιο
δύσκολη και απαιτητική, καθώς πολλά αφέθηκαν για χρόνια στο ράφι…
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Η δικαστική απόφαση που ανατρέπει τα δεδομένα για 500.000…
κατά λάθος οφειλέτες μη εξυπηρετούμενων δανείων

Απόφαση-βόμβα για τους εγγυητές
ΤΟΥ ΛΟΥΚΆ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΆΔΗ

στρέφεται κατά του συζύγου ή ενός συγγενικού του προσώπου.
Απαλλαγή για ολόκληρο το ποσό
Το εντυπωσιακό στοιχείο της δικαστικής απόφασης έχει να κάνει με το γεγονός ότι η
απαλλαγή του εγγυητή εκδόθηκε για ολόκληρο το ποσό της εγγύησης ορισμένου χρόνου,
μόνο και μόνο επειδή η τράπεζα παρέλειψε να προχωρήσει στην είσπραξη της οφειλής
εντός ορισμένου χρόνου μετά την καταγγελία της σύμβασης.
Σύμφωνα με τραπεζική πηγή, η σχετική απόφαση έχει πολλά κενά «και δεν μπορεί να
έχει γενικευμένη εφαρμογή, καθώς θα οδηγούσε σε ριζική ανατροπή των συναλλακτικών
ηθών, έτσι όπως αυτά καθορίζονται από τους όρους μιας δανειακής σύμβασης». Πρέπει
να σημειωθεί ότι η εγγύηση για ορισμένο χρόνο υπάρχει όταν, κατά τη συμφωνία δανειστή
και εγγυητή, η υποχρέωση του τελευταίου «σβήνεται» εντός συγκεκριμένου χρονικού
ορίου. Στην περίπτωση του εγγυητή που προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, η διάρκεια της εγγύησης ήταν ίδια με τη διάρκεια του δανείου, δηλαδή αφορούσε την ολοσχερή εξόφλησή
του μέχρι τελευταίας δόσης. Επιπλέον, ορίζεται ότι, σε περίπτωση καταγγελίας, η εγγύηση
ισχύει για 18 μήνες από την επομένη της καταγγελίας και, εφόσον εντός της προθεσμίας
αυτής αρχίσουν δικαστικές ενέργειες, τότε η διάρκεια της εγγύησης παρατείνεται μέχρι
την πλήρη εξόφληση του οφειλόμενου ποσού του δανείου.

Θεαματικές ανατροπές στα μέχρι σήμερα δεδομένα τουλάχιστον 500.000 εγγυητών,
που μπλέχτηκαν στην παγίδα των «κόκκινων» δανείων και απειλούνται με κατασχέσεις
περιουσιακών στοιχείων τους, μπορεί να επιφέρει η δικαστική απόφαση-σταθμός που εκδόθηκε προ ημερών.
Συγκεκριμένα, το Πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε εγγυητή μη εξυπηρετούμενου δανείου, ο οποίος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη το 2011, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τις
απαιτήσεις τράπεζας σχετικά με την εξόφληση της οφειλής από δανειολήπτη που ήταν
συγγενικό του πρόσωπο και αθέτησε τις υποχρεώσεις του. Η απόφαση 9670/2020 του
Πρωτοδικείου θέτει σε νέα βάση ένα θέμα, το οποίο «καίει» τουλάχιστον 500.000 εγγυητές και συνεγγυητές στεγαστικών δανείων, οι οποίοι είχαν υπογράψει δανειακές συμβάσεις βασικών οφειλετών και τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της αθέτησης
πληρωμών από αυτούς.
Το σκεπτικό της απόφασης λαμβάνει υπόψη ένα πλέγμα προϋποθέσεων που δεν τηρήθηκαν κατά τη σχετική διαδικασία. Η απόφαση κρίνεται πρωτόγνωρη για τα ελληνικά
δεδομένα, αλλά οι νομικοί του θιγόμενου εγγυητή επικαλέστηκαν το άρθρο 866 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο αυτός που εγγυάται ένα δάνειο επ’ αόριστον μπορεί,
όταν γίνει απαιτητή η κύρια οφειλή, να αξιώσει από τον δανειστή (δηλαδή, την τράπεζα)
να επιδιώξει δικαστικώς την απαίτησή του μέσα σε έναν μήνα από τον πρωτοφειλέτη. Αν η
τράπεζα δεν συμμορφωθεί με την αξίωση του εγγυητή, τότε ο τελευταίος ελευθερώνεται
και δεν απειλείται με κατάσχεση ή πλειστηριασμό περιουσιακών του στοιχείων.
Με βάση τη δικαστική απόφαση, ο εγγυητής επιστρέφει το... μπαλάκι στην τράπεζα,
ώστε να στραφεί κατά του πρωτοφειλέτη για τα οφειλόμενα. Έτσι, ο εγγυητής απαλλάσσεται της ευθύνης που έχει με βάση την υπογραφή που είχε βάλει στη δανειακή σύμβαση.
Πρέπει να σημειωθεί ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε σχεδόν ποτέ στην πραγματικότητα, καθώς κανένας εγγυητής δεν έμπαινε στη διαδικασία να ζητήσει από την τράπεζα να στραφεί
δικαστικά κατά του πρωτοφειλέτη, καθώς σχεδόν κατά απόλυτο βαθμό θα ήταν σαν να

Επιτροπή «Ελλάδα 2021»
Δημόσια Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
για Χορηγία Δράσεως
Σκοπός της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», είναι να συντονίσει ένα συνολικό
πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων για τον εορτασμό της συμβολικής
επετείου των 200 χρόνων από την Επανάσταση. Στόχος είναι
η επανασύσταση της Ελλάδας, από την αρχή της σύγχρονης ιστορίας
της μέχρι την Ελλάδα του σήμερα, η πορεία αυτών των 200 χρόνων.
Ως θεσμικό όργανο του συντονισμού των Επετειακών Εορτασμών,
η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» αναζητά το ενδιαφέρον φορέων ή ιδιωτών
που επιθυμούν να αναλάβουν τη χρηματοδότηση δράσεως ή δράσεων
στον τόπο τους ή πανελλαδικά. H Επιτροπή «Ελλάδα 2021» δεν τυγχάνει
κρατικής χρηματοδότησης. Η επιλογή της δράσης ή των δράσεων θα γίνει
από τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021»,
μέσω της ειδικά διαμορφωμένης για αυτόν τον σκοπό ηλεκτρονικής
πλατφόρμας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν σχετικό email στο
sponsors@greece2021.gr
έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.

www.greece2021.gr
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Οι σχεδιασμοί για φορολογικές παρεμβάσεις και στήριξη της εργασίας - Ενίσχυση της
ρευστότητας μέσω 4ου κύκλου επιστρεπτέας προκαταβολής

Προ των πυλών
τα νέα μέτρα στήριξης

Φθινοπωρινό πακέτο μέτρων για τη στήριξη της οικονομίας, ύψους 2,4 δισ. ευρώ, εξετάζει η κυβέρνηση.
Η προσοχή είναι στραμμένη στα στοιχεία του ΑΕΠ για το
δεύτερο τρίμηνο, με τις τελευταίες ενδείξεις να οδηγούν
σε διψήφιο ποσοστό ύφεσης. Στο οικονομικό επιτελείο
ήδη έχουν έτοιμο ένα νέο σχέδιο δράσης, που θα συμπεριλαμβάνει κίνητρα για την αύξηση της απασχόλησης και
τη στήριξη των εργαζομένων, καθώς υπάρχει φόβος για
κύμα απολύσεων και «λουκέτων» στην αγορά.
Οι τελευταίες εκτιμήσεις «βλέπουν» την ύφεση σε
διψήφιο ποσοστό, που μπορεί να προσεγγίσει ακόμα και
το 12%. Η καταβαράθρωση των εσόδων σε εκατοντάδες
χιλιάδες επιχειρήσεις οδηγεί ολόκληρους κλάδους στο
να έχουν χάσει το 50% του τζίρου τους σε σχέση με το
αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Τα παραπάνω στοιχεία, σε συνδυασμό και με τα μηδε4
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νικά έσοδα από τον τουρισμό για ολόκληρο το β’ τρίμηνο,
αφού οι τουριστικές επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστές το
συγκεκριμένο διάστημα, κάτι που θα στερήσει εκατοντάδες εκατομμύρια, θα επιφέρουν ισχυρό πλήγμα στο ΑΕΠ.
Μεγαλύτερη επιβράδυνση
Στο υπουργείο Οικονομικών αξιολογούν καθημερινά
τα δεδομένα και επικρατεί η άποψη πως η επιβράδυνση
της οικονομίας θα είναι μεγαλύτερη από εκείνη που είχε
εκτιμηθεί αρχικά. Πηγές του υπουργείου Οικονομικών
επισημαίνουν πως τον Σεπτέμβριο θα μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, και τότε η κυβέρνηση θα ανακοινώσει νέα δέσμη μέτρων στήριξης για τις επιχειρήσεις και
τους εργαζομένους.
Το βασικό στοιχείο προβληματισμού είναι η αρνητι-

κή εικόνα στον τουρισμό. Ενώ υπήρχε η εκτίμηση πως
η απώλεια στα τουριστικά έσοδα θα είναι της τάξης του
60%, ποσοστό που θα οδηγούσε το ΑΕΠ σε μείωση κατά
5%, οι κρατήσεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δείχνουν
πως η «βουτιά» στις εισπράξεις θα φτάσει το 80%.
Σε «κινούμενη άμμο» βρίσκεται και ο κλάδος της
εστίασης, με τον κύκλο εργασιών του σύνολο των επιχειρήσεων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 να διαμορφώνεται στα 592.729.473 ευρώ, σημειώνοντας μείωση
59,0% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019, όπου
είχε ανέλθει στο 1.446.782.662 ευρώ.
Η περαιτέρω ύφεση στην οικονομία καθιστά αναγκαία
νέα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Γι’ αυτόν τον λόγο, στο υπουργείο Οικονομίας, μεταξύ άλλων, εξετάζουν τη διεύρυνση και την επιμήκυνση
της διάρκειας στις αναστολές συμβάσεων εργασίας.

reportage
Τα μέτρα στήριξης
Αναφορικά με τη στήριξη της αγοράς εργασίας εξετάζονται επίσης η παράταση των επιδομάτων ανεργίας,
αλλά και η θέσπιση ενός επιδοτούμενου προγράμματος
κατάρτισης για να στηριχθούν οι εποχικοί υπάλληλοι, οι
οποίοι θα έχουν ως μόνη πηγή εισοδήματος το επίδομα
ανεργίας.
Για την εκ περιτροπής εργασία μέσω του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», μελετάται η παράταση έως το τέλος
του έτους της επιδότησης μισθών και εισφορών. Επίσης,
για συγκεκριμένους κλάδους και περιοχές που πλήττονται σημαντικά από την πανδημία υπάρχουν διάφοροι

Δωρεάν εμβόλιο σε όλους και μάσκες σε μαθητές κι εκπαιδευτικούς
Το εμβόλιο θα διατεθεί δωρεάν σε όλους τους Ελληνες πολίτες, ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης κατά τη χθεσινή τακτική σύσκεψη για τον
κορωνοϊό. «Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος, το εμβόλιο θα διατεθεί δωρεάν σε όλους τους Ελληνες πολίτες. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα είναι ένα ή αν θα είναι
περισσότερα. Δεν ξέρουμε πότε θα το έχουμε στη διάθεσή
μας. Ελπίζουμε συντομότερα και όχι αργότερα. Αλλά όποτε και αν έχουμε το εμβόλιο στη διάθεσή μας, αυτό θα
διατεθεί δωρεάν, για όλους τους Ελληνες πολίτες», τόνι-

Tέλος, στο υπουργείο Οικονομικών έχουν αποφασίσει
να καταβληθούν άμεσα τα αναδρομικά στους συνταξιούχους.
Τέλος Αυγούστου ο 3ος κύκλος
της επιστρεπτέας προκαταβολής
Σημειώνεται πως στο τέλος Αυγούστου αναμένεται να
«τρέξει» ο τρίτος γύρος της επιστρεπτέας προκαταβολής,
όπου τα ποσά των δανείων θα υπολογιστούν με βάση
τη μείωση τζίρου ως τα τέλη Ιουλίου. Σε αυτή τη φάση
θα διανεμηθούν περισσότερα από 1,1 δισ. ευρώ, ενώ σε
αυτόν τον κύκλο θα μπορούν να συμμετάσχουν οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό και χωρίς ταμειακή
μηχανή, δηλαδή κυρίως οι μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων. Δικαίωμα συμμετοχής
θα έχουν και οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με
προσωπικό έως 50 άτομα, ακόμη και αν χαρακτηρίζονται
προβληματικές με βάση τους κοινοτικούς κανόνες. Οι
πληρωμές θα γίνουν τον Σεπτέμβριο, ενώ τα χαμηλότοκα
κρατικά δάνεια θα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να μεσολαβεί
το τραπεζικό σύστημα. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώσουν τον τζίρο τους για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο,
και όσο μεγαλύτερη είναι η πτώση τζίρου τόσο υψηλότερη θα είναι η κρατική ενίσχυση.
Από το 2021 οι φοροελαφρύνσεις
Σε ό,τι αφορά τις φοροελαφρύνσεις, αξιωματούχος

σχεδιασμοί, όπως μειώσεις φόρων και αναστολές υποχρεώσεων προς το Δημόσιο.
Παράλληλα, για την ενίσχυση της ρευστότητας των
επιχειρήσεων θα υπάρξει και 4η φάση της επιστρεπτέας
προκαταβολής, η οποία θα μοιράσει περίπου 500 εκατ.
ευρώ, ανάλογα με την πορεία των εσόδων των επιχειρήσεων κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ενώ μελετάται η χορήγηση ρευστότητας για κεφάλαια κίνησης
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ύψους 3,5 δισ. ευρώ.
Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η επέκταση της μείωσης
κατά 40% των ενοικίων για επαγγελματική και φοιτητική
στέγη και για πρώτη κατοικία, αλλά και να γίνει μόνιμος ο
μειωμένος ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες, που ισχύει έως
τον Οκτώβριο.

σε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική τοποθέτησή
του ενώ αναφερόμενος στο ζήτημα των σχολείων, είπε:
«Ολες οι χώρες του κόσμου ανοίγουν και πάλι τα σχολεία
τους. Αυτή είναι και η ομόφωνη εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής και με αυτή συντάσσεται και η ελληνική
κυβέρνηση. Τα σχολεία, προφανώς, θα ανοίξουν λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πρόνοιες που μας εισηγούνται οι
ειδικοί, έτσι ώστε να μειώσουμε στο ελάχιστο τη διασπορά του ιού.

στο υπουργείο Οικονομικών ανέφερε πως θα εφαρμοστούν από το 2021 και μετά, υπό την προϋπόθεση ότι θα
υπάρξει σημαντική ανάκαμψη, και προτεραιότητα αποτελεί η περαιτέρω μείωση των εισφορών για τη μισθωτή
εργασία, και ειδικά για την υψηλά αμειβόμενη.
Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα της μείωσης θα εξαρτηθεί από την πορεία της πανδημίας και το μέγεθος της
ύφεσης. Στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης είναι οι
ασφαλιστικές εισφορές να μειωθούν συνολικά κατά 5
ποσοστιαίες μονάδες έως το 2023. Ήδη από την 1η Ιουνίου εφαρμόστηκε η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
κατά 0,9% στη μισθωτή εργασία, με όφελος για 1,5 εκατ.
εργαζομένους πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.
Επίσης, αναμένεται μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης για τα φυσικά πρόσωπα από τον Ιανουάριο του 2021.
Η εισφορά επιβάλλεται σε εισοδήματα άνω των 12.000
ευρώ και ο σχεδιασμός της κυβέρνησης προβλέπει τη
σταδιακή κατάργησή της έως το τέλος του 2023.
«Κλειδί» για να εφαρμοστεί το σχέδιο της κυβέρνησης για τις φοροελαφρύνσεις είναι το αν θα παραταθεί
η αναστολή στους δημοσιονομικούς κανόνες και για το
2021, κάτι το οποίο θα δώσει στην Ελλάδα την ευελιξία
να προχωρήσει σε στοχευμένες κινήσεις.

Το έλλειμμα και η χρήση του «μαξιλαριού»
Πάντως, προβληματισμό έχει προκαλέσει η εκτόξευση του πρωτογενούς ελλείμματος στα 8,2 δισ.
ευρώ τον Ιούλιο, από 6,1 δισ. ευρώ τον Ιούνιο. Επίσης, η «τρύπα» στα φορολογικά έσοδα, ύψους 3,570
δισ. ευρώ, και η διόγκωση των δαπανών κατά 4,599
δισ. ευρώ στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου περιορίζουν τον δημοσιονομικό χώρο και εξελίσσονται
σε πονοκέφαλο για την κυβέρνηση, που επιδιώκει να
μειώσει τα φορολογικά βάρη.
Βέβαια, υπάρχει και η λύση να χρησιμοποιηθούν
κεφάλαια από το «μαξιλάρι», τα ταμειακά διαθέσιμα
του οποίου ανέρχονται στα 33 δισ. ευρώ. Στο υπουργείο Οικονομικών θεωρούν πως το «μαξιλάρι» θα
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για έκτακτες και απρόβλεπτες εξελίξεις, ώστε να προστατευθεί η αξιοπιστία της
χώρας στο εξωτερικό και να μη δοθεί λάθος μήνυμα

στους επενδυτές.
Πηγές του ΥΠΟΙΚ τονίζουν πως μία ακόμα κρίσιμη
παράμετρος για τη χώρα είναι να διατηρεί την επαφή
της με τις αγορές και να συνεχίζεται η καλή εικόνα
στις αγορές ομολόγων. Πληροφορίες αναφέρουν πως
στο υπουργείο Οικονομικών υπάρχει η σκέψη για έκδοση πενταετούς ομολόγου μέσα στον Σεπτέμβριο,
δεδομένου πως οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων κινούνται κοντά σε ιστορικά χαμηλά, λόγω των
παρεμβάσεων της ΕΚΤ.
Τις παρεμβάσεις στο πεδίο της φορολογίας αναμένεται να ανακοινώσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός
κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη ΔΕΘ, ενώ τα νέα
μέτρα πιθανότατα θα περιληφθούν στο κείμενο του
Προϋπολογισμού για το 2021 που θα κατατεθεί στη
Βουλή τον Οκτώβριο.
22.08.2020
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Ο Τσίπρας βρήκε πεδίο… δόξης λαμπρό για τη συμφωνία με Αίγυπτο και τον κορονοϊό!

ΣΥΡΙΖΑ: Κρούσματα
αντιπολίτευσης
ΤΟΥ ΓΕΏΡΓΙΟΥ ΣΑΡΡΉ

Την ώρα που στον ΣΥΡΙΖΑ τα… μαχαίρια δεν λένε να μπουν στο θηκάρι,
το πρώτο σοβαρό δίλημμα έχει μπροστά
του ο Αλέξης Τσίπρας. Και αυτό δεν είναι
άλλο από το αν θα πει «ναι» στην κύρωση της συμφωνίας με την Αίγυπτο, που θα
έλθει στη Βουλή τις επόμενες ημέρες, ή
όχι. Διότι υπάρχουν ενστάσεις από στελέχη και από τον ίδιο τον τ. πρωθυπουργό
για πολλά από τα σημεία της συμφωνίας,
καθώς διακρίνουν αρκετές «σκιές».
Την ίδια ώρα, η Κουμουνδούρου,
συνεχίζει να ανεβάζει το θέμα του «κορονοϊού», στοχεύοντας την κυβέρνηση,
που είχε κερδίσει τις εντυπώσεις και την
ουσία στο πρώτο κύμα της πανδημίας.
Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βγει στα τηλεοπτικά κάγκελα μιλώντας για τους
κινδύνους του ανοίγματος των σχολείων
και ζητώντας να μοιράζονται δωρεάν μάσκες σε μαθητές και καθηγητές.
Φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, για να ξεπεράσει τα εσωκομματικά του προβλήματα,
ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο και τις
εντάσεις με την κυβέρνηση, για να ξεχαστούν ιστορίες και παραδείγματα, όπως
αναλύουμε παρακάτω:
Πριν από περίπου μισό αιώνα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Ουίνστον Τσόρτσιλ
είχε συμβουλεύσει τους βουλευτές του
Συντηρητικού Κόμματος, στο οποίο ανήκε, να προσέχουν γιατί οι πραγματικοί
πολιτικοί τους αντίπαλοι δεν βρίσκονταν
στα απέναντι κοινοβουλευτικά έδρανα, όπως πίστευαν πολλοί λανθασμένα,
αλλά πίσω τους, εννοώντας τους ομοϊδεάτες συναδέλφους, που επιχειρούσαν
τεχνηέντως να τους αποδομήσουν, ώστε
να ανέλθουν εκείνοι στην κλίμακα της
ιεραρχίας των Τόρις.
Την ίδια συμβουλή θα μπορούσε
άνετα να δώσει αυτές τις ημέρες και ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας
στα στελέχη του, τα οποία, μεσούντος
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του Αυγούστου, έχουν περιέλθει σε έναν
νέο κύκλο εσωστρέφειας, δείχνοντας να
αδιαφορούν για το γεγονός ότι ο πραγματικός αντίπαλος είναι η κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας και όχι οι σύντροφοί
τους.
Ελλείψει προσυνεδριακού διαλόγου,
καθώς η διεξαγωγή του συνεδρίου αργεί
ακόμη, η εσωκομματική αντιπολίτευση
των «53+» υπό τον Ευκλείδη Τσακαλώτο συγκρούεται πλέον ανοιχτά με
την ομάδα των «προεδρικών», προβαίνοντας σε δηλώσεις, γράφοντας άρθρα
και αναρτώντας επικριτικά κείμενα στα
social media ακόμη και αυτές τις ημέρες,
που θεωρητικά θα έπρεπε να απολάμβαναν τις διακοπές τους.
Διχάζει η ΑΟΖ
Ο νέος «εμφύλιος» ξεκίνησε όταν ο
ιστότοπος commonality.gr, που απηχεί
τις απόψεις των «53+», στήριξε με ένα
μακροσκελές παρεμβατικό κείμενο τη
συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου για την
τμηματική οριοθέτηση ΑΟΖ, σε αντίθεση
με την επίσημη θέση του κόμματος, που
έκανε λόγο για «άρον άρον διευθέτηση». Στο άρθρο τονιζόταν πως «με ανησυχία βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, ευτυχώς όχι πολλούς αλλά

αρκετούς, αγαπητούς φίλους και φίλες
να δανείζονται, στο όνομα της αριστερής αντιπολίτευσης, χλαμύδες, ακόντια
και περικεφαλαίες που περίσσεψαν από
την περίοδο των συλλαλητηρίων για το
Μακεδονικό. Ας σκεφθούν ότι παρόμοιες αντιδράσεις τις υποκινεί το ακροδεξιό
μπλοκ του Σαμαρά, του Βελόπουλου και
των θυλάκων της Χρυσής Αυγής», υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία μπορεί να
αποτελέσει πιλότο για συνολική διευθέτηση του θέματος.
Από τους πρώτους που απάντησαν
στα μέλη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης ήταν ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, που χαρακτήρισε
τους συντάκτες του κειμένου «νεοσημιτικούς». Αφού ανέπτυξε τη θέση πως
«αυτή η συμφωνία ανοίγει την όρεξη της
Τουρκίας», έκλεισε την τοποθέτησή του
σχολιάζοντας: «Τους ρωτώ: η απαίτηση
να υποχωρήσει κανείς από το Διεθνές Δίκαιο και τις προβλέψεις πριν καν ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση πώς λέγεται;».
Η τέως βουλευτής Ελένη Αυλωνίτου,
με τη σειρά της, δεν άφησε ασχολίαστες
τις αναφορές των «53+» για χλαμύδες,
ακόντια και περικεφαλαίες, γράφοντας
σε άρθρο της: «Αγαπητοί μου φίλοι, το
να μη βρίσκει ο ΣΥΡΙΖΑ μια κοινή θέση

στα αυτονόητα με κάνει να νιώθω ότι η
πατριωτική χλαμύδα που διακωμωδούν
κάποιοι σύντροφοι θα μου ταίριαζε γάντι.
Φίλοι μού λένε ότι μου πάει πολύ, γιατί
είμαι ψηλή, ενώ μέσα μου σιγοψιθυρίζω
“Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει η Ελλάς!”».
Στη διαμάχη πήρε μέρος και ο Νίκος
Μπίστης, εκ των κορυφαίων στελεχών
της Προοδευτικής Συμμαχίας, ο οποίος θυμίζουμε ότι συμμετέχει και στον
«πρωινό καφέ» της Κουμουνδούρου.
Αφού επιτέθηκε σε Κοτζιά, Πολάκη και
άλλους συντρόφους του, δεν παρέλειψε
με ανάρτηση στο facebook να βάλει στο
κάδρο των ευθυνών και τον ίδιο τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας αιχμές για
τη σκληρή αντιπολιτευτική γραμμή που
ακολουθεί στα ελληνοτουρκικά.
«Ψαλίδισμα» στον Τσακαλώτο
Προς το παρόν, ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν
λαμβάνει δραστικά μέτρα κατά των διαφωνούντων και προτιμά να αναφέρεται
μονάχα εμμέσως στους εσωκομματικούς
αντιπάλους. Ακόμη και η αξιοποίηση της
Λούκας Κατσέλη ως επικεφαλής της
«αντι-επιτροπής Πισσαρίδη», που καλείται να παρουσιάσει την πρόταση του κόμματος για την αξιοποίηση των κονδυλίων
του Ταμείου Ανάκαμψης, καταδεικνύει
ότι τα πολιτικά ανοίγματα στον ΣΥΡΙΖΑ
γίνονται με προσωπικές πρωτοβουλίες
που ανακοινώνονται δημόσια από τον
κ. Τσίπρα, πριν ακόμα περάσουν από τα
αρμόδια όργανα. Συν τοις άλλοις, με την
κίνηση αυτή, ξεκάθαρα «ψαλιδίζονται»
αρμοδιότητες του Ευκλείδη Τσακαλώτου, που υποτίθεται πως θα ανελάμβανε
να φέρει εις πέρας μια τέτοια αποστολή
ως αρμόδιος τομεάρχης Οικονομικών
του ΣΥΡΙΖΑ με μακρά εμπειρία.

Το πρώτο μετά τις διακοπές τετ α τετ στη Βουλή με φόντο τα ελληνοτουρκικά
και τον κορονοιό

Πάνε για θερμό επεισόδιο
στη Βουλή
TOY ΓΙΏΡΓOY ΕΥΓΕΝΊΔΗ

Την ερχόμενη Τετάρτη, κατά τη συζήτηση και ψήφιση των συμφωνιών για τη
ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία, ίσως
θα πρέπει να αναμένεται η πρώτη σύγκρουση κορυφής του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα για τα εθνικά
θέματα, αλλά και για τον κορονοιό. Ίσως
όχι τόσο για τις συμφωνίες αυτές καθ’
αυτές, καθώς ακόμα και στα ανώτερα
κλιμάκια του ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζουν την
ανάγκη να προχωρήσουν αυτές οι διευθετήσεις λόγω της ύπαρξης του τουρκολιβυκού Μνημονίου. Ο κ. Μητσοτάκης,
πάντως, αναμένεται να τοποθετηθεί για
τις συμφωνίες που συνομολογήθηκαν
τις προηγούμενες εβδομάδες και αναβαθμίζουν τη θέση της χώρας και στο
νομικό πεδίο έναντι της Τουρκίας. Σημειωτέον, η κυβέρνηση δεν υποχώρησε όλο το προηγούμενο διάστημα σε…
έξωθεν παρεμβάσεις να παραπέμψει στις
καλένδες την κύρωση των ΑΟΖ, ενώ, σε
συνεννόηση με την κυβέρνηση της Αιγύπτου, και η κυβέρνηση Σίσι προέβη με
αστραπιαίες κινήσεις στην έγκριση της
συμφωνίας από το τοπικό Κοινοβούλιο,
ακόμα και εν μέσω προεκλογικής περιόδου, δείχνοντας πόσο σοβαρά παίρνει
την κατάσταση.
Την ίδια ώρα, με την τουρκική NAVTEX
να εκπνέει αύριο και να μην θεωρείται
άκρως πιθανό να ανανεωθεί, είναι σαφές
ότι το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στο πώς
και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να
ξεκινήσει ξανά ένας διάλογος με τη γείτονα. Η Ελλάδα είχε όλο το προηγούμενο διάστημα στείλει το μήνυμα ότι, εφόσον το Ορούτς Ρεις αποχωρήσει από την
ελληνική ΑΟΖ πριν την εκπνοή της ναυτικής οδηγίας, το κανάλι του διαλόγου θα
μπορούσε να αποκατασταθεί, έστω και
σε επίπεδο διπλωματικών συμβούλων
Μητσοτάκη-Ερντογάν. Είναι σαφές ότι
το περιβάλλον, πλέον, δεν είναι εύκολο,

αλλά την ίδια ώρα είναι και συντονισμένες οι πιέσεις για μια αποκλιμάκωση από
μέρους της Τουρκίας, με την προοπτική
της αποκατάστασης της διαδικασίας των
διερευνητικών επαφών. Η Ελλάδα τονίζει ότι εφόσον η Τουρκία αποστεί των
προκλητικών ενεργειών, είναι έτοιμη να
συζητήσει για τα θέματα που αναγνωρίζει ως εκκρεμή, ήτοι την υφαλοκρηπίδα και συνακόλουθα την ΑΟΖ. Αίσθηση
προκάλεσε, μάλιστα, και το γεγονός ότι
η Άνγκελα Μέρκελ, μετά τη Σύνοδο Κορυφής για τη Λευκορωσία την Τετάρτη,
αναφέρθηκε ονομαστικά στις διακοπείσες τον Μάρτιο του 2016 διερευνητικές
επαφές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη
Ελλάδα και Τουρκία να ξαναπιάσουν το
νήμα του παραγωγικού διαλόγου. Σε
αυτό το κλίμα, η Αθήνα θέλει να στέλνει
και στους εταίρους το μήνυμα ότι δεν είναι αυτή που δεν επιδιώκει τον διάλογο,
αλλά, όπως η Τουρκία κλιμάκωσε την
κατάσταση, έτσι και η Τουρκία είναι αυτή

που θα πρέπει να την αποκλιμακώσει και
ένας διάλογος να καταστεί εφικτός.
Δεν θα πρέπει το επόμενο διάστημα,
με τη μεσολάβηση της Καγκελαρίας, να
υπάρξει μια επικοινωνία της διπλωματικής συμβούλου του πρωθυπουργού
Ελένης Σουρανή με τον εκπρόσωπο της
τουρκικής προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν,
προκειμένου να επανεκκινήσει η διαδικασία της συζήτησης. Άλλωστε, η Αθήνα
έχει επιλέξει το σχήμα των διπλωματών
για την πρώτη φάση των διερευνητικών
με επικεφαλής τον παλαίμαχο πρέσβη
Παύλο Αποστολίδη. Οριστικές αποφάσεις
και ημερομηνίες, όμως, δεν υπάρχουν
αυτή τη στιγμή, πέρα από μια πρόθεση
της Αθήνας να μην συνεχιστεί η ένταση, αλλά και να μην γίνει διάλογος υπό
όρους εκβιασμού.
Μαραθώνιος ως τη Σύνοδο
Την ίδια ώρα, η Αθήνα σε συντονισμό
με τη Λευκωσία τρέχει σε ευρωπαϊκό επί-

πεδο για την αυστηροποίηση της στάσης
της Ε.Ε. έναντι της Τουρκίας. Η επιβολή
κυρώσεων στην Άγκυρα, σε αυτό το στάδιο, θεωρείται μια εξαιρετικά δύσκολη
άσκηση, λόγω της στάσης που τηρεί και
στο παρασκήνιο η Γερμανία, η οποία επιχειρεί να διαμορφώσει ισορροπίες και να
μην διαρρήξει τη σχέση της με την Άγκυρα. Όμως, πρέπει οι επιλογές να είναι
πάνω στο τραπέζι. Εξ ου και αναμένεται
στο άτυπο Συμβούλιο των υπουργών
Εξωτερικών της Πέμπτης να γίνει μια
πρώτη συζήτηση στη βάση της εισήγησης που θα κάνει ο ύπατος αρμοστής της
Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ, ο οποίος έχει λάβει και τη σχετική πολιτική εντολή. Την
ίδια ώρα, η Αθήνα θέλει να κλειδώσει τις
συμμαχίες της, εξ ου και κρίσιμη θεωρείται και η Σύνοδος των Χωρών του Νότου
που κλείδωσε στη Γαλλία στις 10/9, λίγες μέρες πριν την άνοδο Μητσοτάκη
στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ, υπό τον
Εμμανουέλ Μακρόν και με τη συμμετοχή Γαλλίας, Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας,
Κύπρου, Πορτογαλίας και Μάλτας. Και,
βεβαίως, η Αθήνα αποδίδει μεγάλη σημασία στην ειδική Σύνοδο Κορυφής της
Ε.Ε. που θα γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου με
φυσική παρουσία, καθώς εκεί το «παζάρι» θα είναι πιο έντονο απ’ ότι σε μια τηλεδιάσκεψη. Η Αθήνα θέλει, με άλλα λόγια, να σταλεί με ευκρίνεια ένα μήνυμα
στην Άγκυρα ότι δεν νοείται παραβίαση
κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών-μελών χωρίς συνέπειες και σε αυτή την
προσπάθεια η Ελλάδα δεν έχει ως μόνη
σύμμαχο της Γαλλία. Για παράδειγμα, με
τις ελληνικές θέσεις συντάσσεται ευκρινώς και η Αυστρία, αλλά και χώρες του
Βίζεγκραντ, όπως για παράδειγμα η Σλοβακία, η οποία εξέπληξε τους Έλληνες
αξιωματούχους στην πρόσφατη Σύνοδο
Κορυφής δια τηλεδιάσκεψης.
22.08.2020
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opinion
Απαιτούνται πρόσθετες λύσεις
ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ
ΜΊΧΑΛΟΥ*

Η αποτελεσματική κινητοποίηση του
τραπεζικού τομέα αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την επιτυχή αντιμετώπιση των
συνεπειών της υγειονομικής κρίσης στην
αγορά, αλλά και για την επανεκκίνηση της
ελληνικής οικονομίας. Δυστυχώς, με τα
μέχρι τώρα δεδομένα και παρά τη σχετική
πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία
χρόνια, οι τράπεζες αδυνατούν ακόμη να
ανταποκριθούν επαρκώς στις ανάγκες χρηματοδότησης της οικονομικής δραστηριότητας. Κι ένας από τους κυριότερους λόγους
αυτής της αδυναμίας είναι το υψηλό απόθεμα κόκκινων δανείων.
Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του
2020 το απόθεμα των κόκκινων δανείων
το πρώτο τρίμηνο του 2020 ήταν 60,9 δισ.
ευρώ, έχοντας μειωθεί κατά 11,1% σε σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου του 2019, ενώ
ο λόγος προς το σύνολο των δανείων έχει
υποχωρήσει μετά από πολλά χρόνια κάτω

από το 40%. Ωστόσο, ο δείκτης είναι ακόμη
υψηλός και ο ρυθμός αποκλιμάκωσής του
αναμένεται να επιβραδυνθεί στο επόμενο διάστημα. Λόγω της πανδημίας είναι αναμενόμενο να καθυστερούν τα σχέδια των τραπεζών για την υλοποίηση των τιτλοποιήσεων,
ενώ παρά τα μέτρα που έχει λάβει η Πολιτεία, οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης
στην αγορά είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν
στη δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων
δανείων.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας
της Ελλάδος, ακόμη και χωρίς να υπολογιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις και οι καθυστερήσεις που προκαλεί η πανδημία στη
διαχείριση των κόκκινων δανείων, ο δείκτης
δεν θα υποχωρήσει φέτος κάτω από το 25%,
ποσοστό που παραμένει πολλαπλάσιο του
μέσου όρου των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, θα πρέπει να

συζητηθεί εκ νέου η αξιοποίηση πρόσθετων
παρεμβάσεων, όπως είναι η δημιουργία bad
bank για τη διαχείριση των προβληματικών
στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών. Πρόκειται για λύση η οποία μπορεί να απελευθερώσει τις τράπεζες από ένα τεράστιο βάρος,
ώστε να εστιάσουν ταχύτερα στην παροχή
ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις και τη
χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων
και νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
Η σκοπιμότητα μιας τέτοιας κίνησης έχει
ήδη συζητηθεί και στο παρελθόν, ενώ συγκεκριμένη πρόταση επεξεργάζεται και η
Τράπεζα της Ελλάδος. Τώρα, είναι η στιγμή
να διερευνηθούν οι διαθέσιμες επιλογές και
να υπάρξουν αποφάσεις, σε εθνικό ή ενδεχομένως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του εμπορικού και βιομηχανικού
επιμελητηρίου Αθηνών

Τι προβλέπεται για τις αναστολές συμβάσεων και τη «Συν-Εργασία»
Λιγότερο από 48 ώρες έχουν στη διάθεσή τους οι
εργοδότες προκειμένου να προχωρήσουν σε αναστολές
συμβάσεων εργασίας ή να δηλώσουν τους εργαζομένους
τους στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία» για τον μήνα Ιούλιο, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της απασχόλησης
λόγω του κορονοϊού.
Οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες μπορούν να δηλώσουν
τις αναστολές συμβάσεων για το 100% του προσωπικού
τους, είτε είναι μερικής είτε πλήρους απασχόλησης, για
τους κλάδους του τουρισμού, των μεταφορών, του αθλητισμού και του πολιτισμού. Οι εργαζόμενοι που θα τεθούν
σε αναστολή θα λάβουν την ειδική αποζημίωση έως το
ποσό των 534 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με τις ημέρες της
αναστολής, ενώ οι εισφορές τους θα καλυφθούν πλήρως
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Από την άλλη, στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία» του
Ιουλίου μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι επιχειρήσεις
που είχαν μείωση τζίρου τουλάχιστον κατά 20% κατά
το χρονικό διάστημα Μαρτίου - Μαΐου, είτε ανήκουν σε
πληττόμενο κλάδο είτε όχι. Στον μηχανισμό μπορεί να
ενταχθεί ακόμη και το 100% του προσωπικού πλήρους
απασχόλησης μιας επιχείρησης που πληροί τον όρο του
μειωμένου τζίρου.
Σημειώνεται ότι οι μισθωτοί που εντάσσονται στη
«Συν-Εργασία» δικαιούνται κρατική ενίσχυση κατά 60%
για τις απώλειες που θα υποστούν σε σχέση με τον μισθό
που ελάμβαναν, ενώ το Δημόσιο θα καλύψει το 100%
των εισφορών που αντιστοιχούν στην απώλεια του ονομαστικού μισθού του εργαζομένου. Όσοι αμείβονται με
8
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τον κατώτατο μισθό θα λάβουν το σύνολο του ποσού από
τον εργοδότη και το Κράτος. Επίσης, υπάρχει το «υβριδικό» σύστημα, σύμφωνα με το οποίο μια επιχείρηση που
είχε ενταχθεί τον Ιούλιο σε πληττόμενο κλάδο (τουρισμός, μεταφορές, αθλητισμός, πολιτισμός) και είχε μείωση τζίρου τουλάχιστον κατά 20% θα μπορούσε να ενταχθεί και στο πρόγραμμα αναστολής συμβάσεων, αλλά και
στη «Συν-Εργασία», ενώ κάποιοι εργαζόμενοι μπορεί να
μην ενταχθούν σε κανέναν από τους δύο μηχανισμούς.

Οι επιχειρήσεις των προαναφερθέντων κλάδων, που
είχαν μείωση τζίρου άνω του 50% σε σχέση με το περυσινό τρίτο τρίμηνο, μπορούν να ωφεληθούν επιπλέον και
από το μέτρο της επιδότησης του 100% μόνο των εργοδοτικών εισφορών. Τέλος, θα ισχύσει και τον Ιούλιο το
μέτρο της κρατικής επιδότησης του 100% μόνο των εργοδοτικών εισφορών για προσλήψεις εποχικού προσωπικού μερικής απασχόλησης.

Λ. Γ.

opinion
Ευκαιρία για την Θεσσαλονίκη η καθιέρωση
ενός πολιτικο-οικονομικού φόρουμ
ΤΟΥ ΚΏΣΤΑ
ΓΙΟΥΤΊΚΑ*

Η ματαίωση της φετινής διοργάνωσης
της ΔΕΘ ήταν μια αναπόφευκτη απόφαση.
Όταν τα κρούσματα του κοροναϊού καθημερινά αυξάνονται, το σύστημα υγείας πιέζεται
δυσανάλογα και οι λοιμωξιολόγοι προειδοποιούν πως η επιδημία δεν κάνει πλέον
ηλικιακές διακρίσεις, δεν υπάρχουν άλλες
επιλογές.
Προέχει η δημόσια υγεία
και ασφάλεια.
Ο επιχειρηματικός και
εμπορικός κόσμος της πόλης,
που ανέμεναν ενίσχυση των
οικονομικών τους στοιχείων
με την έναρξη της 85ης διοργάνωσης, βρίσκονται όντως σε
δυσχερή θέση. Και οπωσδήποτε είναι αναγκαίο να ληφθούν
ειδικά κυβερνητικά μέτρα
για την στήριξη τους, ώστε να
μπορέσουν «να κρατηθούν όρθιοι».
Στο πλαίσιο γόνιμου διάλογου που οργάνωσα με
εκπροσώπους οικονομικών
και παραγωγικών φορέων
της Κεντρικής Μακεδονίας,
πριν τη λήξη του ανοιξιάτικου
lockdown, διαμορφώθηκε ήδη
μια δέσμη προτεινόμενων μέτρων για την οποία ενημερώσαμε τα αρμόδια υπουργεία,
μεταξύ των οποίων είναι
ο δανεισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να ανταποκριθούν έγκαιρα στο σύνολο
των ανελαστικών οικονομικών
τους υποχρεώσεων και η παροχή κινήτρων για την τόνωση
της καταναλωτικής δραστηριότητας με ειδικές εκπτωτικές
περιόδους.
Παρόλα αυτά, θέλω να
επισημάνω σχετικά με τις εκτιμήσεις για τον πακτωλό των
εκατομμυρίων ευρώ που χάνονται, ότι καλό είναι να είμαστε πραγματιστές.
Διότι υπό την «απειλή» του
κοροναϊού, η φετινή διοργάνωση θα είχε
ανάλογο αριθμό επισκεπτών, αντίστοιχο

Η πραγματοποίηση
ενός πολιτικούοικονομικού φόρουμ
είναι μια επιλογή
προς τη θετική
κατεύθυνση, η οποία
ανταποκρίνεται
στο δημόσιο
προβληματισμό
που αναπτύχθηκε
στην πόλη τα
προηγούμενα χρόνια
για το διαχωρισμό
του οικονομικούεπιχειρηματικού
χαρακτήρα της
Έκθεσης από το
πολιτικό σκέλος της

αριθμό εκθετών και τον ίδιο τζίρο για τον
επιχειρηματικό κόσμο με τις προηγούμενες;
Χωρίς αυτό - επαναλαμβάνω -, να σημαίνει ότι δεν πρέπει να ενισχυθούν ικανοποιητικά οι επιχειρήσεις που πλήττονται, αλλά
και συνολικά η οικονομία της περιοχής που
έχει δεχτεί δεκάδες πλήγματα τα τελευταία
χρόνια.
Όσον αφορά στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, ήδη ο Περιφερειάρχης Α. Τζιτζικώστας, ανακοίνωσε την έκδοση το επόμενο διάστημα ενός νέου προγράμματος με
χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους
για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ η ΠΚΜ θα συμμετάσχει ενεργά στην
ανάπλαση των εγκαταστάσεων του εθνικού
εκθεσιακού φορέα.
Σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση
για την πραγματοποίηση ενός πολιτικούοικονομικού φόρουμ στη Θεσσαλονίκη, πιστεύω ότι είναι μια επιλογή προς τη θετική
κατεύθυνση, η οποία ανταποκρίνεται στο
δημόσιο προβληματισμό που αναπτύχθηκε στην πόλη τα προηγούμενα χρόνια
για το διαχωρισμό του οικονομικού- επιχειρηματικού χαρακτήρα της Έκθεσης από
το πολιτικό σκέλος της. Αποδεικνύεται ότι
πρόκειται για μια ιδέα που έχει ωριμάσει στη
συνείδηση της κοινωνίας και στο σκεπτικό
των πολιτικών ανδρών.
Προσωπικά θα υποστήριζα μάλιστα, να
καθιερωθεί σε ετήσια βάση. Όπως και να
εξεταστεί με νηφαλιότητα και με την απαιτούμενη ψυχραιμία, ο χρόνος πραγματοποίησης του, ίσως λίγο πριν ή λίγο μετά το
δεκαήμερο της ΔΕΘ, σε συνδυασμό με την

οργάνωσή του σε χώρο εκτός του κέντρου
της πόλεως.
Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε και η
πόλη να συνεχίσει «να λειτουργεί» κανονικά, και στην ατζέντα των σημαντικών γεγονότων της Θεσσαλονίκης θα προστίθετο
μια ακόμη κορυφαία διοργάνωση με κρίσιμο
πολιτικό πρόσημο και χαρακτήρα.
Θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τη
Θεσσαλονίκη να επανεξετάζονται κάθε χρόνο στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση και τον κόσμο
της οικονομίας, η αποτελεσματικότητα των
εφαρμοζόμενων αναπτυξιακών πολιτικών
και ο σχεδιασμός νέων. Η επιτάχυνση στην
ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής θα είναι από τα πρώτα ουσιαστικά
πλεονεκτήματα που θα αποκομίσει η Θεσσαλονίκη, με άμεσα οφέλη για την τοπική οικονομία. Ο σχεδιασμός νέων μεγάλων προγραμμάτων λόγου χάριν για την ανάπλαση
της ΔΕΘ, την ολοκληρωμένη διαχείριση των
απορριμμάτων, μια σειρά περιβαλλοντικών
υποδομών, την ανάπλαση του παραλιακού
μετώπου από το Καλοχώρι έως το Αγγελοχώρι, θα επιταχύνουν τη μεταφορά και αξιοποίηση κεφαλαίων στην πόλη, θα οδηγήσουν στη γρήγορη δημιουργία πρόσθετων
νέων θέσεων εργασίας και πέραν όλων
αυτών, θα προσδώσουν στη Θεσσαλονίκη τη
φυσιογνωμία μια σύγχρονης, έξυπνης μεγαλούπολης με κραταιά οικονομία και υψηλή
ποιότητα ζωής.
*Ο Κώστας Γιουτίκας είναι αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Ενέργειας της Π.
Κεντρικής Mακεδονίας
22.08.2020
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ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ

Συνέντευξη

Η κυβέρνηση θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο
για να στηρίξει επιχειρήσεις και εργαζόμενους
Η κυβέρνηση θα εξαντλήσει κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για να στηρίξει επιχειρήσεις και εργαζόμενους, δηλώνει στην
karfitsa και σε συνέντευξη που παραχώρησε
ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ Σάββας
Αναστασιάδης, αναφερόμενος στην πολιτική
ενίσχυσης που θα εφαρμοστεί ενάντια στις
σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Ο κ. Αναστασιάδης δηλώνει ανήσυχος
από την αυξημένη διασπορά του ιού, γεγονός
που οδήγησε στην ακύρωση της φετινής 85ης
ΔΕΘ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση πρέπει και
θα στηρίξει τις επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης
που θα δεχθούν σοβαρό οικονομικό πλήγμα.
Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Αναστασιάδης εκτιμά πως η όλη κατάσταση οδεύει
προς εκτόνωση, λόγω της καλής ελληνικής
διπλωματίας, όπως και ότι ο Ερντογάν δεν θα
διακινδύνευε ένα θερμό επεισόδιο γιατί αντιλαμβάνεται τις σοβαρές συνέπειες που θα έχει.
Η χώρα μας αντιμετωπίζει αύξηση
κρουσμάτων κορωνοϊού με αποτέλεσμα να
υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Πως σκοπεύει
η κυβέρνηση να λειτουργήσει; Θα δούμε
lockdown ή και καραντίνες; Οι περιορισμοί
σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι θα είναι τοπικοί και όχι γενικοί, όμως με ανησυχεί πάρα
πολύ η αύξηση των κρουσμάτων κορωνοιού
και η μεγάλη διασπορά σε όλη τη Χώρα, και
φαντάζομαι πως την ίδια ανησυχία έχουν όλοι
οι συμπολίτες μας.
Ιδιαίτερα ανησυχητικό αυτή τη φορά είναι
και το γεγονός ότι η διασπορά του ιού αφορά και νεότερες ηλικίες. Θα πρέπει λοιπόν ,
επειδή αποδεδειγμένα το μόνο όπλο αυτή τη
στιγμή ενάντια στον Κορωνοϊό είναι η τήρηση
των κανόνων που ανακοινώνει η κυβέρνηση,
υπεύθυνα οι ίδιοι οι νέοι μας να προστατέψουν, όχι μόνο τους εαυτούς τους, αλλά και
τους άλλους συνανθρώπους μας.
Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση
παρακολουθούν καθημερινά τις εξελίξεις και
λαμβάνουν τα ανάλογα μέτρα, πάντα με τις
υποδείξεις των ειδικών.
Ο κορωνοϊός έχει επιφέρει τεράστιο οικονομικό πλήγμα στον τουρισμό, αλλά και
σχεδόν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Σχεδιάζει κάποια πακέτα ενίσχυσης η
κυβέρνηση; Θα συμφωνήσω μαζί σας πως,
οι απώλειες που προκλήθηκαν και προκαλού-

νται από την πανδημία, καθώς ο ιός είναι ακόμη εδώ, είναι τεράστιες και το 2020 θα είναι
μία πολύ δύσκολη χρονιά και για τη χώρα μας
με ύφεση, που κατά τις εκτιμήσεις θα αγγίξει
το 9%. Παρ όλα αυτά όμως και επειδή η κυ-

βέρνηση και ο Πρωθυπουργός έδειξαν ισχυρά
αντανακλαστικά, τόλμη και αποφασιστικότητα
από την αρχή, με τις παρεμβάσεις και τα μέτρα που πήραν έγκαιρα, κράτησαν χαμηλά την
ύφεση και τις επιπτώσεις από την πανδημία.

συνέντευξη
Το εξάμηνο Μαρτίου - Αυγούστου της πανδημίας
έπεσαν στην πραγματική οικονομία για τη στήριξη επιχειρήσεων, νοικοκυριών και εργαζομένων σχεδόν 15 δισ.
ευρώ με τη μορφή φοροελαφρύνσεων, μείωσης ΦΠΑ,
επιδότησης δανείων κ.ά. , και πιστεύω ότι και η νέα δέσμη
μέτρων το ερχόμενο φθινόπωρο θα περιλαμβάνει σημαντικές μειώσεις με στόχο την τόνωση της απασχόλησης,
ιδίως των νέων, των στοχευμένων φοροελαφρύνσεων
,της αξιοποίησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, κατάργηση
εισφορών κ.α.
Επειδή αναφέρεστε στον τουρισμό θέλω να σας θυμίσω ότι πριν από μερικές ημέρες από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Κυβέρνηση, προχώρησε στον
ορισμό εποχικότητας, ώστε να μπορέσει να δώσει στοχευμένες ενισχύσεις στις τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά
και να στηρίξει τους εργαζόμενους στον πληττόμενο
αυτό χώρο.
Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εξαντλήσει
κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για να στηρίξει επιχειρήσεις και εργαζόμενους.
Η Τουρκία συνεχίζει μια πολύ επικίνδυνη και προκλητική στάση. Ποιος πιστεύετε πως είναι ο πραγματικός στόχος του Ερντογάν; Θεωρείτε πως θα διακινδυνεύσει ένα θερμό επεισόδιο; Η Τουρκία ενοχλήθηκε
πολύ από την συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Αι-

γύπτου για τη χωροθέτηση της ΑΟΖ, γι αυτό και ανεβάζει
τους τόνους και τις προκλήσεις.
Αναφορικά με το αν θα διακινδύνευε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ένα θερμό επεισόδιο, πιστεύω πως
αν και εμφανίζεται ανυποχώρητος στις θέσεις του , δεν
επιδιώκει θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα, γιατί αντιλαμβάνεται τις σοβαρές συνέπειες που θα έχει.
Επιπλέον, εκτιμώ ότι η αυτοπειθαρχία, η ετοιμότητα
και η ισχυρή αποτρεπτική δύναμη των Ελληνικών ενόπλων δυνάμεων δεν δίνουν περιθώρια στην Τουρκία για
ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Τα πράγματα πιστεύω ότι θα οδηγηθούν σε εκτόνωση, καθώς η Ελλάδα επέλεξε τον δρόμο της διπλωματίας
και έχει ήδη δημιουργήσει ένα μεγάλο κίνημα συμπαράστασης από κράτη και ξένες προσωπικότητες.
Ποια είναι η τακτική με την οποία θα συνεχίσει να
αντιμετωπίζει αυτή την προκλητικότητα η Ελλάδα;
Ποιες οι κόκκινες γραμμές μας; Η προκλητικότητα της
Τουρκίας αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία, με ενημέρωση
του ξένου παράγοντα , δημιουργία συμμαχιών και την
ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης της Χώρας μας.
Στα επίπεδα της αποτροπής οι ένοπλες δυνάμεις είναι
έτοιμες και ικανές να αποτρέψουν οποιαδήποτε πρόκληση και το απέδειξαν με τον τρόπο που αντέδρασαν στην
οργανωμένη απόπειρα παραβίασης των συνόρων μας

στον Έβρο και στο Αιγαίο. H Ελλάδα δεν παρακολουθεί
μόνο.
Στα επίπεδα της διπλωματίας γίνονται οι απαραίτητες
κινήσεις και η Διεθνής Κοινότητα κατανοεί την προκλητικότητα και τις κινήσεις της Τουρκίας, και συμπαραστέκεται τη Χώρα μας.
Ως βουλευτής Θεσσαλονίκης πως σχολιάζετε την
ακύρωση της Διεθνούς Εκθέσεως. Πως θεωρείτε πως
πρέπει η κυβέρνηση να στηρίξει την πόλη και τις επιχειρήσεις που θα δεχθούν ακόμη ένα μεγάλο οικονομικό
πλήγμα; Η ματαίωση της φετινής ΔΕΘ γίνεται στο πλαίσιο
μιας σειράς μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση, με στόχο
τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, όπως η
θέσπιση ωραρίου λειτουργίας σε καταστήματα εστίασης
(π.χ. μπαρ, καφέ) κ.λ.π.
Αυτή η αναγκαστική διακοπή της διοργάνωσης της
ΔΕΘ είναι φυσικό να μας στεναχωρεί, γιατί διακόπτεται
ένας καταξιωμένος θεσμός της πόλης, της Χώρας, της
Ευρώπης και της Διεθνούς Κοινότητας, και φυσικά θα
επηρεάσει σημαντικά και την τοπική οικονομία.
Η κυβέρνηση όπως κάνει μέχρι σήμερα για επιχειρήσεις και εργαζομένους, πρέπει να κάνει, και θα κάνει
το ίδιο και για τις επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης, που θα
δεχθούν ισχυρό πλήγμα από τη μη λειτουργία της ΔΕΘ.
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Απογοητευμένοι οι επαγγελματίες από την καταστροφική χρονιά

Χαλκιδική: Οι αρχές τηρούν τα νέα
μέτρα οι τουρίστες αποχωρούν
Το φετινό καλοκαίρι που φεύγει αφήνει πίσω του απογοήτευση και πίκρα για
τους επαγγελματίες του τουρισμού στη
Χαλκιδική που ούτε τον Αύγουστο κατάφεραν να δουν… καλοκαίρι.
Τα εστιατόρια «δούλεψαν» ελάχιστα
το Σαββατοκύριακο του δεκαπενταύγουστου με τους επιχειρηματίες να ζουν με
την αγωνία πως θα καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα του καλοκαιριού. Οι περισσότεροι κάνουν focus στην επόμενη
σεζόν έχοντας βέβαια την αβεβαιότητα
ως μοναδικό δεδομένο. Όσο για ανάκαμψη του τουρισμού αυτή εκτιμούν
πως θα έρθει το 2022.
Η πληρότητα άγγιξε το 25%, η βαλκανική αγορά ήταν ανύπαρκτη, οι πτήσεις από το εξωτερικό μειωμένες σε ποσοστό 70% και τα άλλοτε κοσμοπολίτικα
χωριά της παραλιακής ζώνης της Χαλκιδικής άδεια.
Ο κορονοϊός κατάφερε να κρατήσει
άδειες τις παραλίες και τα καταστήματα
σε όλη την Χαλκιδική. Η χαριστική βολή
δόθηκε με τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας για την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής που οδήγησαν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε
κλείσιμο από τα μεσάνυχτα... Οι όποιες
σκέψεις για διακοπές της τελευταίας
στιγμής … δε πραγματώθηκαν καθώς ο
φόβος της νόσου και τα έκτακτα μέτρα
που ελήφθησαν στις 10 Αυγούστου συνετέλεσαν στην αναστολή των επισκέψεων και στην ακύρωση κρατήσεων.
Τα κρούσματα κορονοϊού ανησύχησαν τις αρχές που προχώρησαν σε μια
σειρά επιπλέον μέτρων από χθες 21 Αυγούστου με αποτέλεσμα να προκληθούν
αντιδράσεις από το σύνολο της τοπικής
αυτοδιοίκησης και της Περιφερειακής
Ενότητας Χαλκιδικής.
Τα ειδικά μέτρα αφορούν:
· Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης
όπως live πάρτυ, εμποροπανηγύρεις, λιτανείες, λαϊκές αγορές κλπ.
· Απαγόρευση κάθε είδους συνά12 22.08.2020

θροισης πολιτών άνω των 9 ατόμων για
οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο
όσο και σε ιδιωτικό χώρο.
· Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται
μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπέζι έως 4 άτομα, εκτός εάν πρόκειται
για συγγενείς Α’ βαθμού όπου επιτρέπεται έως 6 άτομα.
· Υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο
σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς
χώρους.
Ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής,
Ιωάννης Γιώργος, σε ανακοίνωση του
χαρακτήρισε τα μέτρα επαχθή, ζήτησε οικονομική ενίσχυση από την Πολιτεία ενώ
τόνισε δεν γίνεται να ζητήσει εξαίρεση
από οποιαδήποτε μέτρο λάβει η κυβέρνηση .
Παράλληλα, σημείωσε ότι η περιοχή
αποτέλεσε παράδειγμα συνέπειας, ως
προς την τήρηση των μέτρων, το προηγούμενο διάστημα.
«Τα νέα μέτρα που επιβάλλονται
είναι ιδιαίτερα επαχθή ως προς τη λειτουργία όλων όσων δραστηριοποιούνται
στον τομέα του Τουρισμού ή και παράλ-

ληλα με αυτόν, πλήττουν οριζόντια και
με σφοδρότητα, χιλιάδες επαγγελματίες
και εργαζόμενους σε αυτόν, οδηγώντας
τις μεν επιχειρήσεις σε πρόωρο κλείσιμο,
τους δε εργαζόμενους σε απολύσεις. Σε
αυτό λοιπόν το σημείο, έρχεται η απαίτηση από μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων του Νομού,
για λήψη οικονομικών μέτρων στήριξης
των πληττόμενων επιχειρήσεων άμεσα,
προκειμένου όλοι, επαγγελματίες και
εργαζόμενοι), να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις νέες συνθήκες διαβίωσης
που διαμορφώνονται στο Νομό, ειδικά
ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα. Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής θα πράξει
το καθήκον της στην τήρηση των μέτρων
σε ότι της αναλογεί, η Πολιτεία όμως θα
πρέπει να αναλάβει την ευθύνη στήριξης
όλων αυτών που την έχουν ανάγκη αυτές τις δύσκολες μέρες» τόνισε μεταξύ
άλλων ο κ. Γιώργος.
Στην ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος
της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής,
Γρηγόρης Τάσιος, σημειώνει την ανάγκη
σχεδιασμού ενός μόνιμου μηχανισμού

στήριξης των επιχειρήσεων, καθώς όπως
τονίζει, η περιοχή μπαίνει ουσιαστικά σε
καθεστώς lockdown.
«Τα μέτρα που ελήφθησαν και στοχεύουν στην προστασία της δημόσιας
υγείας, στοιχειοθετούν τον πλέον υπεύθυνο τρόπο προφύλαξης των πολιτών
και μείωσης της ταχύτητας διασποράς
του covid-19, δεν παύουν όμως να πλήττουν σε μεγάλο βαθμό τις παραγωγικές
τάξεις και τους επαγγελματίες του τουρισμού για τους οποίους ζητούμε την
οικονομική ενίσχυση - φοροελάφρυνση
προκειμένου να διασωθούν οικονομικά
και να εξισώσουν την οικονομική ζημία
που υφίστανται», τόνισε η δήμαρχος
Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά και καλεί
το Οικονομικό Επιτελείο της κυβέρνησης
να σχεδιάσει και να υλοποιήσει έγκαιρα,
μέτρα και τρόπους στήριξης των επαγγελματιών του τουρισμού της Χαλκιδικής. «Καλούμε την Κυβέρνηση να σταθεί
αρωγός των παραγωγικών τάξεων προκειμένου να αποφύγουμε ως περιοχή τα
«λουκέτα», την οικονομική εξαθλίωση
και τον κοινωνικό μαρασμό», υπογράμμισε η δήμαρχος.
Την ανάγκη να υπάρχει αναλυτική
και με σαφήνεια παράθεση των δραστηριοτήτων που απαγορεύονται ή περιορίζονται από την πλευρά της Πολιτείας,
επαρκής ενημέρωση των πληθυσμών
όπου εφαρμόζονται τοπικά lock down
για τους λόγους που επιβάλουν αυτή την
απόφαση, καθώς και να ληφθούν ειδικά
μέτρα υπέρ των επαγγελματιών και επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε
κλάδους της οικονομίας που πλήττονται
στις περιοχές εφαρμογής αυστηρότερων
μέτρων τονίζει σε ανακοίνωσή του με
αφορμή τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας για τον περιορισμό του κινδύνου εξάπλωσης της πανδημίας κορωνοϊού στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής ο δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος
Βαλιάνος.

Με το βλέμμα στον ...Σεπτέμβρη η Θεσσαλονίκη

«Καμπανάκι» τα αυξανόμενα κρούσματα
και τα χαμένα έσοδα της ΔΕΘ

Σε ετοιμότητα για τα κρούσματα
Πέρα από τον οικονομικό αντίκτυπο, η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε ετοιμότητα λόγω και του

μεγάλου αριθμού κρουσμάτων κορονοϊού σε
καθημερινή βάση. Οι φορείς είναι σε θέση μάχης
μετά τις ανακοινώσεις των επιδημιολόγων που
μιλούν για «έκρηξη» των κρουσμάτων μέσα στο
επόμενο διάστημα.
Τις προηγούμενες ώρες ο κ.Τζιτζικώστας συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης που συστάθηκε για την αντιμετώπιση
της πανδημίας και αποφασίστηκε σε συνεργασία
και με τον ΕΟΔΥ να παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας προληπτικών μοριακών ελέγχων για
τον COVID-19 σε όλους τους εργαζομένους της
Περιφέρειας Κ.Μακεδονιας.
Επίσης, αποφασίστηκε εφαρμογή του μέτρου
απομακρυσμένης εργασίας για τους εργαζόμενους της Περιφέρειας μετά την επιστροφή τους
από την καλοκαιρινή άδεια και για διάστημα
επτά ημερών, όπου αυτό είναι εφικτό. Το μέτρο
θα εφαρμοστεί με ευθύνη των προϊσταμένων
των υπηρεσιών με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Στον δήμο Θεσσαλονίκης από την άλλη ο
δήμαρχος, Κωνσταντίνος Ζέρβας, έδωσε εντολή
για εντατικοποίηση των ελέγχων πρωτοκόλλου
υγείας, ενώ ξεκίνησαν απολυμάνσεις σε όλους
τους δημοτικούς χώρους. Απολυμάνσεις θα γίνουν και σε όλα τα σχολεία του πολεοδομικού
συγκροτήματος για την έναρξη της σχολικής
χρονιάς, ώστε να υποδεχτούν τους μαθητές σε
αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες.

Reportage

κανείς (φορέας, επιχείρηση, εργαζόμενος, άνεργος) δεν θα μείνει μόνος.
Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας,
υπογράμμισε ότι απαιτούνται πρωτοβουλίες στη
βάση τριών αξόνων – ο ρόλος της Θεσσαλονίκης με τη ΔΕΘ και τις πολιτικές διαστάσεις του
θεσμού αυτού, η ίδια η ΔΕΘ ως εθνικός εκθεσιακός φορέας και η στήριξη και ενίσχυση της
τοπικής οικονομίας. Δεσμεύτηκε παράλληλα
να συμβάλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών
ανάπλασης της ΔΕΘ καθώς αναγνώρισε την συνεχή ανοδική πορεία της.
Κοινή συνισταμένη των συμμετεχόντων ήταν
πως η επιβεβλημένη ακύρωση της ΔΕΘ συνιστά
μεν πλήγμα για την πόλη, όμως σε κάθε περίπτωση πρέπει να στηριχθούν εναλλακτικές επιλογές που θα απομειώσουν τον αρνητικό αντίκτυπο αυτής της απόφασης.
Στην πόλη προγραμματίζεται η διεξαγωγή
ενός πολιτικο-οικονομικού forum το διάστημα
από τις 11 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, ενώ αναμένονται με ενδιαφέρον οι ανακοινώσεις δια στόματος του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφορικά με την οικονομική ενίσχυση και
την πρόοδο της Θεσσαλονίκης.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

Έναν τελείως διαφορετικό Σεπτέμβριο ετοιμάζεται να ζήσει φέτος η Θεσσαλονίκη. Από τη
μια είναι τα αυξανόμενα κρούσματα του κορονοϊού στην πόλη και ο κίνδυνος για lockdown παρόμοιο με αυτό της Χαλκιδικής και από την άλλη
οι τεράστιες οικονομικές απώλειες λόγω και της
ακύρωσης της 85ης Διεθνούς Έκθεσης.
Ξενοδόχοι, επαγγελματίες της εστίασης,
καφέ - μπαρ, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης,
ταξιτζήδες, έμποροι, επιχειρηματίες, ελεύθεροι
επαγγελματίες και υπάλληλοι σκέφτονται το
αύριο και πως θα αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση που έρχεται, εξαιτίας των χαμένων
εσόδων της ΔΕΘ που ανέρχονται σε δεκάδες
εκατομμύρια ευρώ. Παραδοσιακά τις πρώτες
ημέρες του Σεπτέμβρη η πόλη πλημμύριζε από
χιλιάδες επισκέπτες που άφηναν «ζεστό» χρήμα
στην αγορά.
Ήδη αρκετοί επιχειρηματίες έχουν υποστεί
σημαντικές μειώσεις στο τζίρο τους μετά την
πρόσφατη κυβερνητική δέσμη μέτρων για την
αναχαίτιση της πορείας του κορονοϊου, η οποία
περιλαμβάνει τη λειτουργία των καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 7 το πρωί
έως τις 12 τα μεσάνυχτα και όπως φαίνεται τα
προβλήματα μεγαλώνουν.
Σε αυτό το πλαίσιο γίνονται συζητήσεις και
αναζητούνται λύσεις. Με πρωτοβουλία του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου Ζέρβα,
έλαβε χώρα, τηλεδιάσκεψη με όλους τους φορείς της πόλης με στόχο την εύρεση εναλλακτικών λύσεων και την υιοθέτηση προτάσεων που
δυνητικά μπορούν να υλοποιηθούν έναντι της
ακυρωμένης ΔΕΘ.
Ο κ.Ζέρβας παρουσίασε τις κύριες κατευθύνσεις σχεδίου ανάκαμψης που αφορούν: Ολοκληρωμένες αστικές συγκοινωνίες (ΟΑΣΘ, Μετρό,
Θαλάσσια συγκοινωνία), λιμάνι, αεροδρόμιο, σιδηροδρομικές συνδέσεις με στόχο την βιώσιμη
αστική κινητικότητα, στήριξη της επιχειρηματικότητας, ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης
των επιπτώσεων της πανδημίας στον πολιτισμό
της πόλης, ψηφιακός μετασχηματισμός - έξυπνες πόλεις, κυκλική οικονομία - ανακύκλωση,
πράσινη ενέργεια, αστικό περιβάλλον, ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις, ελεύθεροι χώροι.
Ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για
θέματα Μακεδονίας - Θράκης, Θεόδωρος Καραόγλου, που συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη
εξέφρασε την άποψη ότι με σύμπνοια, διάλογο
και ψυχραιμία θα ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια
και τόνισε την δέσμευση της κυβέρνησης πως
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Οι πληρότητες στα τουριστικά καταλύματα δεν ξεπέρασαν το 25%
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
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Στο νησί της Θάσου
οι... διακοπές δεν ήρθαν ποτέ
Οι παραλίες με κόσμο και οι γεμάτες ξαπλώστρες ήταν μια εικόνα που πέρασε σαν
έκλαμψη μόνο ανήμερα του δεκαπενταύγουστου στη Θάσο.
Ο Αύγουστος κύλησε με ελάχιστο κόσμο
στους παραλιακούς οικισμούς του νησιού ενώ
καταστήματα και ξενοδοχεία λειτούργησαν με
πληρότητες που δεν ξεπερνούσαν το 25%.
Οι κρατήσεις ακυρώνονταν η μία μετά την
άλλη στα ξενοδοχεία ενώ στα ενοικιαζόμενα
δωμάτια που λειτούργησαν υπήρχαν μέρες
που ήταν άδεια.
Οι τιμές έπεσαν κατά πολύ με τον μέσο όρο
ενός δωματίου σε ξενοδοχείο τριών αστέρων
να κυμαίνεται γύρω στα 40 ευρώ ενώ στα
ενοικιαζόμενα δωμάτια η διανυκτέρευση δεν
ξεπέρασε το κόστος των 30ευρώ. Ξενοδόχοι
και επιχειρηματίες ενοικιαζομένων δωματίων
έλεγαν στην karfitsa ότι η λειτουργία τους
προκάλεσε τεράστιο οικονομικό πλήγμα.
«Ήταν λάθος που ανοίξαμε τις επιχειρήσεις μας τον Αύγουστο. Η ζημιά είναι πολύ
μεγάλη καθώς δεν υπάρχει καθόλου κέρδος,
μόνο απώλειες, αναφέρει στην karfitsa ιδιοκτήτης ξενοδοχείου και ταβέρνας στο νησί.
Οι όποιες προβλέψεις για ανάκαμψη τον
Αύγουστο έπεσαν στο κενό. Οι ελάχιστες κρατήσεις που έγιναν από Έλληνες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης δεν
έφεραν κέρδος παρά μόνο ελάχιστα ευρώ στα
καταλύματα.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ξενοδόχων
του νησιού, Πάρη Παρασχούδη, υπάρχει προοπτική για τις αφίξεις των ξένων επισκεπτών
τον Σεπτέμβριο, η οποία, όμως, πάντα εξαρτάται από την εξέλιξη της διασποράς του κορονοϊού στις ευρωπαϊκές χώρες.
Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που έκλειναν από τις 12 μετά τα μέτρα
που επιβλήθηκαν από τις 10 Αυγούστου, προκάλεσαν ακόμη μεγαλύτερη ζημιά.
«Στη Θάσο τον Αύγουστο δεν καταγράφηκε
ούτε ένα κρούσμα κορονοϊού, ωστόσο το νησί
αναγκάστηκε να ακολουθήσει τα μέτρα που
πάρθηκαν για την Καβάλα και την υπόλοιπη
Μακεδονία και Θράκη με τις όποιες καταστροφικές συνέπειες στην οικονομία», υπογράμμισε στην karfitsa επαγγελματίας του νησιού.
Την αντίδραση ανθρώπων του τουρισμού
αλλά και αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης

προκάλεσε η απόφαση για λουκέτο στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος από
απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι την επομένη το
πρωί. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι και τις 23
του μήνα, σε μια προσπάθεια περιορισμού της
εξάπλωσης του κορωνοϊού.
Μεταξύ των αντιδρόντων και ο δήμαρχος
Θάσου, Λευτέρης Κυριακίδης, ο οποίος δήλωσε κάθετα αντίθετος με την εφαρμογή του
μέτρου, σημειώνοντας ότι «προκαλεί τεράστια
ζημιά στον ήδη πληγέντα τουριστικό τομέα και
την οικονομία της Θάσου».
«Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο
θα έπρεπε να αφορά συγκεκριμένες περιοχές
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας
ή Δήμου, ανάλογα με τα στοιχεία και τα επιδημιολογικά δεδομένα, όπως προκύπτει και από
την ανακοίνωση εφαρμογής του συγκεκριμένου μέτρου σε άλλες Περιφέρειες ή Δήμους
της Χώρας. Πιστεύουμε ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου και στον Δήμο Θάσου, από
τα μέχρι στιγμής στοιχεία και επιδημιολογικά
δεδομένα, δεν δικαιολογείται η εφαρμογή του
συγκεκριμένου μέτρου την παρούσα χρονική
στιγμή, ενώ παράλληλα προκαλεί τεράστια
ζημιά στον ήδη πληγέντα τουριστικό τομέα και
την οικονομία της Θάσου» τόνισε ο δήμαρχος
Θάσου.
Σαμοθράκη: Το περιορισμένο ωράριο
δεν ανέκοψε το κύμα των τουριστών
Παρά το γεγονός ότι η Σαμοθράκη έχα-

σε ένα σημαντικό αριθμό τουριστών από τα
Βαλκάνια και κυρίως από τη Ρουμανία, καταφέρνει να τα πηγαίνει καλά χάρις το αυξημένο
ενδιαφέρον των Ελλήνων τουριστών. «Το νησί
είναι γεμάτο μέχρι τέλη Αυγούστου», σημειώνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών
Σαμοθράκης Γιάννης Γλήνιας. Η Σαμοθράκη,
σύμφωνα με τον κ. Γλήνια είχε τουρισμό μέχρι
και σχεδόν τα τέλη του Σεπτέμβρη αλλά φέτος
δεν είναι εύκολο να γνωρίζει κανείς τι μέλλει
γενέσθαι. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα για τον περιορισμό του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, λόγω του νέου κορονοϊού, φαίνεται πως δεν πτόησαν τον κόσμο που συνεχίζει
να καταφθάνει στο νησί και δεν αποτελούν
ανασταλτικό παράγοντα, όπως υπογράμμισε ο ίδιος. O αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού,
Αθανάσιος Τσώνης χαρακτήρισε δύσκολη και
πολύ περίεργη τη φετινή χρονιά υπογραμμίζοντας ότι ο κοινωνικός τουρισμός έδωσε ανάσα
στην τουριστική κίνηση της Σαμοθράκης.
«Η δουλειά και ο σχεδιασμός που κάναμε
δεν πήγε χαμένος ,αλλά προσαρμοζόμαστε
στα καινούργια δεδομένα και τις καταστάσεις», είπε ο κ. Τσώνης, και πρόσθεσε: «Προσπαθούμε να περιορίσουμε την ζημιά που έχει
γίνει. Σίγουρα δεν περιμένουμε να φτάσουμε
τα επίπεδα άλλων ετών, αλλά κοιτάμε να σώσουμε τις επιχειρήσεις μας ώστε να μην κινδυνέψει καμία επιχείρηση στην περιοχή μας με
λουκέτο».

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΑΚΟΥ… Στην άλλοτε πρωτεύουσα πόλη του πολιτισμού, τη Θεσσαλονίκη – στην πόλη της
καινοτομίας και της βιομηχανικής έκρηξης της δεκαετίας
1965 – 75 ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής και της ανάπτυξής της, αρκετά χρόνια τώρα «πνέει τα λοίσθια» αντικαθρεπτίζοντας την πικρή αλήθεια
μιας κοινωνίας που έκανε λάθος
επιλογές. Είναι το κομμάτι της δημοσιογραφίας, του Τύπου και των
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που
κυριολεκτικά έχουν συρρικνωθεί,
χωρίς καμία ελπίδα επιστροφής
στην άλλοτε «ζωντανή» ιστορία
τους.

να πιάνει τον παλμό και τα μικρά και μεγάλα γεγονότα της
πόλης;.. Είναι παράλογο αυτό που συμβαίνει, όταν στις περισσότερες επαρχιακές πόλεις «ζουν» και διαβάζονται πέντε και επτά τοπικές εφημερίδες (βλέπε Σέρρες, Καβάλα,
Κομοτηνή, Λάρισα, Ιωάννινα κ.α.) Κάθε σύγχρονη μεγάλη
πόλη που θέλει να δημιουργήσει το
μέλλον της, χρειάζεται τον τοπικό
Τύπο και τα ΜΜΕ όπως η μάνα το
παιδί – όπως η αρχή μιας όμορφης
μέρας, την πρώτη ζεστή αχτίδα του
ήλιου Με μια βασική προϋπόθεση:
Ανεξάρτητη και όχι με κομματικές
δεσμεύσεις δημοσιογραφία και με
το βλέμμα στραμμένο στην ανάπτυξη του τόπου, στον επιχειρημαΓΡΆΦΕΙ Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΚΈΝΤΡΟΥ
τία και δημιουργό, γιατί αυτοί είναι
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΝΤΊΝΟΣ
οι αιμοδότες της ελευθερίας του
ΚΩΣΤΌΠΟΥΛΟΣ
Τύπου.

Σε μια πόλη ενός εκατομμυρίου κατοίκων, με χιλιάδες φοιτητές
κάθε χρόνο στα πανεπιστήμια και
τις σχολές, η ζωή στην επιχειρηματικότητα άλλαξε δραματικά και από
την καινοτομία και τις βιομηχανικές επενδύσεις, περάσαμε
δυστυχώς στις καφετερίες και στα μοντέρνα ψιλικατζίδικα
που σταδιακά αντικατέστησαν τα περίπτερα και τους πάγκους των εφημερίδων, που ήταν η καθημερινή βιτρίνα του
Τύπου σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, οι χρυσές δεκαετίες του
Τύπου χάθηκαν από «προσώπου γης» και στη θέση τους
τρέχουν στο διαδίκτυο ειδησεογραφικά ηλεκτρονικά μέσα
και σελίδες κάθε λογής…
Η άλλοτε κραταιές εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, του
Γιάννη και της Κατερίνας Βελλίδη, η «Μακεδονία» και η
«Θεσσαλονίκη» έσβησαν εξ αιτίας πολιτικών εξαρτήσεων
και λόγω έλλειψης στρατηγικής, όπως το ίδιο περίπου συνέβη λίγο νωρίτερα και στις ιστορικές εφημερίδες της Τέσας Λεβαντή και του Νίκου Μέρτζου «Ελληνικός Βορράς»,
«Σπορ του Βορρά» και «Εσπερινή Ώρα¨. Για περισσότερα
από είκοσι χρόνια αρκετοί Θεσσαλονικείς αναγνώστες
στράφηκαν στα Αθηναϊκά φύλλα, αφήνοντας στα …μανταλάκια τις τοπικές εφημερίδες της πόλης, που χρόνο με το
χρόνο συνεχώς και έπεφταν σε χαμηλότερη κυκλοφορία.
Η παρακμή του Τύπου στη δεύτερη σε πληθυσμό πόλης
της Ελλάδος, είχε ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση και του
επιχειρείν και οι εναπομείνασες βιομηχανίες της Βορείου
Ελλάδος ήταν φυσικό στράφηκαν στο «κλεινόν άστυ» που
παρά τα δέκα μνημονιακά δύσκολα χρόνια, κράτησαν τις
πωλήσεις σε κάποιο βιώσιμο επίπεδο…
Δεν είναι μόνον ο Τύπος της Θεσσαλονίκης που έχασε
έδαφος επικοινωνίας με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Είναι και το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Σήμερα στον τομέα της ραδιοφωνίας επιβιώνουν μόνον, ένας μουσικός
ραδιοφωνικός σταθμός κι ένας αθλητικός. Στην τηλεοψία η
άλλοτε παραδειγματική σε ποιότητα ΕΤ3 γύρισε πολλά χρόνια πίσω, χωρίς έμπειρους δημιουργούς και δημοσιογράφους και η TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στα χέρια του ομίλου ANT-1 έγινε
“m” (!) παίζοντας σίριαλ και άλλες κονσέρβες! Την εικόνα
της διάλυσης στα τοπικά ΜΜΕ συμπληρώνουν οι μικρότερης εμβέλειας προσπάθειες, που όπως φαίνεται δυσκολεύονται να …ξεκολλήσουν από την μετριότητα χρόνια τώρα…
Αναρωτιέμαι – όπως κι εσείς το ίδιο αναρωτιέστε – σε
μια πόλη του ενός εκατομμυρίου κατοίκων, είναι δυνατόν
να μην υπάρχει σήμερα μια καθημερινή εφημερίδα, που
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Μεταφέρονται λόγω κορονοϊού οι καλλιέργειες χασίς α

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΚΑΝΤΟΥΡΗ
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Φέρνουν το Λαζαράτι σ

Φυτείες μεγάλες, φυτείες σύγχρονες και
με παραγωγή ιδιαίτερα ποιοτική, εγκαθιστούν
στην Ελλάδα, κυρίως σε Ήπειρο και Δυτική
Μακεδονία, κυκλώματα Αλβανών εμπόρων
ναρκωτικών. Ο εντοπισμός δύο μεγάλων φυτειών σε Γρεβενά και Πρέβεζα προκαλεί προβληματισμό στα ανώτερα κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ.
«Είναι φανερό ότι οι περιορισμοί στις μετακινήσεις λόγω κορωνοϊού, αλλά και τα μέτρα
στα σύνορα, οδήγησαν στην ανάπτυξη ντόπιων φυτειών», επιβεβαίωσε μιλώντας στην
Karfitsaαξιωματικός της αστυνομίας.
Η καλλιέργεια χασίς εντός του ελλαδικού
χώρου έχει μία σειρά από πλεονεκτήματα για
16 22.08.2020

τους εμπόρους ναρκωτικών που χρόνια δραστηριοποιούνται στον χώρο. Δεν έχουν το πρόβλημα του ελέγχου των συνόρων για τη μεταφορά των μεγάλων ποσοτήτων, διακινούνται
εντός της ελληνικής επικράτειας πιο εύκολα.
Από την Ελλάδα είναι ευκολότερη, λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διακίνηση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης η ποιότητα του χασίς από τα ελληνικά εδάφη θεωρείται πολύ
καλύτερη. Ενδεικτικό είναι ότι όταν το χασίς
που εισάγεται παράνομα από την Αλβανία διακινείται σε τιμές από 500 έως 1.000 ευρώ
το κιλό, η ντόπια παραγωγή εκτινάσσεται από
3.500 έως 4.000 ευρώ. «Η διαφορά διακρί-

νεται ακόμη και από τη μυρωδιά», παρατηρεί
Έλληνας αστυνομικός, ειδικός στη διαχείριση
υποθέσεων ναρκωτικών.
Την περίοδο αυτή, που έχει αρχίσει η συγκομιδή και τα χασισόδεντρα έχουν πάρει
μεγάλο ύψος, σε όλη την επικράτεια γίνονται
έρευνες από αέρος. Είτε με ελέγχους από τα
ελικόπτερα της ΕΛ.ΑΣ., είτε επιπρόσθετα με
drones που διαθέτουν οι διωκτικές αρχές. Με
τον τρόπο αυτό έχουν εντοπιστεί αρκετές μεγάλες φυτείες χασίς.
Η περίπτωση όμως των 3.445 δενδρυλλίων χασίς που ήταν φυτεμένα σε περιοχή της
Πρέβεζας δεν ήταν τόσο εύκολη. Οι καλλιερ-

reportage

από τη γειτονική χώρα

στην Ελλάδα
της δίωξης Θεσσαλονίκης. Πλαστικοί σωλήνες και μία
μηχανή δημιουργούσαν ένα σύστημα άρδευσης της καλλιέργειας, ενώ είχε εγκατασταθεί και ένα ηλιακό πάνελ
για την εξασφάλιση των αναγκών για ρεύμα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων
οι έξι αλβανικής καταγωγής. Ορισμένοι εξ αυτών έχουν
απασχολήσει στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές πάλι για
υποθέσεις ναρκωτικών.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές από τη συγκεκριμένη
καλλιέργεια μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών διοχετεύονταν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, ακόμη και προς την
Τουρκία. Εκτός των περίπου 3.500 δενδρυλλίων που ξεριζώθηκαν βρέθηκαν και 4,5 κιλά χασίς, από τη συγκομιδή, ενώ κατασχέθηκαν 44 σακούλες τροφίμων, που θα
χρησιμοποιούνταν για τη συσκευασία των ποσοτήτων.

γητές - έμποροι ναρκωτικών, γνώριζαν καλά πώς γίνονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. Επέλεξαν μία δεντρόφυτη περιοχή και αποψίλωσαν όλα τα εσωτερικά κλαδιά. Με τον
τρόπο αυτό η φυτεία καλύφτηκε οπτικά από τον ουρανό
και έτσι ήταν αδύνατος ο εντοπισμός από ελικόπτερα ή
drones. Οι χασισοκαλλιεργητές διαμόρφωσαν το έδαφος
και εκμεταλλευόμενοι το νερό ρεμάτων που διασχίζουν
την περιοχή έστησαν μία οργανωμένη καλλιέργεια. Η
φυτεία εντοπίστηκε ύστερα από πληροφόρηση που είχαν
οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, οι
οποίοι παρακολουθούσαν το τελευταίο δίμηνο τις κινήσεις τους.
Η αποκάλυψη της φυτείας εξέπληξε ακόμη και τους
πολύπειρους σε υποθέσεις ναρκωτικών αστυνομικούς

Φυτεία – ρεκόρ στα Γρεβενά
Το γεγονός ότι κυκλώματα Αλβανών εμπόρων ναρκωτικών έχουν μεταφέρει τις φυτείες τους σε ελληνικό
έδαφος, επιβεβαιώνεται και από αυτή που αποκαλύφτηκε σε δύσβατη περιοχή των Γρεβενών και είναι η μεγαλύτερη φυτεία που έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια. Οι
αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Γρεβενών παρακολουθώντας τις κινήσεις εμπόρων βρέθηκαν σε φυτεία οκτώ στρεμμάτων με 13.852 δενδρύλλια
χασίς, ύψους που ξεπερνούσε το 1,5 μέτρο το καθένα. Οι
καλλιεργητές χασίς είχαν επιλέξει ένα ξέφωτο και κοντά
στον Βενέτικο ποταμό είχαν εγκαταστήσει ένα πλήρες
αρδευτικό σύστημα με λάστιχα ποτίσματος μήκους δέκα
χιλιομέτρων. Συγκεκριμένα είχαν τοποθετήσει στο ποτάμι αντλία νερού και με πετρελαιομηχανές αντλούσαν
το νερό το οποίο έφτανε στο αρδευτικό σύστημα με μία
σωλήνα. Το ρεύμα για τις ανάγκες των μελών του κυκλώματος που ζούσαν εκεί, το διασφάλιζαν από σύστημα
ηλιακών πάνελ. Οι αστυνομικοί της δίωξης βρήκαν αυτοσχέδιες κατασκευές – παράγκες, καθώς οι καλλιεργητές έμεναν εκεί τόσο για να φροντίζουν τη φυτεία, όσο και
για να επιτηρούν την περιοχή.
Οι δύο μεγάλες φυτείες ακολουθούν αρκετές άλλες
που έχουν αποκαλυφτεί το τελευταίο διάστημα, επιβεβαιώνοντας τη θεωρία των αστυνομικών ότι πολλές καλλιέργειες χασίς έχουν μεταφερθεί στον ελληνικό χώρο,
κυρίως από Αλβανούς. Τα μέτρα για την πανδημία θεωρείται πως αποτελούν τον κύριο λόγο για τη συγκεκριμένη… μετακόμιση. «Με τους περιορισμούς που έχουν
επιβληθεί στα σύνορα, τον περιορισμό γενικότερα της
κυκλοφορίας, οι έλεγχοι σε συνοριακές περιοχές είναι
πιο επισταμένοι, επομένως ακόμη πιο δύσκολο να περά-

σουν από τα μπλόκα», εξηγούσε στην Karfitsa αστυνομικός της δίωξης ναρκωτικών. Παράλληλα , τροχοπέδη
στα σχέδια των εμπόρων ναρκωτικών από τη γειτονική
χώρα έχουν γίνει οι αυξημένες περιπολίες στα σύνορα,
λόγω και της αύξησης της διακίνησης μεταναστών από
την Ελλάδα προς την Αλβανία.
22.08.2020
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Προβλήματα διαχείρισης σε καθημερινές
αστυνομικές υποθέσεις παρουσιάζονται σε
διωκτικές και δικαστικές αρχές, όταν μεταξύ
των εμπλεκομένων υπάρχουν επιβεβαιωμένα,
ακόμη και ύποπτα, κρούσματα κορωνοϊού. Δικαστές και αστυνομικοί τονίζουν στην Karfitsa
πως δεν έχουν προβλεφθεί μέτρα, καθώς η
μεταδοτικότητα του ιού είναι μεγάλη, επομένως όλοι κινδυνεύουν. Και το πρόβλημα θα
είναι μεγάλο εάν μεγάλος αριθμός αστυνομικών βρεθεί σε καραντίνα.
Η υπόθεση με το τροχαίο ατύχημα στην
Αλεξάνδρεια Ημαθίας το βράδυ του 15αύγουστου ανέδειξε αμέσως τη διάσταση που μπορεί
να πάρει η μετάδοση του κορωνοϊού. Ο 57χρονος που τραυματίστηκε διακομίστηκε στο νοσοκομείο και διαγνώστηκε θετικός. Οι επαφές
του σε αστυνομία και ΕΚΑΒ μπήκαν αμέσως σε
καραντίνα, για τον φόβο μήπως έχουν προσβληθεί από κορωνοϊό. Για να υποβληθούν σε
τεστ περίμεναν αναγκαστικά τέσσερις ημέρες.
Το γεγονός ότι τις ίδιες ώρες περίπου 50 αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη ήταν σε καραντίνα
επειδή επτά συνάδελφοί τους σε διάφορες
υπηρεσίες διαγνώστηκαν θετικοί, αποτυπώνει
την πραγματικότητα. Τι θα συμβεί εάν περισσότεροι εμπλεκόμενοι σε αστυνομικές υποθέσεις είναι θετικοί; Και πώς θα κινηθούν οι
δικαστικές διαδικασίες γι’ αυτούς;
Μέχρι τώρα στην Ελλάδα και ειδικά στα
δικαστήρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης
δεν έχει αντιμετωπιστεί τέτοια υπόθεση. Τουλάχιστον δεν είναι γνωστή, καθώς κανείς δεν
αποκλείει ότι έχουν περάσει από τα δικαστικά
γραφεία και ακροατήρια ασυμπτωματικοί είτε
κατηγορούμενοι, είτε δικηγόροι και απλοί πολίτες. Μάλιστα οι δικαστές και οι κατά τόπους
διοικήσεις των δικαστηρίων έλαβαν επιπρόσθετα μέτρα προκειμένου να κρατηθούν οι
αποστάσεις. Δεδομένου ότι τα ανακριτικά γραφεία δεν χωρούν πολλά πρόσωπα, λόγω τήρησης των αποστάσεων ανακρίσεις έγιναν σε
αίθουσες δικαστηρίων. Από τότε που άνοιξαν
τα δικαστήρια, σε δικαστικά γραφεία και ειδικά
στα ανακριτικά έχουν τοποθετηθεί πλεξιγκλάς
και όλοι φορούν μάσκες, ωστόσο δικαστές
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λένε πως αυτό δεν φτάνει. «Δεν έχει προβλεφτεί τι θα
συμβεί εάν ένας κατηγορούμενος για κακούργημα είναι
θετικός στον ιό. Πώς θα απολογηθεί; Ποια μέτρα θα ληφθούν για την παρουσία του και να μην μεταδοθεί ο ιός»,
διερωτώνταν δικαστές στη Θεσσαλονίκη. Συμπλήρωναν
πως δεν υπάρχει προμήθεια σε ειδικές στολές και εξοπλισμό, στην περίπτωση που χρειαστεί να ακολουθηθεί
η διαδικασία και να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά του.
«Πώς θα καταθέσει κάποιος μάρτυρας εάν η μαρτυρία
του θεωρηθεί κρίσιμη για μία υπόθεση και είναι θετικός»,
ρωτούσαν.
«Κάνουμε ότι είναι δυνατόν να κρατήσουμε μέτρα και
ισορροπίες», είπε από την πλευρά του δικαστής ο οποίος
αντιμετώπισε τη διαχείριση των μέτρων στο προηγούμενο διάστημα. «Αυτό που παρατηρείται είναι ότι αντί να
προσαρμοζόμαστε εμείς στις οδηγίες των γιατρών, προσαρμόζονται αυτοί στην κατάσταση που βλέπουν ότι επικρατεί γενικώς στο δημόσιο», συμπλήρωσε. «Είμαστε σε
πολύ δύσκολη περίοδο», κατέληξε.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως αναμένεται ν’ αντιμετωπιστεί με την έναρξη του δικαστικού έτους που
προσδιορίστηκε για φέτος την 1η Σεπτεμβρίου. Τι θα γίνει
με τις δίκες όπου οι κατηγορούμενοι είναι πολλοί; Στην
περίοδο της καραντίνας κάποια δικαστήρια προχώρησαν
στη διεξαγωγή τέτοιων δικών, όπως έγινε στην Κομοτηνή, λόγω του κινδύνου της αποφυλάκισης κατηγορουμένων με τη συμπλήρωση 18μηνου. Κάποια άλλα, όπως
στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν στη διακοπή, παρ’ ότι οι
κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Η αντιμετώπιση
παρόμοιων καταστάσεων δεν είναι γνωστό πώς θα γίνει
και ο φόβος για μετάδοση της ασθένειας λόγω αδυναμίας
μέτρων είναι ορατός.
Στο κόκκινο η αστυνομία
Στην αστυνομία η κατάσταση μπορεί αν γίνει περισσότερο οριακή. Η κραυγή αγωνίας του προέδρου της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεόδωρου Τσαϊρίδη
μετά τον εντοπισμό, την Τρίτη, επτά αστυνομικών που
ήταν θετικοί στον κορωνοϊό, είναι ενδεικτική. «Το μόνο
που μπορεί να γίνει είναι να γίνονται διαρκώς δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο προσωπικό όλων των υπηρεσιών.
Μόνον έτσι θα περιοριστεί η μεταδοτικότητα», ανέφερε
μιλώντας στην Karfitsa. Προηγουμένως η Ένωση με ανακοίνωσή της ζήτησε να γίνονται τεστ σε όλους τους αστυνομικούς που επιστρέφουν από άδειες, όπως συμβαίνει
και με τους υγειονομικούς. «Αυτή τη στιγμή είναι περίπου
50 αστυνομικοί σε καραντίνα από τις επαφές των επτά.
Δεν μπορεί όλοι στην αστυνομία να μπούμε σε καραντίνα», σημείωσε.
Η περίπτωση του τροχαίου ατυχήματος, στην οποία
το θύμα, ένας 57χρονος που τραυματίστηκε προέκυψε
ότι ήταν θετικός στον κορωνοϊό, δεν είναι η μοναδική.
Όπως λένε αστυνομικοί η διαχείριση υποθέσεων είναι
στα όρια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι προ ημερών αποφασίστηκε να μεταχθεί φυλακισμένος που ήταν ύποπτος
για κορωνοϊό από τις φυλακές Διαβατών στο νοσοκομείο
με μεταγωγικό αυτοκίνητο της αστυνομίας. Όταν διαμαρτυρήθηκαν οι αστυνομικοί και έγινε παρέμβαση από τους

συνδικαλιστές, τότε μόνον αποφασίστηκε ο κρατούμενος
να μπει στην απομόνωση των φυλακών και κλιμάκιο του
ΕΟΔΥ να μεταβεί στις φυλακές για να πάρει δείγμα.
«Οι ηλικίες των αστυνομικών που υπηρετούν είναι
αυτές όπου οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί. Έτσι
υπάρχει μεγάλος κίνδυνος διασποράς γι’ αυτό πρέπει να
ληφθούν μέτρα με διενέργεια τεστ», τόνισε ο κ. Τσαϊρί-

δης. Ανέφερε μάλιστα ότι δεν υπάρχει καμία μέριμνα για
όλους τους συλληφθέντες. Στους μετανάστες που προέρχονται από την Τουρκία. Όπως είπε, δεν γίνεται κανένας
έλεγχος. «Όσοι βρίσκονται, διαμοιράζονται στα τμήματα.
Δεν πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να ελεγχθούν, ν’ ακολουθηθούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα», διερωτήθηκε ο
πρόεδρος των αστυνομικών.

Αναστάτωση από το πρώτο κρούσμα
στα δικαστήρια
Το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού στα δικαστήρια
Θεσσαλονίκης ήταν αυτό που προκάλεσε αναστάτωση λίγες μόλις ημέρες πριν την έναρξη της νέας
δικαστικής περιόδου, την 1η Σεπτεμβρίου. Όπως αποκάλυψε την περασμένη Τετάρτη η karfitsa.gr υπάλληλος παρουσίασε πυρετό και μετά από τεστ που
έκανε σε νοσοκομείο διαγνώστηκε θετικός. Ωστόσο,
άλλοι υπάλληλοι έλεγαν ότι η καθυστέρηση στην
ανακοίνωση ότι είναι θετικός τον είχε καθησυχάσει με
συνέπεια να πάει κανονικά στη δουλειά του. Με εντολή του ΕΟΔΥ τέθηκαν σε προληπτική καραντίνα οι
επαφές του και συγκεκριμένα έξι ακόμη υπάλληλοι.
Παρά το αρχικό μούδιασμα δικαστών, υπαλλήλων και δικηγόρων για το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού στα δικαστήρια, οι συνδικαλιστές όλων των πλευρών ζητούν να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα εν όψει
του νέου δικαστικού έτους. Χαρακτηριστική είναι η
ανακοίνωση του συλλόγου δικαστικών υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης με την οποία ζητούν να διενεργηθούν
σε όλους τους υπαλλήλους τεστ για τον κορωνοϊό.
Ακόμη ζητούν η απολύμανση που έγινε σε τέσσερα
γραφεία λόγω του συγκεκριμένου κρούσματος να
επεκταθεί σε όλο το δικαστικό μέγαρο.
«Να ληφθούν άμεσα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα
υγιεινής και ασφάλειας των συναδέλφων. Να εφαρμοστούν επακριβώς τα πρωτόκολλα ασφαλείας που
έχει καθορίσει ο ΕΟΔΥ (θερμομέτρηση, μάσκα, απο-

στάσεις). Να απολυμανθεί άμεσα όλο το δικαστικό
Μέγαρο, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω μετάδοση και διασπορά του ιού. Απαιτούμε να γίνουν τα
τέστ για τον κορωνοϊό σε όλους τους συναδέλφους
δωρεάν με την έναρξη του δικαστικού έτους για να
αποφευχθεί δημιουργία νέας εστίας μετάδοσης του
ιού στην ήδη επιβαρημένη πόλη της Θεσσαλονίκης»,
σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους οι δικαστικοί
υπάλληλοι της Θεσσαλονίκης.
Πάντως με την επιβεβαίωση του κρούσματος
άμεσα η πρόεδρος του δικαστικού μεγάρου πρόεδρος
Εφετών Καλλιρόη Χειμαριού ενημέρωσε τους αρμόδιους υγειονομικούς φορείς και ζήτησε να κλείσουν
όσα γραφεία στα οποία ήταν υπάλληλοι που ήρθαν
σε επαφή με τον θετικό στον κορωνοϊό εργαζόμενο.
Παράλληλα έγινε απολύμανση σε συγκεκριμένους
χώρους.
Το πρώτο κρούσμα πέραν της ανησυχίας στους
κύκλους των υπαλλήλων, προκάλεσε έντονο προβληματισμό σε δικαστές και δικηγόρους για τις
συνθήκες λειτουργίας των δικαστηρίων από την 1η
Σεπτεμβρίου. «Με αυτόν τον φόβο της μετάδοσης
μπορεί κάθε διαδικασία να ανατραπεί από στιγμή σε
στιγμή», έλεγαν δικαστές. «Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι όλοι όσοι θα κυκλοφορήσουν στις αίθουσες
δεν θα έχουν ζήτημα, πώς θα το ξέρουν», διερωτήθηκαν δικηγόροι.
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Επέζησε από τον κορωνοϊό,
πέθανε από εγκατάλειψη
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Συγγενείς 72χρονου που μπήκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για επέμβαση ρουτίνας και βρέθηκε στην Εντατική διασωληνωμένος με κορωνοϊό, κατέθεσαν μήνυση κατά
παντός υπευθύνου γιατρού, καταγγέλλοντας
ότι ο άνθρωπός τους εγκαταλείφτηκε κατά τη
διάρκεια της νοσηλείας του σε κλινική Covid
άλλου νοσοκομείου, με συνέπεια να χάσει τη
ζωή του από καρδιακή ανακοπή. Ζητώντας να
διενεργηθεί νεκροτομή για να διαπιστωθούν
τα αίτια θανάτου του και οι συνθήκες νοσηλείας του, αναφέρουν μία σειρά γεγονότων
που δείχνουν την κατάσταση που επικρατεί
στα νοσοκομεία. «Δυστυχώς εκτός της Εντατικής τους έχουν πεταμένους. Εκεί τον έσωσαν.
Μετά στην κλινική τον άφησαν εγκαταλειμμένο», δήλωσε στην Karfitsa ο γιος του άτυχου
72χρονου.
Ο πρώην καπετάνιος, ναυτιλιακός πράκτορας στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, Χρήστος Στέφου εισήχθη στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»
στα τέλη Ιουλίου για προγραμματισμένη επιχείρηση προστάτη. «Μας είχαν πει ότι ήταν μία
επέμβαση ρουτίνας», λέει ο γιος του Κωνσταντίνος Στέφου. Κατά την εισαγωγή υποβλήθηκε σε τεστ κορωνοϊού που βγήκε αρνητικό,
όπως και η κόρη του που τον συνόδευε. Η επιτυχημένη επέμβαση όμως ήταν το μόνο θετικό. Όπως αναφέρουν οι συγγενείς του στη μήνυσή τους αλλά και όπως περιέγραψαν στην
Karfitsa, στον θάλαμο όπου νοσηλευόταν μολύνθηκε με κορωνοϊό. Ανέφεραν μάλιστα σειρά παραλείψεων στα μέτρα προστασίας, όπως
και το γεγονός ότι παρά τη διαπίστωση άλλου
κρούσματος ο θάλαμος δεν απολυμάνθηκε
ποτέ. Συνέπεια της μόλυνσης, για την οποία
ενημερώθηκαν μέρες αργότερα, ήταν να επιβαρυνθεί η υγεία του και να διακομιστεί μετά
την επέμβαση στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου», όπου αρχίζει ένα μαρτύριο που είχε
συνέπεια να χάσει τη ζωή του. Όχι όμως από
κορωνοϊό, όπως τονίζουν.
«Νοσηλεύτηκε σε κλινική covid, μιλούσαμε στην αρχή με βιντεοκλήσεις. Άλλοι ασθενείς μας είπαν ότι η κατάσταση ήταν άθλια. Δεν
τους άλλαζαν ούτε σεντόνια. Οι γιατροί έμπαι-

ναν και έβγαιναν αμέσως φοβούμενοι μην μολυνθούν», περιέγραψε ο γιος του. Σύμφωνα
με όσα ανέφερε, η κατάσταση της υγείας του
παρουσίασε επιδείνωση και χρειάστηκε να μεταφερθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ως
ασθενής με κορωνοϊό και να διασωληνωθεί.
Στην εντατική σώθηκε
«Οι άνθρωποι της Εντατικής είναι κορυφαίοι. Ευγενικοί, μας ενημέρωναν διαρκώς,
είναι επιστήμονες. Τον έσωσαν», σημειώνει
ο γιος του εκθειάζοντας τις προσπάθειες των
γιατρών στη μονάδα. Όπως είπε επί 14 ημέρες
προσπαθούσαν να τον σώσουν και τα κατάφεραν. «Ακούσαμε μέχρι και στις ειδήσεις ότι
ήταν ευχάριστο πως ένας ασθενής με κορωνοϊό αποσωληνώθηκε». Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαν, ο πατέρας του έκανε τεστ
για τον κορωνοϊό και αφού ήταν αρνητικός
μεταφέρθηκε πάλι σε κλινική covid, μέχρι να
βγει και δεύτερο τεστ.
«Αυτό ήταν το λάθος. Εκεί τον εγκατέλειψαν πάλι. Τον έσωσαν οι γιατροί της Εντατικής
και τον εγκατέλειψαν στην κλινική covid», σημείωσε ο γιος του άτυχου 72χρονου. Την περασμένη Τρίτη ζήτησαν να επικοινωνήσουν με
τον άνθρωπό τους, όμως το προσωπικό τους
απέφευγε, όπως αναφέρουν. Στη συνέχεια
ζητούν με email να παραδοθεί στον 72χρονο
το κινητό του τηλέφωνο για να μιλήσουν μαζί
του και όταν γίνεται «μας λένε ότι δεν μπορεί
να το ανοίξει επειδή δεν θυμόταν το pin. Μόνο

που το κινητό δεν χρειαζόταν pin για ν’ ανοίξει», λέει ο γιος του.
Την επόμενη μέρα σε επικοινωνία που είχαν το απόγευμα και συγκεκριμένα στις 6.30
της 19ης Αυγούστου, μεταφέρουν στην οικογένεια ότι «ο ασθενής είναι αιμοδυναμικά σταθερός, η κατάστασή του είναι ικανοποιητική,
περιμένουμε το δεύτερο τεστ» και αποδίδουν
τον πυρετό που παρουσιάζει στον ορό που έχει
μείνει επί ημέρες στο ένα του χέρι, όπως είπαν
στην Karfitsa οι συγγενείς. Τρεις ώρες αργότερα, όπως περιέγραψε ο γιος του, τον ενημέρωσαν τηλεφωνώντας από απόκρυψη ότι
ο 72χρονος θα διασωληνωθεί. Μία ώρα μετά
τους τηλεφώνησαν πάλι και τους είπαν ότι πέθανε στην Εντατική. «Τηλεφώνησα στην Εντατική και μου είπαν πως δεν τον έφεραν ποτέ.
Ήξερα τα τηλέφωνα, οι άνθρωποι ήταν πάλι
εξυπηρετικοί», τόνισε ο Κωνσταντίνος Στέφου.
Και δεν έφτανε μόνον αυτό, όπως είπαν. Το
απόγευμα της Πέμπτης ενημερώθηκαν τηλεφωνικά ότι και το δεύτερο τεστ ήταν αρνητικό. Παράλληλα, έβλεπαν ανακοινώσεις ότι ο
θάνατος του πατέρα τους καταγράφηκε πως
προήλθε από κορωνοϊό. Και λίγη ώρα αργότερα, νέες ανακοινώσεις ότι τελικά ήταν από...
επιπλοκές.
«Πριν είκοσι μέρες καβαλούσε ο πατέρας μου μηχανή. Τον εγκατέλειψαν γι’ αυτό
πέθανε», είπε με παράπονο. Το μεσημέρι της
Πέμπτης κατέθεσαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μήνυση κατά παντός
υπευθύνου, ζητώντας να γίνει ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 72χρονου. «Ξέρετε
τι μου είπε ο γιατρός όταν του είπα ότι θέλω
να γίνει ιατροδικαστική; Αν θέλω μπορώ να
γράψω ότι πέθανε από κορωνοϊό για να μην
γίνει», κατήγγειλε ο γιος του. Ήδη έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να
διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου και νοσηλείας του και μάλιστα το απόγευμα της Πέμπτης κλήθηκαν να καταθέσουν στοιχεία στο
αστυνομικό τμήμα που ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Πετούν στο δρόμο νεκρούς διακινούμενους
και τους εξαφανίζουν καίγοντάς τους!

Δολοφόνοι διακινητές
μεταναστών στην εθνική οδό

που οι διακινητές ήταν τόσο αμείλικτοι που τους
έβαλαν σε ένα φορτηγό – ψυγείο και τους υποσχέθηκαν πως μόνον έτσι δεν θα γινόταν αντιληπτοί
από την αστυνομία. Οι πολικές θερμοκρασίες του
φορτηγού ψυγείου δεν πάγωσαν μόνον τα όνειρά
τους, αλλά και τους ίδιους που έχασαν τη ζωή τους
από υποθερμία, όπως κατέληξε στο πόρισμά της η
ιατροδικαστής Ελένη Ζαγκελίδου.
Οι τρεις άτυχοι μετανάστες μπήκαν στον παγωμένο τάφο τους φορώντας όχι απλώς διπλά
και τριπλά, όμως μέχρι και πέντε ζευγάρια γάντια
αλλά και ρούχα ο καθένας. Πολλά παντελόνια,
πολλά πουκάμισα, πολλά πανωφόρια, πολλές
κάλτσες, μόνον με σκοπό ν’ αντέξουν το κρύο.
Πίστευαν πως έτσι θα επιβίωναν στη θερμοκρασία
του ψυγείου. Η υπόθεση ήταν καρμπόν με το θάνατο των 39 Κινέζων μεταναστών που βρέθηκαν
παγωμένοι μέσα σε φορτηγό ψυγείο στο Έσσεξ της
Αγγλίας συγκλονίζοντας όλο τον κόσμο. Η ιστορία
της Μικρής Βόλβης επιβεβαίωσε με τον χειρότερο
τρόπο ότι οι διακινητές στον βωμό του κέρδους είναι αδίστακτοι.
Το σκηνικό στη Μικρή Βόλβη είχε και ένα μπιτόνι από καύσιμο, πιθανόν βενζίνη που βρέθηκε
από αστυνομικούς. Στη νεκροψία δεν εντοπίστηκαν ίχνη φωτιάς στους άτυχους μετανάστες από
το Μπαγκλαντές τα σώματα των οποίων ήταν σε
σήψη. Όμως από τη νεκροτομή φάνηκε ότι είχαν

Τον έκαψαν
Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο άγνωστοι, εκτιμάται διακινητές, προσπάθησαν να βάλουν φωτιά σε
έναν Ιρακινό ο οποίος βρέθηκε δολοφονημένος
σε ερημική περιοχή της Ευκαρπίας δίπλα σε έναν
χωματόδρομο στο ύψος του Δερβενίου. Πιστεύεται
ότι η φωτιά μπήκε για να καλυφτούν τα ίχνη από
το έγκλημα, όπως ακριβώς και στη Βόλβη. Όμως η
πράξη της εξαφάνισης ιχνών δεν ολοκληρώθηκε,
άγνωστο για ποιόν λόγο.
3 Αυγούστου 2020. Ένα ακόμη περιστατικό
που δείχνει ότι οι διακινητές μεταναστών είναι
αδίστακτοι αποκαλύπτεται στην περιοχή της Ευκαρπίας. Οι δύο Ιρακινοί κείτονται κοντά και είναι φανερό πως πετάχτηκαν από αγνώστους που
ήθελαν να ξεφορτωθούν τα πτώματά τους. Μόνον
που η υπόθεση δεν είναι μία περίπτωση θανάτου
μεταναστών που πάγωσαν στη διαδρομή ή πέθαναν από ασφυξία. Ο ένας ήταν νεκρός από φυσικά
αίτια και ο δεύτερος δολοφονημένος. Σύμφωνα με
την έκθεση του ιατροδικαστή Μηνά Γεωργιάδη είχε
τραύμα από θλον όργανο στην τραχηλική χώρα
και εγκαύματα στο λαιμό, στο πηγούνι και στο πρόσωπο, κυρίως από την αριστερή πλευρά.
Η υπόθεση είναι αντικείμενο της δίωξης ανθρωποκτονιών, καθώς μπορεί ο ένας νεκρός, 31
χρόνων από το Ιράκ όπως ανακοίνωσε η αστυνομία να προήλθε από φυσικά αίτια, ο δεύτερος
όμως δολοφονήθηκε. Αστυνομικοί που διερευνούν την υπόθεση εξετάζουν σενάρια ακόμη και
αντίδρασης του δολοφονημένου ομοεθνή του,
ηλικίας 27 - 28 χρόνων όπως εκτιμήθηκε, στο
θάνατο του 31χρονου. «Μπορεί να μάλωσε με τον
διακινητή που ήθελε να ξεφορτωθεί το πτώμα του
νεκρού από φυσικά αίτια και έτσι να τον σκότωσε.
Το βέβαιο είναι ότι αυτοί που τους μεταφέρουν δεν
υπολογίζουν τίποτε», έλεγε στην Karfitsa αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. που έχει ασχοληθεί με υποθέσεις
διακίνησης μεταναστών.

Reportage

Υπόθεση – καρμπόν με το Έσσεξ
Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε
πως οι τρεις νεκροί ήταν πατέρας γιος και ανεψιός.
Ο μεγαλύτερος ήταν ηλικίας που δεν ξεπερνούσε
τα 35 χρόνια, ο γιος του 16 και ο ανεψιός του γύρω
στα 25. Όλοι τους από το Μπαγκλαντές που αναζητούσαν μία καλύτερη τύχη στην Ευρώπη. Μόνον

μικρά ίχνη από φωτιά που προκλήθηκε μετά θάνατον. Φαίνεται πως οι δολοφόνοι διακινητές θέλησαν να εξαφανίσουν κάθε ίχνος των άτυχων μεταναστών περιλούζοντας τα νεκρά σώματά τους με
βενζίνη και βάζοντας φωτιά. Στην περίπτωση των
τριών αυτό δεν έγινε καθώς οι σοροί ήταν παγωμένοι και η ευχέρεια κίνησης για μία τέτοια πράξη δεν
δίνει πολύ χρόνο στον δράστη.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΚΑΝΤΟΥΡΗ

Την ώρα που το θερμόμετρο είχε ανέβει στα
ύψη στη συνοριογραμμή Ελλάδας – Τουρκίας με
τα κύματα μεταναστών να πιέζουν να εισέλθουν
στο ελληνικό έδαφος υπό τις ευλογίες του τουρκικού καθεστώτος, μία είδηση πέρασε στα ψιλά.
Τρεις μετανάστες βρέθηκαν νεκροί κοντά στη
Μικρή Βόλβη, σε ερημική περιοχή. Λίγες ημέρες
αργότερα αναφέρθηκε η εκτίμηση πως διακινητές τους πέταξαν στο δρόμο επειδή έχασαν τη ζωή
τους.
Πέντε μήνες μετά, δύο ακόμη μετανάστες βρέθηκαν νεκροί, αυτή τη φορά σε ερημική περιοχή
της Ευκαρπίας. Ο ένας, καταγωγής από το Ιράκ 31
χρόνων από παθολογικά αίτια και ο δεύτερος δολοφονημένος. Και οι δύο κατέληξαν σε εκείνο το
σημείο, καθώς διακινητές τους πέταξαν εκεί για να
ξεφορτωθούν τα πτώματα, όπως εκτιμούν οι διωκτικές αρχές. Και οι δύο υποθέσεις είναι εντελώς
διαφορετικές όσον αφορά την πλοκή τους, όπως
δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Έχουν όμως ένα κοινό
χαρακτηριστικό: Ότι οι διακινητές μεταναστών και
προσφύγων δεν διστάζουν σε τίποτα μπροστά στο
κέρδος.
28 Φεβρουαρίου 2020. Ένα κτηνοτρόφος βρίσκει σε αγροτική περιοχή κοντά στη μικρή Βόλβη
τρεις νεκρούς. Ειδοποιεί αμέσως τις αρχές και η
πρώτη εκτίμηση είναι πως πρόκειται για μετανάστες. Οι σοροί είναι σε προχωρημένη σήψη και το
σενάριο των αστυνομικών της διεύθυνσης αλλοδαπών ότι είναι ενέργεια διακινητών που τους
πέταξαν αφού είχαν χάσει τη ζωή τους, λίγες ημέρες αργότερα επιβεβαιώθηκε. Η υπόθεση πέρασε
εντελώς στα ψιλά εκείνες τις ημέρες. Η αστυνομία
όταν βρέθηκαν οι τρεις νεκροί ανακοίνωνε την
επίσκεψη του υπουργού Προστασίας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στον Έβρο, ενώ στη Θεσσαλονίκη γινόταν
γνωστή η επιχείρηση με ελέγχους μεταναστών που
οδήγησε στη σύλληψη 56 ατόμων. Οι τρεις νεκροί
δεν βρήκαν θέση σε κανένα δελτίο Τύπου των διωκτικών αρχών.
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Τα χρόνια πολλά του Καράογλου
στην σύζυγο του

Εκστρατεία υπέρ μάσκας ο Τσαβλής

«Γαλάζια» ανησυχία
από την ακύρωση της ΔΕΘ

Νέο κύκλο αντιπαράθεσης άνοιξε στη Θεσσαλονίκη ή
ακύρωση της φετινής διοργάνωσης της Διεθνούς Εκθέσεως που θα ήταν η 85η. Ενώ στην πλευρά της αντιπολίτευσης και του ΣΥΡΙΖΑ είναι κατανοητές οι αντιδράσεις,
υπάρχει όμως μεγάλη ανησυχία και στις τάξεις «γαλάζιων» βουλευτών. Δεν είναι λίγοι οι τοπικοί βουλευτές
της ΝΔ, οι οποίοι όπου βρεθούν και όπου σταθούν και
ανοίξει το συγκεκριμένο θέμα, δεν διστάζουν να δηλώσουν την τεράστια ανησυχία τους για τις μεγάλες αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει αυτή η απόφαση
για την πόλη. Μπορεί να συντάσσονται με την κομματική
γραμμή, που είναι πρώτα η υγεία των πολιτών και μετά
το οικονομικό κομμάτι, αναγνωρίζουν όμως πως η πόλη
θα βρεθεί σε ακόμη πιο δύσκολη θέση. Σχεδόν στο σύνολο τους οι βουλευτές Θεσσαλονίκης της ΝΔ, έχουν
αρχίσει πρωτοβουλίες για τη λήψη σειράς κυβερνητικών
μέτρων, ενίσχυσης όσων πλήττονται από την ακύρωση
της ΔΕΘ. Εδώ πρέπει να πούμε πως ανάλογες επιφυλάξεις υπάρχουν και για το άνοιγμα των σχολείων, αλλά για
αυτό θα έχουμε πιο φρέσκια ενημέρωση.

Καλή η πολιτική, ειδικά αν είσαι επιτυχημένος και
έχεις κερδίσει την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων, αλλά
στη ζωή έχουν αλλά πράγματα μεγαλύτερη ομορφιά και
ίσως ουσία. Αυτό το αποδεικνύει ο αιώνια και αθεράπευτα ερωτευμένος με την σύζυγο του υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), Θεόδωρος Καράογλου,
που ανήμερα της μεγάλης γιορτής της Ορθοδοξίας, του
Δεκαπενταύγουστου και της Παναγίας, με μια πολύ τρυφερή ανάρτηση ευχήθηκε χρόνια πολλά για την ονομαστική της γιορτή στη σύζυγο του Παναγιώτα (Γιώτα), δηλώνοντας παράλληλα, την αστείρευτη αγάπη του προς
το πρόσωπό της.
“Χρόνια σου πολλά αγάπη μου!
Χρόνια σου καλά και ευτυχισμένα!
Είσαι ο λόγος που ο Δεκαπεντάγουστος είναι πιο
φωτεινός στο σπιτικό μας!», ήταν η αφιέρωση-ευχή του
Υφυπουργού,που την συνόδευσε με μια φωτογραφία που
τα λέει όλα από μόνη της.

Η κυβέρνηση «τσουβαλιάζει»
όλη τη Χαλκιδική

Πενηντάρης ο Τσαβδαρίδης

Ένα χρόνο μεγαλύτερος είναι ο βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ Λάζαρος Τσαβδαρίδης ο οποίος πριν από
μερικές ημέρες έκλεισε τα 50 έτη. Ο βουλευτής γιόρτασε με την οικογένεια του και εμφανώς χαρούμενος
για το μεγάλο αριθμό ευχών που δέχθηκε, τις ανταπέδωσε με μια οικογενειακή φωτογραφία στα social
media, κρατώντας με την γυναίκα και τις κόρες του
δύο χρωματιστές φούσκες που σχημάτιζαν τον αριθμό πενήντα, όσα δηλαδή και τα έτη ζωής που γιόρτασε.
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Σε χρόνο ρεκόρ βουλευτές Χαλκιδικής της αντιπολίτευσης όπως η Κυριακή Μάλαμα του ΣΥΡΙΖΑ και ο Απόστολος Πάνας του ΚΙΝΑΛ, εξέφρασαν την αντίθεση τους
στην λήψη οριζόντιων έκτακτων μέτρων κατά του κορωνοϊού σε όλο τον Νόμο. Μάλαμα και Πάνας κατηγορούν
την κυβέρνηση ότι έλαβε αυτά τα μέτρα «τσουβαλιάζοντας» τρία «πόδια», πέντε δήμους και 88 χωριά, χωρίς
την δημοσιοποίηση των επιδημιολογικών δεδομένων.
Κοινή συνισταμένη στις καταγγελίες των βουλευτών
Χαλκιδικής αποτελεί η εκτίμηση, για την Κυριακή Μάλαμα πως «η κυβέρνηση φέρει ακέραιη την ευθύνη για την
καταστροφή στην οικονομία της Χαλκιδικής», όπως και
για τον Απόστολο Πάνα πως «τα αιφνίδια μέτρα αποτελούν σαρωτικό πλήγμα για την οικονομία του Νόμου».
Ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ ζητά άμεση σύσκεψη όλων των
φορέων της Χαλκιδικής.

Το καλό παράδειγμα στη «μάχη» ενάντια του κορονοϊού δίνει με κάθε ευκαιρία ο Δρόσος Τσαβλής.
Το ίδιο έκανε και στον εορτασμό της Κοίμησης της
Θεοτόκου. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου
Θεσσαλονίκης, με την ιδιότητα του πνευμονολόγου
γιατρού, ευχήθηκε σε όλους φορώντας μάσκα. Και
δεν ήταν μόνος… το ίδιο έπραξαν όλα τα μέλη της
οικογένειας του. «Πιο ενωμένοι και αποφασισμένοι
από ποτέ να το ξεπεράσουμε κι αυτό», σχολίασε ο
κ.Τσαβλής.

Μπήκε στα social ως Kiryannis!

Λογαριασμό στο ...Instagram με το όνομα
Kiryiannis απέκτησε ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης κάτι που προκάλεσε απορία σε όσους τον γνωρίζουν προσωπικά, καθώς έως
τώρα δεν ήταν ποτέ λάτρης των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει ένας ακόμη λογαριασμός στο Instagram με το όνομα του κυρ
Γιάννη τον οποίο είχε «ανοίξει» στο παρελθόν ο Ηλίας Ψινάκης… Μαθαίνουμε πως το νέο προφίλ το έκαναν τα εγγόνια του! Μένει να δούμε εάν θα ασχοληθεί
και εάν θα προχωρήσει σε αναρτήσεις!

Επέστρεψαν άρον άρον
οι αντιδήμαρχοι
Το φετινό καλοκαίρι, λόγω των ιδιαιτεροτήτων
του με την πανδημία του κορονοϊού, φαίνεται πως
δεν επιτρέπει ...μακρινές αποδράσεις για τους αντιδημάρχους του δήμου Θεσσαλονίκης. Αυτό φάνηκε σε
έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε ο δήμαρχος, Κωνσταντίνος Ζέρβας, με αφορμή την αύξηση των κρουσμάτων την πόλη. Κάποιοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις παραλίες και να επιστρέψουν άρον άρον
στο δημαρχείο προκειμένου να λάβουν κατευθυντήριες για το πώς θα κινηθούν το επόμενο διάστημα και
για την αυστηροποίηση των πρωτοκόλλων υγείας.
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Εγκαταλήφθηκαν τα διά ζώσης συμβούλια
Επιστροφή στα έδρανα αλλά ...μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων για όλους τους δημοτικούς συμβούλους του δήμου Θεσσαλονίκης. Συνεδριάζει το Σώμα
στις 24 Αυγούστου με τηλεδιάσκεψη και όπως φαίνεται έτσι θα πάει και το επόμενο διάστημα εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων του κορονοϊού. ‘Οσο για τις διά ζώσης συναντήσεις;
Σίγουρα πάνε ένα δίμηνο πίσω… και στη συνέχεια βλέποντας και κρίνοντας!

Ακυρώθηκαν όλα τα φεστιβάλ

Στη Θεσσαλονίκη ο δήμαρχος Λειψίας

Αυτοψία στον Λαγκαδά ο Τζιτζικώστας

Μαζικές ακυρώσεις πολιτιστικών φεστιβάλ που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα στη
Θεσσαλονίκη έφεραν τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση
του κορονοϊού. Ανεστάλησαν οι εκδηλώσεις του «Φεστιβάλ Καλοκαιριού» του δήμου Θεσσαλονίκης, όπως επίσης το «Παρά Θιν’ Αλός» του δήμου Καλαμαριάς και το
«Φεστιβάλ Επταπυργίου» από την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας ενώ ματαιώθηκαν τα «Μερκούρεια» του δήμου Νεάπολης - Συκεών. Κρίμα για όσους εργάστηκαν για
την υλοποίηση των φεστιβάλ, αλλά προέχει η δημόσια
υγεία.

Στη Θεσσαλονίκη, όπως μαθαίνουμε, αναμένεται να
βρεθεί στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου ο δήμαρχος της Λειψίας,
της γερμανικής πόλης από την οποία θα προμηθευτεί ο
κεντρικός δήμος 50 μεταχειρισμένα λεωφορεία για να
καλυφθούν οι ανάγκες των αστικών συγκοινωνιών της
πόλης. Η επίσκεψη ήταν προγραμματισμένη να συνδυαστεί και με το πρώτο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ λόγω του
ότι η Γερμανία ήταν η φετινή τιμώμενη χώρα. Ωστόσο, το
τελευταίο σκέλος «ναυάγησε» λόγω κορονοϊού.

Στην περιοχή του Λαγκαδά που «χτυπήθηκε» από
τα έντονα καιρικά φαινόμενα βρέθηκε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας,
προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία στις εργασίες
αποκατάστασης των καταστροφών. Συνοδευόμενος από
τον δήμαρχο, Ιωάννη Ταχματζίδη, πέρασε από Καβαλάρι, Γέφυρα ΑΓΝΟ, Γέφυγα ποταμού Μπογδάνα και Γέφυρα
Ασσήρου, περιοχές όπου είναι σε εξέλιξη έργα για την
αντιπλημμυρική θωράκιση και προστασία τους.

Ψήσιμο με φανέλα του ΠΑΟΚ
Θάλαμος απολύμανσης στο
δημαρχιακό μέγαρο

Οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται ούτε στο ψήσιμο…
με μπλουζάκι του ΠΑΟΚ -καθότι και πρώην αρχηγός
στην ομάδα χάντμπολ του Δικεφάλου- εμφανίστηκε ο
αντιδήμαρχος του δήμου Νεάπολης - Συκεών, Αντώνης
Σαουλίδης, να ψήνει σε οικογενειακό γλέντι. Η φωτογραφία αδιάψευστος μάρτυρας της επιτυχίας του ψησίματος
αλλά και των ασπρόμαυρων αισθημάτων του.

Σε λίγες μέρες αναμένεται να εγκατασταθεί στο δημαρχιακό μέγαρο της Θεσσαλονίκης ο πρώτος θάλαμος απολύμανσης,
θερμομέτρησης και αποστείρωσης, στο
πλαίσιο των μέτρων για τον κορονοϊό. Θα
τοποθετηθεί στην είσοδο του κτιρίου, θα
λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και θα χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από 62.000
εισόδους πολιτών και εργαζομένων. Και
όπως μάθαμε από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών, Μιχάλη Κούπκα, θα είναι ο
πρώτος θάλαμος απολύμανσης που τοποθετείται σε όλη την χώρα. Γι αυτό μάλλον
άρχισαν να «χτυπούν» τα τηλέφωνα στο
δημαρχείο από ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να μάθουν πώς προέκυψε η ιδέα
ώστε να πάρουν κι αυτοί σειρά!
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Ανησυχία για τα κρούσματα
σε υγειονομικούς
Έντονο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι από τις αρχές Αυγούστου, έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό 70 εργαζόμενοι σε
νοσοκομεία, γιατροί και νοσηλευτές, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης
ενάντια στην πανδημία. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό
σκόρπισαν ανησυχία στους κόλπους της υγειονομικής κοινότητας της χώρας και αναζωπύρωσαν τη συζήτηση για άμεσα τεστ σε όλους
τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία.
Τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Θεσσαλονίκη καθώς τα κρούσματα στο νοσοκομείο
ΑΧΕΠΑ είχαν σαν αποτέλεσμα να μη γίνονται
δεκτά νέα κρούσματα ασθενών.
Οι τέσσερις γιατροί και οι δέκα νοσηλευτές
του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης
που εντοπίστηκαν θετικοί στον κορονοϊό ήταν
ασυμπτωματικοί στην πλειοψηφία τους ενώ οι
υπόλοιποι διαγνώστηκαν με ήπια συμπτώματα και παραμένουν σε κατ΄οίκον περιορισμό.
Μάλιστα τα τεστ που έγιναν στις οικογένειες τους βγήκαν αρνητικά.
Όλοι τους εργάζονται στην Α’ Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου, η οποία δέχεται
ασθενείς με κορονοϊό. Η συγκεκριμένη κλινική σταμάτησε να δέχεται νέα κρούσματα με
covid-19 προκειμένου να ολοκληρωθούν εργασίες απολύμανσης. Ωστόσο συνεχίζεται κανονικά η νοσηλεία των ασθενών με κορονοϊό
που βρίσκονται ήδη στην κλινική.
Μέχρι να αρχίσει εκ νέου η εισαγωγή ασθενών με κορονοίό στην Α’ Παθολογική Κλινική
του ΑΧΕΠΑ, όσοι νοσήσουν και χρειαστούν περίθαλψη, θα μεταφέρονται για νοσηλεία στα
νοσοκομεία «Παπαγεωργίου» και «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης, καθώς και στο νοσοκομείο της Κατερίνης.
Το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ αποτελεί ένα από τα
νοσοκομεία αναφοράς στη Θεσσαλονίκη για
τον κορονοϊό και δέχεται ασθενείς με πολύ
βαριά συμπτώματα από τις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Στο ΑΧΕΠΑ νοσηλεύτηκε και το πρώτο κρούσμα COVID-19 στη
χώρα μας τον περασμένο Φεβρουάριο.
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις στην Α’ Παθολογική Κλινική του ΑΧΕΠΑ η διασπορά του
κορονοϊού έγινε από άτομο που εργάζεται σε
αυτήν, αφού κανένας από τους εργαζόμενους
στην κλινική δεν πήρε άδεια. Ανάμεσα στους

αναστάτωσης. Η ΠΟΕΔΗΝ και τα Σωματεία Εργαζομένων έχουμε ως βασικό αίτημα την σύσταση ενιαίου κλάδου νοσηλευτικού προσωπικού. Συνεχίζουν να γίνονται στο Νοσοκομείο
μετακινήσεις προσωπικού προς την κεντρική
υπηρεσία της ΥΠΕ και σε Κέντρα Υγείας, αποδυναμώνοντας το ΑΧΕΠΑ που είναι νοσοκομείο Αναφοράς για κορωνοϊό.
Οι αδειούχοι με την επιστροφή τους κάνουν
το τεστ και έως την έκδοση των αποτελεσμάτων (μπορεί και σε δύο ημέρες) εργάζονται
κανονικά. Πως προστατεύονται ασθενείς και
προσωπικό εάν βγουν θετικοί;αναρωτιούνται
οι συνδικαλιστές στην ανακοίνωση τους.

ασθενείς βρίσκονται και δύο από τους κορυφαίους λοιμοξιολόγους του νοσοκομείου. Να
σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον οργανωτικό
γραμματέα της της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, Πέτρο Κετικίδη, από την ιχνηλάτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη προέκυψαν άλλα δύο κρούσματα, ενώ 35 άτομα βρίσκονται σε καραντίνα.
ΠΟΕΔHΝ: Τα κενά καλύπτονται
από προσωπικό άλλων τμημάτων
Σε ανακοίνωση της η ΠΟΕΔHΝ αργά το
βράδυ της Πέμπτης τονίζει ότι η έξαρση των
κρουσμάτων υγειονομικού προσωπικού τις
τελευταίες ημέρες επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα για συχνά τεστ στο υγειονομικό
προσωπικό και βελτίωση των μέσων ατομικής
προστασίας.
«Η κλινική κορωνοϊού του Νοσοκομείου
ΑΧΕΠΑ τώρα που βγήκαν οι εργαζόμενοι σε
καραντίνα καλύπτεται από το ελλιπέστατο
προσωπικό άλλων τμημάτων. Μεγάλο μέρος
είναι έκτακτοι και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα απολύεται» αναφέρεται στην ανακοίνωση
και οι συνδικαλιστές μάλιστα καταγγέλλουν
την Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ότι
προωθεί την διάσπαση σε κλάδους το Νοσηλευτικό Προσωπικό δημιουργώντας κλίμα

Θετικοί υγειονομικοί
και στο Παπαγεωργίου
Σε καραντίνα 15 ημερών τέθηκαν συνολικά εννιά εργαζόμενοι του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης που εντοπίστηκαν θετικοί στον κορωνοϊό, επιστρέφοντας
από άδεια.
Όπως υποστηρίζει η ΠΟΕΔΗΝ «οι νοσούντες υγειονομικοί γίνονται περισσότεροι με
μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι στη κορύφωση της
πανδημίας (Μάρτιο, Απρίλιο). Υπάρχουν νοσοκομειακές εστίες. Για να ελεγχθούν χρειάζεται
βελτίωση των μέσων ατομικής προστασίας και
τακτικά προληπτικά τέστ σε όλο το προσωπικό. Χορηγείται μια μάσκα το οκτάωρο που σε
δυο ώρες είναι ακατάλληλη και ένα ζευγάρι
γάντια… κομμωτηρίου για όλο το οκτάωρο. Αν
είναι δυνατόν!».
Οι υγειονομικοί εργαζόμενοι της Θεσσαλονίκης ζητούν από την κυβέρνηση -μέσω
ανοιχτής επιστολής- την άμεση λήψη μέτρων,
μέσω μαζικών προσλήψεων μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίησης όλων των συμβασιούχων στις μονάδες υγείας, προκειμένου να
ενισχυθούν οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας και
να υπάρξει μόνιμος μηχανισμός επιδημιολογικής επιτήρησης.
Παράλληλα, ζητούν την αύξηση των αριθμών των κλινών ΜΕΘ, την κάλυψη των νοσοκομείων και των υγειονομικών δομών με το
αναγκαίο υλικό, μέσα και υποδομές, αλλά και
την επίταξη ξενοδοχείων στα οποία θα μπορούν να διαμένουν υγειονομικοί στη διάρκεια
της πανδημίας, προκειμένου να προφυλάσσονται οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.

opinion
Άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον κόσμο
ΓΡΆΦΕΙ Η ΝΆΝΣΥ
Ν Ε Ν Έ Ρ Ο ΓΛ Ο Υ
-ΠΕΤΑΛΩΤΉ*

Όλοι οι άνθρωποι βιώνουν σημαντικές
αλλαγές στη διάθεσή τους μέσα από τα γεγονότα της καθημερινότητά τους. Τη μία
στιγμή μπορεί να βρίσκεται κανείς στην εργασία του και να εργάζεται γεμάτος ενθουσιασμό και πίστη, ενώ το επόμενο λεπτό μπορεί να γεμίσει αμφιβολίες και ανασφάλεια
για το αποτέλεσμα.
Αυτές οι απότομες, μετατοπιστικές διαθέσεις και σκέψεις μπορούν να επηρεάσουν οποιονδήποτε τομέα της ζωής μας.
Στις σχέσεις μας για παράδειγμα, σκέψεις
όπως «Νιώθω τόσο καλά για το πως είμαστε» μπορούν γρήγορα να μετατραπούν σε
«Κάτι δεν πάει καλά. Η κατάσταση δεν οδηγεί πουθενά». Σε μία στιγμή, η αυτοαντίληψή μας μπορεί να αλλάξει από,
«Μου αρέσω σήμερα» σε «Φαίνομαι
τόσο άσχημος/ παχύς / κουρασμένος,
κλπ.». Αυτές οι μετατοπίσεις μπορούν
να μας οδηγήσουν σε σύγχιση και είμαστε όλοι πρόθυμοι και ευάλωτοι στο
να πιστέψουμε οποιαδήποτε άποψη
μας δοθεί τη δεδομένη στιγμή.
Ο καθένας μας χωρίζεται μεταξύ
του «πραγματικού μας εαυτού» και
του «αντι-εαυτού» του. Οι προσαρμογές που κάναμε στα πρώτα χρόνια
της ζωής μας, συμβάλλουν σε μεγάλο
βαθμό στη φύση και το βαθμό αυτής
της διαίρεσης στην προσωπικότητά
μας. Από τη μία πλευρά, είμαστε αισιόδοξοι για τις ικανότητές μας, που επιβεβαιώνουν τη ζωή και κατευθύνονται
προς τον στόχο. Αυτή η πλευρά του
εαυτού μας πιστεύει ότι αξίζουμε την
αγάπη, την εμπιστοσύνη, την ευθύνη
και τις καλές εμπειρίες. Δημιουργείται
από θετικές εμπειρίες, δηλαδή από την
αγάπη που λάβαμε από έναν γονέα ή
άλλους ενήλικες φροντιστές, την υποστήριξη που λάβαμε για τις προσπάθειές
μας, την ασφάλεια που νιώσαμε, την ανθεκτικότητα που χτίσαμε, κτλ.
Ωστόσο, από την άλλη πλευρά έχουμε
ένα φαύλο αντι-εαυτό, μια πλευρά μας που
είναι αυτοκριτική και αυτοκαταστροφική.
Η γλώσσα αυτού του ‘εσωτερικού εχθρού’
αναφέρεται ως η «κριτική εσωτερική μας
φωνή». Αυτή η «φωνή» επικρίνει, προκαλεί
αμφιβολίες και συχνά μας κάνει να νιώθουμε άγχος, κατάθλιψη ή αβεβαιότητα για ό,
τι συμβαίνει στη ζωή μας. Ακριβώς όπως ο
πραγματικός μας εαυτός γεννιέται από θετι-

Η αντίληψη
της ενήλικης
ζωής μας μέσω
του φακού
της παιδικής
μας ηλικίας
είναι πάντα μια
παραμόρφωση,
γιατί δεν είμαστε
πλέον παιδί

κές εμπειρίες, ο αντι-εαυτός μας διαμορφώνεται από αρνητικές εμπειρίες στην πρώιμη
ζωή, δηλαδή από τους βλαβερούς τρόπους
που είδαμε ή αντιμετωπίζαμε στην οικογένειά μας (απόρριψη, παραμέληση, κακή
προσαρμογή ή ακόμη και κακοποίηση).
Αυτές οι καταστροφικές πρώτες εμπειρίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση του
εσωτερικού μας κριτή και χρωματίζουν τον
τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Ένας γονέας μπορεί να ρίξει μια σκιά αμφιβολίας στις
ικανότητές μας επηρεάζοντας όλη μας τη
ζωή. Ένας αναξιόπιστος φροντιστής μπορεί
να μας κάνει να μην εμπιστευόμαστε τους
άλλους. Είναι μια αξιόλογη προσπάθεια να
κοιτάξουμε πίσω και να διερευνήσουμε πώς
οι αρνητικές επικαλύψεις της παιδικής μας
ηλικίας διαμορφώνουν την τρέχουσα προοπτική της ζωής μας. Ωστόσο, το επόμενο
βήμα είναι να διαχωρίσουμε την πραγματική
μας άποψη από αυτές τις καταστροφικές συμπεριφορές και να ενισχύσουμε τον πραγματικό μας εαυτό.
Πως μπορούμε άραγε να καλλιεργήσουμε μια στάση που είναι πιο ευγενική και ωφέλιμη προς εμάς;
Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε
ότι αυτές οι αντιδράσεις «ανατροπής» έχουν
τις ρίζες τους στο παρελθόν μας. Η αντίληψη
της ενήλικης ζωής μας μέσω του φακού της
παιδικής μας ηλικίας είναι πάντα μια παραμόρφωση, γιατί δεν είμαστε πλέον παιδί. Ως
ενήλικες, μπορούμε να έχουμε την οπτική
ότι όλα όσα συμβαίνουν δεν είναι δικό μας
λάθος, ότι δεν είμαστε πλέον στο έλεος των
άλλων και ότι πολλές από τις αρνητικές στά-

σεις που στρέφονται εναντίον μας είναι παραμορφωμένες.
Χρειάζεται λοιπόν να εξοικειωθούμε με
τον τρόπο λειτουργίας του αντι-εαυτού μας.
Μόλις το κάνουμε, μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις σκληρές συμπεριφορές
με αυτο-συμπόνια.
Αν είμαστε ενοχλημένοι, μπορούμε να
κάνουμε ένα διάλειμμα,επιτρέποντας στον
εαυτό μας να ηρεμήσει. Κάνοντας μια βόλτα ή παίρνοντας βαθιές αναπνοές μπορεί
πραγματικά να βοηθήσει στη μείωση της
έντασής μας. Επιτρέπουμε στον εαυτό μας
να αισθανθεί ό, τι συναίσθημα αναδεύεται,
είτε πρόκειται για θυμό, φόβο ή ντροπή,
αλλά επιλέγουμε πώς ενεργούμε με βάση
τον πραγματικό μας εαυτό και τις αρχές μας.
Νιώθουμε τα συναισθήματά μας αλλά κάνουμε το σωστό.
Μόλις βρεθούμε σε μια πιο ήρεμη κατάσταση, μπορούμε να προσπαθήσουμε να
μετατρέψουμε τις αρνητικές μας σκέψεις
σε πιο ευγενικές και ρεαλιστικές. Καθώς το
κάνουμε αυτό, χρειάζεται να θυμόμαστε ότι
είμαστε άνθρωποι και ότι κάθε σκέψη ή συναίσθημα που βιώνουμε σε μια στιγμή δεν
αντιστοιχεί απαραίτητα στην αλήθεια. Όποια
και αν είναι η περίσταση που αντιμετωπίζουμε, το να μπορούμε να καλλιεργήσουμε
αυτήν τη στάση μπορεί να μας βοηθήσει να
συνδεθούμε με τον πραγματικό μας εαυτό
και να παραμείνουμε στο πλευρό μας.
*Η κα Νενέρογλου-Πεταλωτή είναι
ψυχολόγος και συνιδρύτρια του Reggio
Thessaloniki
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Αρχίζει εκπαιδευτικό φιλοζωϊκό πρόγραμμα στον δήμο Θεσσαλονίκης
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

Τα αδέσποτα
πηγαίνουν... σχολείο!

26 22.08.2020

Ένα νέο εκπαιδευτικό φιλοζωϊκό πρόγραμμα, που στόχο έχει την ευαισθητοποίηση και
ενημέρωση των παιδιών για την προστασία των
ζώων, ξεκινά με την έναρξη της καινούργιας
σχολικής χρονιάς στα δημοτικά σχολεία του δήμου Θεσσαλονίκης. Η απόφαση πάρθηκε από τη
διοίκηση του κεντρικού δήμου και το πρόγραμμα θα έχει φορέα υλοποίησης την αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο
«ΖΩ.Ε.Σ» (Ζωοφιλικές ενημερώσεις σχολείων).
Πρόκειται για ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ζωο..φιλώντας μαθήματα αγάπης» που στοχεύει στη διαμόρφωση ευσυνείδητων ζωοφιλικά πολιτών και έχει εγκριθεί από το
υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
για σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για σχολικό έτος 2020-2021. Οι υπεύθυνοι
του προγράμματος με τη φυσική παρουσία σκύλου θα μιλήσουν στα παιδιά για τα αδέσποτα, τις
κακοποιήσεις ζώων, την υπεύθυνη κηδεμονία
κατοικιδίων, την υιοθεσία και τους τρόπους ορθής προσέγγισης ενός σκύλου.
Παράλληλα, μέσα από παιχνίδι, μουσική,
χορό και άλλες δραστηριότητες θα απαντηθούν
όλες οι σκέψεις, οι απορίες και οι προβληματισμοί των μικρών παιδιών και θα γίνει μια γόνιμη
συζήτηση για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται
στα ζώα στη χώρα μας, καθώς το συγκεκριμένο
πρόγραμμα επενδύει στη ριζική αλλαγή της ζωοφιλικής παιδείας.
Μέχρι στιγμής έχει παρουσιαστεί το πρόγραμμα σε 120.000 μαθητές σε όλη την Ελλάδα
αφιλοκερδώς από ομάδες εθελοντών καταρτισμένους πάνω σε αυτό. Διαρκεί 1 ώρα και 15
λεπτά, ενώ θα πραγματοποιηθούν 2 - 3 ενημερώσεις σε κάθε σχολείο ανάλογα την περίσταση.
Πρόβλημα τα αδέσποτα στην πόλη
Ο δήμος Θεσσαλονίκης θα συμμετέχει
στη συγκεκριμένη δράση σε μια προσπάθεια να
μειώσει τον αριθμό των αδέσποτων που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην πόλη και τα οποία
κατά τη διάρκεια του lockdown από την πανδημία του κορονοϊού είχαν προκαλέσει προβλήματα λόγω απουσίας σίτισης. Είναι χαρακτηριστικό
πως αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με στοιχεία, μόνο
στον κεντρικό δήμο υπάρχουν περίπου 150 200 αδέσποτοι σκύλοι και άλλες 5.000 - 5.500

αδέσποτες γάτες.
«Το τελευταίο διάστημα πολλαπλασιάσαμε
τα κονδύλια ως δήμος Θεσσαλονίκης για την περισυλλογή, περίθαλψη και φιλοξενία των αδέσποτων ζώων σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα», δήλωσε
στην εφημερίδα «Κ» ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Σωκράτης Δημητριάδης.
Ο κ.Δημητριάδης στέκεται και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα λάβει χώρα από τον
Σεπτέμβρη του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021
στις σχολικές αίθουσες τονίζοντας πως «από
τη μία θέλουμε η νέα γενιά να γνωρίζει πως τα
δεσποζόμενα ζώα είναι αυτά που μετατρέπονται
ξαφνικά σε αδέσποτα και από την άλλη πως τα
αδέσποτα θα πρέπει να βρουν ένα σπίτι και να
έχουν καλύτερη αντιμετώπιση. Τα παιδιά είναι το
κοινό που μπορεί να ακούσει και να δεχτεί αυτές τις πληροφορίες. Ποντάρουμε σε αυτά για να
μειωθεί το πρόβλημα».
Ταΐστε τα ζώα στο ζωολογικό κήπο
Πέρα από την ενημέρωση για τα αδέσποτα εντός των σχολικών αιθουσών, στις σκέψεις
της διοίκησης βρίσκεται η υλοποίηση μίας ακόμη πρωτοβουλίας για την ευαισθητοποίηση των
μαθητών αναφορικά με τα ζώα με την ονομασία
«Ωρα Ταΐσματος» (Feeding Time) που θα υλοποιείται στο «Ζωολογικό Κήπο» στον Κέδρινο
Λόφο.
Τα παιδιά είτε κατά τη διάρκεια των σχολικών εκδρομών που θα πραγματοποιούνται
παρουσία των δασκάλων τους, είτε κατά τη διάρκεια προσωπικών επισκέψεων στο χώρο παρουσία των γονιών τους θα έχουν τη δυνατότητα
να ταΐζουν τα ζώα που υπάρχουν στα κλουβιά,
δύο φορές την ημέρα, μία το πρωί και μία το
απόγευμα.
«Επεξεργαζόμαστε τον τρόπο που θα προμηθεύονται τα παιδιά την τροφή για να ταΐζουν
τα ζώα, τις επιτρεπόμενες ώρες. Παράλληλα, θα
έχουμε στον ζωολογικό κήπο κτηνιάτρους και
εθελοντές κατά τη διάρκεια των επισκέψεων για
να ενημερώνουν τους μικρούς πώς θα πρέπει
να συμπεριφέρονται στα ζώα», προσθέτει ο κ.
Δημητριάδης και γι αυτή την πρωτοβουλία που
επίσης αναμένεται να ξεκινήσει από τις αρχές
φθινοπώρου.

Ιστορίες με ...κάρυ!

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΚΑΡΥΠΊΔΟΥ

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.

Νέλη Βυζαντιάδου

Ευτυχισμένα είναι τα ζευγάρια που μοιράζονται όνειρα!
Η Νέλη Βυζαντιάδου είναι ψυχοθεραπεύτρια, σύμβουλος ζευγαριών και συγγραφέας και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να ...παρακολουθήσουν «Μαθήματα στη
γλώσσα της αγάπης». Ανθρωπος χαμογελαστός που παρακινεί όποιον βρεθεί στο διάβα της να ζει όμορφα και ουσιαστικά την κάθε στιγμή! Α! Να μη ξεχάσω… δεν λέει
όχι σε επιστροφή στην τηλεόραση και τη δημοσιογραφία. Επομένως, με το καλό να έρθουν οι προτάσεις!

Χρειαζόμαστε όλοι ψυχοθεραπεία; Αν και όλοι
χρειαζόμαστε σε κάποια φάση της ζωής μας μια
εξωτερική υποστήριξη για να πάμε παρακάτω και
να μάθουμε πώς να διαχειριζόμαστε δυσκολίες, είναι σαφές ότι ούτε όλοι αναζητούν αυτή τη βοήθεια
στην ψυχοθεραπεία, ούτε είναι όλοι κατάλληλοι και
ικανοί για ψυχοθεραπεία.
Στιγμές ασθενών που δεν ξεχνάς… Μια νέα
γυναίκα που κατάφερε να βρει και πάλι τη διάθεση
για ζωή μετά την απώλεια συζύγου και παιδιού...
δυο άνθρωποι που άφησαν τους γάμους τους για να
δημιουργήσουν μια νέα, ανασυσταμένη οικογένεια...
μια γυναίκα που ξεπέρασε τις κρίσεις πανικού και
απέκτησε ποιότητα ζωής...
Υπάρχουν ευτυχισμένα ζευγάρια; Ασφαλώς και
υπάρχουν... Είναι τα ζευγάρια που μοιράζονται όνειρα, βλέπουν προς την ίδια κατεύθυνση και επικεντρώνονται στα αποθέματα αγάπης που έχουν.
Ψυχοθεραπεύτρια ή συγγραφέας; Πρωτίστως
ψυχοθεραπεύτρια που εμπνέεται από οτιδήποτε
συμβαίνει εντός ή εκτός συνεδρίας και το μεταφέρει
με μολύβι στο χαρτί ευελπιστώντας να αγγίξει και να
προβληματίσει γόνιμα τους αναγνώστες της...
Πώς προέκυψε ο ρόλος της παρουσιάστριας;
Από το 1993 ως το 2000 αφιερώθηκα με αγάπη και
ενθουσιασμό στο ρόλο της αρχισυντάκτριας - παρουσιάστριας... πρόσφατα φλέρταρα και πάλι για
λίγο με αυτόν το ρόλο παρουσιάζοντας μια εβδομαδιαία εκπομπή στο κανάλι μου στο YouTube...
Εάν σου πρότειναν σήμερα τηλεοπτική εκπομπή; Θα εξέταζα σοβαρά την πρόταση και θα έλεγα
ένα μεγάλο ΝΑΙ εάν το περιεχόμενο υποστήριζε τις
γνώσεις και την επαγγελματική εμπειρία μου... μια
εκπομπή με θέματα ψυχολογίας / προσωπικής εξέλιξης θα ήταν μια ευχάριστη πρόκληση...
Θα έμενες αλλού πέρα από τη Θεσσαλονίκη;
Λατρεύω τη Θεσσαλονίκη και δηλώνω φανατική του
κέντρου της, στο οποίο ζω χωρίς να έχω φύγει ποτέ...
αν όμως θα έπρεπε να πάω υποχρεωτικά αλλού τότε
θα διάλεγα τα Τρίκαλα, που με έχουν εντυπωσιάσει
από κάθε άποψη...
Τι λατρεύεις και τι μισείς στην πόλη; Λατρεύω

τις βόλτες στις γειτονιές του κέντρου και τη ζεστασιά
των ανθρώπων που ακόμα χαιρετιούνται...με θλίβει η
νοοτροπία πολλών που εξακολουθούν να καταδικάζουν αυτήν την πανέμορφη πόλη σε κάτι λιγότερο από
αυτό που μπορεί και αξίζει να είναι...
Ξέρεις ότι τα γενέθλια σου είναι την Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων; Ναι, το γνωρίζω και δεν
το θεωρώ τυχαίο. Είμαι πολύ ευαισθητοποιημένη στα
ατομικά δικαιώματα και με ενοχλεί η έλλειψη κοινω-

νικής ευαισθησίας, κάτι που βιώνουμε έντονα στις
μέρες της πανδημίας.
Μυστικό για να ζούμε όμορφα κάθε στιγμή...
Να κάνουμε επιλογές που μας εκφράζουν και
υποστηρίζουν τις ανάγκες μας και τα συμφέροντά
μας. Ο άνθρωπος που κάνει καλές και έξυπνες
επιλογές έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι
και ευτυχισμένος!
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Πως διαμορφώνεται το νέο ρόστερ των κιτρίνων
με το μεταγραφικό σχεδιασμό να βρίσκεται σε εξέλιξη
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Reportage

Το extreme makeover του Αρη
Σε ριζική ανανέωση του ρόστερ του προχωράει με γοργούς ρυθμούς ο Αρης, με τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης να είναι η ομάδα που
- μέχρι στιγμής - πρωταγωνιστεί στο εγχώριο
μεταγραφικό παζάρι.
Η άρση του ban βρήκε έτοιμους τους Κιτρινόμαυρους που φούλαραν τις μηχανές τους και
ήδη έχουν προχωρήσει σε έξι μεταγραφές, ενώ
επίκειται ανάλογη συνέχεια.
Οι Εμάνουελ Σάκιτς, Φακούντο Μπερτόλιο,
Δημήτρης Μάνος, Κριστιάν Γκανέα, Τζέιμς Τζέγκο και ο Τόνι Ντάτκοβιτς ανακοινώθηκαν και
βρίσκονται μαζί με την υπόλοιπη αποστολή στο
Βέρμιο της Νάουσας εκεί όπου υπό την καθοδήγηση του Μίχαελ Ενινγκ «χτίζεται» ο νέος Αρης
(σ.σ. μέχρι και τις 27 Αυγούστου θα βρίσκεται
εκεί η ομάδα).
Εκτός από μεταγραφές οι Κιτρινόμαυροι
προχώρησαν και σε τρεις ανανεώσεις με τους
Χουλιάν Κουέστα, Χαβιέ Ματίγια και Μπρούνο
Γκάμα, να λένε το μεγάλο «ναι» και να παραμένουν κάτοικοι... «Κλεάνθης Βικελίδης» για τα
επόμενα χρόνια.
Αυτοί μαζί με τους Φάμπιαν Εμαν, Λίντσεϊ
Ρόουζ, Ντανιέλ Μαντσίνι, Νίκο Μαρτίνες, Γιάννη
Φετφατζίδη, Γιώργο Δεληζήση, Πέτρο Μπαγκαλιάνη, Πέτρο Μπακούτση, Λούκας Σάσα και τους
νεαρούς Τσαγκαλίδη, Σενγκιέρκη, Μαρμαρίδη
και Χατζηπιρπιρίδη, αποτελούν το έως τώρα ρόστερ του συλλόγου της Θεσσαλονίκης.
Ο Λόπεζ και οι... επόμενοι
Μοιάζει δεδομένο και είναι σαφές πως ο
Αρης θα συνεχίσει την μεταγραφική του αντεπίθεση έτσι ούτως ώστε ο Μίχαελ Ενινγκ να έχει
στα χέρια του ένα γεμάτο και πλήρες σε κάθε
θέση ρόστερ. Ηδη, στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Ισπανός φορ, Κριστιάν Λόπεζ. Ο 31χρονος
άσος, εδώ και δύο μεταγραφικές περιόδους βρίσκονταν στην λίστα του Αρη και πλέον φαίνεται
πως ήρθε η στιγμή να φορέσει τα κιτρινόμαυρα.
Πρόκειται για έναν έμπειρο στραίκερ με θητεία
σε πολλές ομάδες και διψήφιο αριθμό γκολ στις
περισσότερες εξ’ αυτών.
Επίσης, σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις
βρίσκονται οι άνθρωποι του Αρη και με τον Εχσάν Χατζισαφί. Ο Ιρακινός μεσοαμυντικός είναι
παίκτης που μπορεί να δώσει λύσεις σε διάφορες θέσεις, ενώ η επιτυχημένη εν Ελλάδι θητεία
του, μειώνει το ρίσκο της επιλογής του. Και σε
αυτή την περίπτωση αναμένονται εξελίξεις μέχρι
τα τέλη του μήνα.
Ο Αρης θα κινηθεί επίσης για την απόκτηση

ενός ακόμα νεαρού τερματοφύλακα. Στα υπόψιν
βρίσκεται η περίπτωση του νεαρού Κοτσαρή που
θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό.
Τέλος, οι Κίτρινοι αναζητούν έναν ακόμα δεξιό μπακ (αφού θα αποχωρήσει ο Σούντγκρεν)
και έναν κεντρικό αμυντικό. Εδώ θα πρέπει να
σημειωθεί πως αν δεν βρεθεί κάποια αξιόλογη
περίπτωση δεν αποκλείεται ο Αρης να κάνει κίνηση για την επιστροφή του Ούγκο Σόουζα που
έμεινε ελεύθερος.
Η ξεχωριστή περίπτωση του Ματέο Γκαρσία
Το όνομά του βρίσκεται στο προσκήνιο για
τον Αρη, εδώ και περίπου δύο μήνες. Οι Κίτρινοι
επιθυμούν διακαώς την επιστροφή του Αργεντινού. Το ίδιο κι αυτός. Οι συνεχώς αυξημένες
απαιτήσεις του Ερυθρού Αστέρα, βάζουν εμπόδια στην ολοκλήρωση μίας μεταγραφής που θα
είναι το... κερασάκι στην τούρτα. Την υπόθεση

αυτή χειρίζεται αποκλειστικά ο Θόδωρος Καρυπίδης και οι Κίτρινοι μοιάζουν αποφασισμένοι να
περιμένουν όσο χρειαστεί τον νεαρό Λατίνο άσο.
Η νέα φιλοσοφία και το 4-3-3
Ο Αρης εκτός από ρόστερ, αλλάζει και την
αγωνιστική του φιλοσοφία. Οι πολλές λύσεις
που θα έχει πλέον ο Μίχαελ Ενινγκ, δίνουν την
ευκαιρία στον Γερμανό τεχνικό να δουλέψει
πάνω στο 4-3-3. Ένα σύστημα που αρέσει στον
ίδιο και θεωρεί πως είναι αυτό που ταιριάζει περισσότερο στην ομάδα του. Ακόμα ο Αρης δεν
έχει δώσει κάποια φιλική αναμέτρηση, αλλά με
βάση τα όσα δουλεύει στην προετοιμασία, δείχνει να προσανατολίζεται στην επιλογή του ενός
αμυντικού μέσου, με δύο οκτάρια μπροστά του.
Λύσεις έχει, παίκτες που μπορούν να καλύψουν
αρκετές θέσεις επίσης και όλα αυτά μένουν να
φανούν στο χορτάρι.

ΠΑΟΚ-Μπεσίκτας σε ένα νοκ – άουτ παιχνίδι
«φωτιά» για τις δυο ομάδες

Ενενήντα λεπτά...
μια χρονιά!

Σε ένα παιχνίδι «ο θάνατος σου, η ζωή μου», ο ΠΑΟΚ
υποδέχεται στην άδεια (ελέω Covid-19) Toύμπα την
Μπεσίκτας με στόχο την νίκη-πρόκριση στον γ’ προκριματικό γύρο του Champions League.
Σε μία ομολογουμένως δύσκολη χρονική συγκυρία
λόγω της έξαρσης του ιού στην χώρα μας και συνολικά
στην Ευρώπη ο Δικέφαλος του Βορρά, έχει την ευκαιρία
μέσω του νέου... fast forward συστήματος που ισχύει για
φέτος από την UEFA να πάρει σε νοκ άουτ παιχνίδι την
πρόκριση. Την Τρίτη (21:00, OPEN TV) η ομάδα του Αμπέλ
Φερέιρα παίζει σε ενενήντα λεπτά τους κόπους μιας χρονιάς γιατί ένας ενδεχόμενος αποκλεισμός θα στερήσει για
μία ακόμα χρονιά από τον ΠΑΟΚ το όνειρο της συμμετοχής στους ομίλους του Champions League (σ.σ. σε περίπτωση αποκλεισμού θα παίξει στον γ’ προκριματικό γύρο
του Europa League), ενώ παράλληλα, θα μεγαλώσει η
αμφισβήτηση προς το πρόσωπο του Πορτογάλου τεχνικού που πήρε μια δεύτερη ευκαιρία μετά την περσινή
αποτυχημένη χρονιά.
Επί της ουσίας ο ΠΑΟΚ θα στηριχτεί στην περσινή
ομάδα. Ο Δικέφαλος - μέχρι στιγμής - έχει προχωρήσει
σε δύο μεταγραφές. Αυτή του Στέφαν Σβάμπ και του Νίκα
Νινούα που όμως ήρθε πριν από μερικές ημέρες και δεν
είναι βέβαιο αν θα είναι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Παράλληλα, ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης,
δεν έχει στο ρόστερ του τους Μαουρίσιο, Βιεϊρίνια και
Στοχ που έχουν αποχωρήσει. Βέβαια, υπήρξαν και οι επιστροφές των δανεικών Τσαούση, Μπαλογιάννη, Ρέι που
όμως δεν βρίσκονται σε πρώτο πλάνο επιλογών - τουλάχιστον - για το παιχνίδι αυτό.
Το πλάνο του 3-4-2-1 και τα διλήμματα του Φερέιρα
Με το σύστημα που ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν,
θα πορευτεί την φετινή χρονιά ο ΠΑΟΚ. Πάνω σε αυτό
δούλεψε στην προετοιμασία του Δικεφάλου ο Φερέιρα
που δείχνει να επιμένει στον σχηματισμό με τους τρεις
στόπερ. Αλλωστε, στην συγκεκριμένη θέση υπάρχει πληθώρα επιλογών, με τους Κρέσπο, Βαρέλα, Ινγκασον, Μι-

χαηλίδη και Μιχάι να δίνουν τη δική τους «μάχη» για τις
τρεις θέσεις.
Σε ό,τι αφορά τα πράγματα στους ακραίους μπακ το
μεγάλο δίλημμα έχει να κάνει στο δεξί άκρο. Εκεί όπου
οι Μάτος με τον Ροντρίγκο έχουν μοιρασμένες πιθανότητες, χωρίς να αποκλείεται η έκπληξη του Λημνιού που
δοκιμάστηκε στον ρόλο αυτό του δεξιού μπακ-χαφ. Στο
αριστερό δεν τίθεται θέμα με τον Γιαννούλη να έχει καπαρωμένη θέση.
Στις δύο θέσεις των χαφ, τα φαβορί για την αρχική
ενδεκάδα είναι οι Ελ Καντουρί με τον Σβαμπ, με τους
Πέλκα, Μπίσεσβαρ και Ακπομ να έχουν το προβάδισμα
με τους Ζαμπά και Σφιντέρσκι να διεκδικούν θέση στο
αρχικό σχήμα.
Το μήνυμα του Σαββίδη
και οι αντιδράσεις των Τούρκων
Ο Ιβάν Σαββίδης, θέλησε να εξηγήσει στους παίκτες
την κρισιμότητα αλλά και τις ιδιαιτερότητες του αγώνα με
την τουρκική ομάδα. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ζήτησε
απ’ όλους να προσέχουν την υγεία τους, ενώ αναφέρθηκε και στην κρισιμότητα του επερχόμενου αγώνα με την
τουρκική ομάδα. «Θέλω να δώσετε μεγάλη προσοχή,
τόσο σε ό,τι αφορά την υγεία σας, όσο και στο παιχνίδι
με την Μπεσίκτας. Μετά τα δύο κρούσματα που είχαμε,
πρέπει να προσέξετε πολύ, να αποφεύγετε περιττές μετακινήσεις και να είστε κοντά στις οικογένειές σας. Είναι ένα
παιχνίδι με πολύ μεγάλη σημασία για τους στόχους της
ομάδας, το οποίο αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω των
γεγονότων των ημερών. Άλλο η πολιτική, άλλο το ποδόσφαιρο, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εκείνη τη μέρα
ο ΠΑΟΚ θα εκπροσωπεί όλη την Ελλάδα». Οι Τούρκοι που
γενικώς αρέσκονται στις εντάσεις, βρήκαν την ευκαιρία
να δημιουργήσουν τον δικό τους... χαμό γύρω από τα
λεγόμενα αυτά μέσω πολλών αναφορών στον τουρκικό
τύπο, αρχίζοντας έτσι από νωρίς τις προκλήσεις ενόψει
του μεγάλου αυτού αγώνα.

αθλητισμός
Οι επαγγελματικές ομάδες
λένε το ίδιο… τροπάριο

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ
Σα να μην πέρασε ούτε μία μέρα. Η αντίστροφη
μέτρηση για την έναρξη του νέου επαγγελματικού
Πρωταθλήματος έχει αρχίσει, κι ακόμη όλα είναι ρευστά. Μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές
η αναδιάρθρωση των κατηγοριών είναι στα χέρια του
υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη και οι
ομάδες της Super League1 έχουν στείλει τελεσίγραφο ότι δεν θα υπογραφεί η προκήρυξη του νέου Πρωταθλήματος αν δεν βρουν τηλεοπτική στέγη όλες οι
ΠΑΕ. Την ίδια ώρα που σ’ όλες τις ευρωπαϊκές λίγκες
είναι δεδομένες οι ημερομηνίες έναρξης των Πρωταθλημάτων και λυμένα όλα τα θέματα που αφορούν τις
διοργανώσεις, την Super league1 την σκεπάζει ένα
τεράστιο νεφέλωμα.
Οποιος βλέπει την αλήθεια χωρίς τη διάθεση να
στρουθοκαμηλίσει, είναι σίγουρος ότι και μετά έναν
χρόνο την ίδια εποχή, πάλι θα υπάρχουν τα ίδια θέματα. Στη Super League 1 οι εκκρεμότητες, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Πρωταθλήματος, έχουν
γίνει παράδοση. Αρα το θέμα δεν είναι τα προβλήματα, αλλά η αδυναμία της διοργανώτριας να τα λύσει
εγκαίρως. Σύμφωνα με τη λογική πρόβλημα το οποίο
εμφανίζεται πέραν των δύο φορών, θα έπρεπε να έχει
λυθεί. Διαφορετικά μιλάμε για καρκινοβασία.
Δεν διαφωνώ ότι ένα καλό τηλεοπτικό συμβόλαιο
αποτελεί τον βασικό πυλώνα της οικονομικής υγείας
μίας ΠΑΕ. Άλλο όμως βασικός κι άλλο αποκλειστικός. Για τις μικρομεσαίες ελληνικές ομάδες της Super
League1 το τηλεοπτικό συμβόλαιο αποτελεί το μοναδικό ισχυρό οικονομικό έσοδο. Τι σημαίνει αυτό; Οτι
αν δεν το έχουν θα καταρρεύσουν. Η απαίτηση των
ΠΑΕ να υπογράψουν ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο με
καλούς οικονομικούς όρους είναι θεμιτή. Ανώνυμες
εταιρείες είναι οπότε καλά κάνουν και νοιάζονται για τ
συμφέροντα τους. Το ερώτημα όμως που μπαίνει είναι
γιατί δεν νοιάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια για την
βελτίωση του ποδοσφαιρικού προϊόντος ώστε να είναι
περισσότερο ελκυστικό; Γιατί δεν προσπάθησαν οι ιδιοκτήτες ώστε να έχει εμπορική αξία και για τον όποιο
τηλεοπτικό σταθμό πληρώσει για τα δικαιώματα;
Τα ιδιωτικά κανάλια δεν είναι φιλόπτωχα ιδρύματα. Το αντίθετο. Μπαίνουν στο παιχνίδι της αγοράς τηλεοπτικών δικαιωμάτων μόνο όταν διαπιστώσουν ότι
θα προκύψει κέρδος από τη διαχείριση του προϊόντος.
Οπότε πριν οι ιδιοκτήτες των μικρομεσαίων ΠΑΕ
στηλώσουν τα πόδια προκειμένου οι άστεγες τηλεοπτικά ομάδες να βρουν στέγη, θα πρέπει να κάνουν
πρώτα την αυτοκριτική τους και να προσπαθήσουν να
δημιουργήσουν ένα περισσότερο ελκυστικό εγχώριο
ποδόσφαιρο.
22.08.2020

29

opinion
Η αρχαία ελληνική ηθική φιλοσοφία
στον κόσμο του μεταμοντερνισμού
ΤΟΥ ΑΝΔΡΈΑ
ΣΟΥΠΟΝΊΤΣΚΙ*

Η αμφιβολία είναι ο εχθρός της θρησκείας, αλλά συνάμα και «η μητέρα της φιλοσοφίας». Η γνώση, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, είναι η λύση της προαναφερθείσας
αμφιβολίας. Επιλύοντας την «παραπάνω
αμφιβολία», και ως εκ τούτου, κάθε φορά
ελέγχοντας την αλήθεια των πεποιθήσεών
της, η φιλοσοφία βλέπει ως καθήκον της
να έχει επίγνωση όσων βγαίνουν εκτός ορίων του ήδη γνωστού, κατανοητού και αντιληπτού, της κατανόησης του κόσμου στο
σύνολό του, της αποκάλυψης του νοήματος
της ανθρώπινης ύπαρξης. Μιλώντας για τη
θεμελιώδη διαφορά μεταξύ της επιστημονικής και της φιλοσοφικής γνώσης, ο Μ. Πετρόφ ορθώς επισημαίνει
ότι η επιστημονική γνώση είναι απρόσωπη: «Είναι αντικειμενική, δηλαδή
ανεξάρτητη από τον άνθρωπο και την
ανθρωπότητα και υπό αυτό το πρίσμα
– αφιλάνθρωπη. Δεν κατέχει προσδοκίες, ανάγκες, αξίες. Ο άνθρωπος είναι
αναπόσπαστο κομμάτι του αντικειμένου της φιλοσοφίας και η γνώση φαίνεται τόσο φιλοσοφική όσο περιλαμβάνει μέσα της τον ίδιο τον άνθρωπο,
την υπόστασή του».

Η φιλοσοφία
μελετά τον
πραγματικό
κόσμο στο βαθμό
που ο τελευταίος
βρίσκει την
ιδανική
αποτύπωση και
έκφρασή του
στην ανθρώπινη
σκέψη. Η
φιλοσοφία είναι
μια αντανάκλαση
της σκέψης,
που εκφράζει
τη λογική των
δικών της
ενεργειών.
30 22.08.2020

Στα υψηλότερα επίπεδα της πραγματικότητας - στην ανθρώπινη κοινωνία – στον αντίποδα του ορθολογικού και του παραλόγου βρίσκονται το
πρέπον και το υπάρχον, το ιδανικό και
η πραγματικότητα. Η ορθολογιστική
γνώση (ειδικά η επιστήμη) επικεντρώνεται σε ότι υπάρχει, στο προσιτό, στην
πραγματικότητα.
Ο ανορθολογισμός, από την άλλη,
(ειδικά στη ρομαντική του εκδοχή)
βασίζεται στο πρέπον. Εξ ου και η
προτεραιότητα που δίνεται από τους
ορθολογιστές στη γνώση της ύπαρξης
και από τους ανορθολογιστές στην κατανόηση των ηθικών, αισθητικών και
παρόμοιων προβλημάτων. Αξιοσημείωτες προσπάθειες επίλυσης της αντίθεσης της ορθολογικής γνώσης (επιστήμης) και της ηθικής έγιναν από τον
Σωκράτη, ο οποίος δήλωνε ότι η αρετή και η καλοσύνη είναι η γνώση, ότι
κανείς δεν κάνει κακό με τη δική του
ελεύθερη βούληση, αλλά μόνο από

άγνοια. Αιώνες μετά, το 1971, μια παρόμοια
άποψη εξέφρασε και ο διακεκριμένος Ρώσος
φιλόσοφος Ε. Ιλίνκοφ.
Τόσο ο ορθολογισμός όσο και ο ανορθολογισμός υποφέρουν από τη μονόπλευρη
κατανόηση της ύπαρξης. Ωστόσο, η ανάπτυξη της επιστήμης, οι επιτυχίες της τεχνολογίας και της οικονομικής επιστήμης οφείλονται κυρίως στην ορθολογική σκέψη, στην
ανάπτυξη της εννοιολογικής γνώσης, στην
εννοιολογική πληροφορία. Ο ακαδημαϊκός
Ραούσενμπαχ (διακεκριμένος Ρώσος φυσικός και μηχανικός πυραύλων, ο οποίος ανέπτυξε τη θεωρία και τα μέσα για τον διαπλανητικό έλεγχο πτήσεων και πλοήγησης το
1955-1960, γνωστός επίσης και για τα έργα
του επάνω στη χριστιανική θεολογία και
τη θεωρία της Τέχνης) στο άρθρο του «Στο
δρόμο προς μια ολιστική λογική-εικονιστική
παγκόσμια προοπτική», σημειώνει ότι «οι
αρμονικά ανεπτυγμένοι άνθρωποι έχουν
δύο πηγές γνώσης - τόσο λογικές όσο και
εξωλογικές, εικονιστικές - που καθορίζουν
τη συμπεριφορά τους και βρίσκονται σε μια

συγκεκριμένη ισορροπία. Αυτό, φυσικά, είναι το ιδανικό. Στην πραγματικότητα, πολλά
εξαρτώνται από τα ατομικά χαρακτηριστικά
της ψυχικής ανάπτυξης και από τις συνθήκες
διαβίωσης του ατόμου».
Σύμφωνα με τον Ραούσενμπαχ, «σήμερα, στην εποχή των εντυπωσιακών ανακαλύψεων στη φυσική, την αστρονομία, τη
βιολογία και τις άλλες επιστήμες που δίνουν
μια λογική εξήγηση της ζωής του Σύμπαντος, πολλοί πιστεύουν ότι η επίτευξη και
η ολοκλήρωση αυτού του υπερ-έργου (της
δημιουργίας μιας κοσμικής επιστημονικής
εικόνας) θα ωφελήσει πολλαπλά την ανθρωπότητα. Ωστόσο, μια τέτοια δήλωση
φαίνεται πολύ αμφίβολη. Μία κοσμοθεωρία
που βασίζεται μόνο σε μια επιστημονική εικόνα του κόσμου δεν περιέχει την έννοια της
ηθικής». Και όπου δεν υπάρχει ηθική, δεν
υπάρχει ο άνθρωπος. Συνεπώς, προκύπτει
το εύλογο συμπέρασμα: ο κόσμος πρέπει να
γίνει κατανοητός - με τα λόγια του Ομήρου,
με το μυαλό και την καρδιά».

Πού θα μας βρείτε

ΚΕΝΤΡΟ
Αθιβολή
Κατούνη 15, 2310508509
Apallou
Mητροπόλεως 51, 2310228898
Αrc
Κοµνηνών 8, 2310250309
Ξενοδοχείο Electra Palace
Αριστοτέλους 9, 2310294000
Βutler
Μητροπόλεως 42, 2310281350
Café de Sport
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ), 2310229555
Canteen
Δηµ. Γούναρη 7, 2310228520
Chilai
Αγίου Μηνά 4, 2313054500
Ergon Agora
Παύλου Μελά 42, 2310288008
Ernest
Λεωφόρου Νίκης 13, 2310242241
Garçon Brasserie
Αγίας Σοφίας 2, 2310253033
Kitchen Bar
Αποθήκη Β2, Λιµάνι Θεσσαλονίκης,
2310502241
Local Café
Π.Π. Γερμανού 17, 2310223307
Manoir Café
Κατούνη 31, 6973808906
Mikel
Λ. Νίκης 67, 231 028 3507
Public
Τσιμισκή 24, 231 022 7288
Plaisir
Μητροπόλεως 9, 2310277444
Rahati Shisha Bar
Ολύμπου 75, 2312 315433
Sinatra
Μητροπόλεως 20, 2310223739
Starbucks
Λεωφόρος Νίκης & Γούναρη Δημήτριου 1,
Λευκός Πύργος, 2310 273307
The Rolling Burger Bar
Εγνατία 144, 2310226926
Tre Marie
Εθνικής Αµύνης & Μητροπόλεως,
2310242280
Πλατεία Assos Odeon
Τσιμισκή 43
Warehouse 7
Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες
Καλαποθάκη 10, 2310233173
Ciel
Μεγ. Αλεξάνδρου 12, 2310888000
One
Καρόλου Ντηλ 1, 2310256585
ΔΕΘ Helexpo
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154
Ντερλικατέσεν
Κούσκουρα 7, 2310230326
Ξενοδοχείο Capsis
Μοναστηρίου 18, 2310596800
Ξενοδοχείο Grand
Mοναστηρίου 305, 2310549000
Ξενοδοχείο Tobacco
Αγ. Δημητρίου 25, 2310515002
Ξενοδοχείο Mediterranean
Σαλαµίνος 3, 2310552554
Ξενοδοχείο Porto Palace
28ης Οκτωβρίου 65, 2310504504
Ξενοδοχείο The Met

26ης Οκτωβρίου 48, 2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος
Λεωφόρου Νίκης 59, 2310250200
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace
Εγνατία 61, 2310222900
Oλύµπιον
Πλ. Αριστοτέλους 10, 2310284001
Ταβέρνα Διάβαση
Παύλου Μελά 13 & Τσιµισκή, 2310220596
Box Café
Αριστοτέλους 5, 2310267992
Ύψιλον
Εδέσσης 5, 2310530480
Ψησταριά Διαγώνιος
Στρατηγού Καλλάρη 13, 2310260958
Mentha x piperita
Παπαναστασίου 10,
2310848216
Greco
Αριστοτέλους 22, 2310230980
Μακεδονία TV
26ης Οκτωβρίου 90 Porto Center,
2310504300
TV-100 - FM-100
Νικ. Γερμανού 1 , Γραφείο Προγράμματος
2310261100
Atlas TV
Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ περίπτερο 1, 1ος ορ.
Γραφείο Καμελίδη Αντώνη , 2310501006
Βεργίνα TV
Λεωφ. Στρατού 31, γραφείο προγράμματος ,
2310831062
Εγνατία TV
Αν. Γεωργίου 21 εντός Βίλκα , γραφείο Χριστοφορίδης Μπάμπης , 2310500005
North Radio
Μητροπόλεως 34, γραφείο προγράμματος
Μύρτσος Κώστας , 2310519005
Κέντρο Πνευματικής Αναζήτησης Βαλεντίνη
Βασιλειάδη
Μητροπόλεως 34, 2314007050
Ζαχαροπλαστείο Νίκος Κουφός
Παύλου Μελά 27, 2310274671
Simons
Ερμού 57, 2310272778
Τιτάνια
Τσιμισκή 139, 2310220985
Dandelion
Χρ. Σμύρνης 17, 2310234208
Αρλεκίνος Κρέπες
Τσιμισκή 102, 2310271001
Ξαρχάκος Καφέ
Πάρκο ΧΑΝΘ , 6970368006
Green Family
Βατικιώτου 26 -28, Πλ. Άθωνος, 2310257503
Βεργίδης Ζαχαροπλαστείο
Ελευθερίας 6, Τριανδρία, 6981004425
ΔΥΤΙΚΑ
Alpha Plan Consultants
Ι. Κωλέττη 25, 231 056 6767
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Μοναστηρίου 326
GAS Theodorou
Γιαννιτσών 181, Τηλ. 2310523131
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 256, Μενεμένη, 2310584000
Subito
Παύλου Mελά 26, Εύοσμος, 2310706600
Mεζέ Μεζέ
Κων. Καραµανλή 6, Κορδελιό, 2310700100
Μονή Λαζαριστών
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, 2310650999

σημεία διανομής

Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα café της Λ. Νίκης και της Αριστοτέλους (από Εγνατίας μέχρι Παραλία), αλλά και σε όλα τα δημαρχεία, επιμελητήρια, στο αεροδρόμιο
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», στο Δικαστικό και Αστυνομικό Μέγαρο. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέλους με Τσιμισκή, στη Βούλγαρη, στη ΧΑΝΘ και στο φανάρι του Νοσοκομείου του Αγ. Παύλου.
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσµου
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσµος, 2310762400
Ζαχαροπλαστείο
Παπασωτηρίου
Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος, 2310660300
PR Café
27, Π. Μελά 25, Εύοσμος,
231 124 2181
Times Café Bar
Αγνώστου Στρατιώτη 25, Πολίχνη,
2310600885
Looney Bar
Κώττα Ρούλια 12, One Salonica Outlet Mall,
2310538627
Coffee Drop
Ανδρέα Παπανδρέου 28,
Κορδελιό, 2316007645
Λογιστικό Γραφείο Αντώνης Μάνος
Χρ. Σμύρνης 55, Διαβατά, 2312315253 ,
6979838939
Barista
25ης Μαρτίου 20, Ευκαρπία, 6936930404
Mint
Aνδ. Παπανδρέου 115, Νεάπολη, 2311243610
Il Posto
Πλατεία Ευόσμου, 2310768831
Il Posto
Μεγ. Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 2310704999
Calderon
Eπταπυργίου 82, Συκιές, 2313039993
Λεμονάδα
Eπταπυργίου 71, Συκιές, 2310218218
U Bar Project
Μεγ. Αλεξάνδρου 93, Εύοσμος, 2310776002
Café Espelho
Χρ. Σμύρνης 26, Σίνδος ( δεν εχει τηλ )
Vegera Café
Π. Μελά , Πεζόδρομος Ευόσμου, 2310704696
ANATOΛΙΚΑ
Boheme
Απολλώνεια Πολιτεία, Πυλαία, 2310477497
Hondos Center Apollonia
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία,
2310806000
SharkBar
Αργοναυτών 2, Καλαµαριά, 2310416855
Γένεσις
Τέρµα 17ης Νοέµβρη, Θεσσαλονίκη,
2310984000
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 2310400904
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης Όλγας 65, Θεσσαλονίκη,
2310824221-8
Ανατολικό
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά,
2310419654
Μercado
Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 13, Καλαμαριά,
2310402017
Remeron
Κομνηνών 70, Πεζόδρομος Καλαμαριάς,
2310432122
Plaisir
11ο χλµ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών Mediterranean Cosmos, 2310472706
The Prince
11ο χλµ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών Mediterranean Cosmos, 2310028559
Tothelo
11ο χλµ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών Mediterranean Cosmos, 2310472291

Brulee
11ο χλµ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών Mediterranean Cosmos, 2310474268
Per se
11ο χλµ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών Mediterranean Cosmos, 2310474356
Biscotto coffee +
11ο χλµ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών Mediterranean Cosmos, 2310472333
La Pasteria
11ο χλµ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών Mediterranean Cosmos, 2310472262
Karàbourno
11ο χλµ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών Mediterranean Cosmos, 2310475444
Coffice Books & Coffee
Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 2310403550
Το Νέον Καφενείον
Γρ. Λαμπράκη 205, Άνω Τούμπα, 2310900707
Papillon
Γρ. Λαμπράκη 207, Άνω Τούμπα, 2310908680
Cafe Le Monde
Μαρίας Κάλλας 3, Θεσσαλονίκη, 2313038414
Remvi
Κανάρη 2, Καλαμαριά,
2310433100
National Cafe
Αμφιπόλεως 47, Θεσσαλονίκη,
2310926393
LA BISTECCA
Καπετανίδου 2- Θεμ.Σοφούλη 77, Καλαμαριά,
2310 410999
Dio Con Dio
Παπαδόπουλου 13,
2310344294
Noah
Λ. Κομνηνών 3, 2310331331
Ζαχαροπλαστείο Τάσος
Λ. Κομνηνών 16, 2310342103
Baraki
Διογένους 42 , Κ. Τούμπα, 2313026226
Theros
Aκτής 2 & Φιλίππου, Περαία, 2392020510
Zebra
Νικ. Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 2310304674
Λόρδον
Πλατεία Παραμάνα 19, Θέρμη, 2310024900
Lodge
Καρ. Δημητρίου 4, Θέρμη, 2310024943
Rumors
Πλατεία Παραμάνα 20, Θέρμη, 2310024717
Day- Night
Κων. Καραμανλή 97, 2310949554
Café Octo
Δημοκρατίας 27, Καρδία, 2392066500
Nelson
Κομνηνών 27, Πανόραμα, 6944863248
Εστιατόριο Κρητικός
Βενιζέλου 5, Πανόραμα, 2310332810
Παραδοσιακό
Παπαδοπούλου 17, Πανόραμα, 2310344803
Κλινική Θέρμης
14ο χλμ Θεσν/κης- Ν. Μουδανιών, Θέρμη,
2310024800
Green Family
Θεμ. Σοφούλη 34, Καλαμαριά, 2310429044
Green Family
Λεωφ. Κομνηνών 27, Πανόραμα, 2310023820
Elixir Pilates Studio
Λασκαράτου 15, Θεσσαλονίκη
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