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Πέντε ατού και οκτώ … νάρκες της κυβέρνησης που πήρε μέτρα 5.1 δισεκατ. ευρώ 
για τη στήριξη της οικονομίας στο lockdown και με το βλέμμα στο εφιαλτικό 2021.

Το στοίχημα Το στοίχημα 
της επιβίωσηςτης επιβίωσης
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Του Νίκου  

Ελευθερόγλου

Είναι κάτι 
παραπάνω από 

αναγκαίο να 
δημιουργηθούν 

πλάνα στρατηγικής, 
με αρχή, μέση και 
τέλος, για αυτά 
που έρχονται 

τόσο στο θέμα 
του κορονοϊού 

όσο και στα 
ελληνοτουρκικά.
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Ε, όχι να γίνει και θύμα 
της επιτυχίας της…

Τελικά, η ρήση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, «γίναμε ένα απέραντο φρενοκομείο», 
είναι τόσο επίκαιρη όσο ποτέ. Ο κόσμος μοιάζει πλέον με ένα απέραντο φρενοκομείο και το 
μόνο που υπάρχει ακόμη ως σταθερά του είναι ότι η Γη εξακολουθεί να γυρίζει.

Από τη μια οι εξελίξεις στις ΗΠΑ, που ήρθαν να βάλουν τη σφραγίδα στον διχασμό που 
βιώνει χρόνια τώρα η υπερδύναμη, με αφορμή την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, και από 
την άλλη οι εξελίξεις στο μέγα ζήτημα του κορονοϊού έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι εκα-
τομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη δοκιμάζονται όσο ποτέ.

Στην Αμερική, που αποτελούσε και αποτελεί, εάν θέλετε, τον «φάρο» της δημοκρατίας 
του δυτικού κόσμου (με τα όποια λάθη πολιτικής), το φως πλέον τρεμοσβήνει και δεν απο-
τελεί λύση σωτηρίας για τους «ναυαγούς» του κόσμου. Το αμερικανικό όνειρο εξελίσσεται 
σε εφιάλτη, ανεξάρτητα ποιος είναι πρόεδρος, και όλα δείχνουν ότι θα χρειαστούν χρόνια για 
να επανέλθει στην προτεραία κατάστασή της. Θα μου πείτε, αυτή ήταν η μοίρα των αυτοκρα-
τοριών στο διάβα των αιώνων. Το ότι εκατομμύρια πολίτες, μεταξύ των οποίων ένα μεγάλο 
ποσοστό γυναικών, ψήφισαν έναν άνθρωπο σαν τον Τραμπ παραπέμπει στο «Σύνδρομο της 
Στοκχόλμης». Όπου το θύμα ερωτεύεται τον απαγωγέα του και παραμένει σε απόλυτη εξάρ-
τηση από εκείνον.

Το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα διεθνώς και με την τρομοκρατία των εξτρεμιστών 
του Ισλάμ, που επιστρέφει, κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει πλέον, αφού οι παράμετροι 
του χθες, με τις οποίες κάναμε προβολή στο σήμερα, δεν ισχύουν. Γι’ αυτό και να μου επι-
τρέψετε να επιχειρήσω να επικεντρωθώ στα δικά μας. Στη μικρά και έντιμη Ελλάς και στην 
κυβέρνησή της.

Μια κυβέρνηση η οποία με το «καλημέρα» αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίζει προβλήματα 
και καταστάσεις που ούτε ψύλλος στον κόρφο της.

Το είπαμε και το ξαναείπαμε. Αλλά, πλέον, αυτό δεν αρκεί. Για αυτό και το Μαξίμου –
όπως είχαμε προειδοποιήσει– θα κινδυνεύσει να πέσει θύμα της επιτυχίας του. Διότι, όσο και 
αν κάποιοι επιχειρούν να απαξιώσουν τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο πρώτο κύμα της 
πανδημίας, αλλά και της εθνικής κρίσης με την Τουρκία, τα πήγε κάτι παραπάνω από καλά.

Τώρα όμως αρχίζουν τα δύσκολα, και αυτό που είναι το μέγα ζητούμενο για εκείνη είναι 
να χαράξει στρατηγική αντιμετώπισης, ώστε να πείσει τους πολίτες ότι μπορεί και πάλι να 
βγει και να βγουν νικητές.

Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και θα εξελιχθεί σε ακόμη δυσκολότερη. 
Και αυτό, γιατί κάποιοι δεν ήθελαν να ακούσουν τις δυσάρεστες ειδήσεις και «πυροβολού-
σαν» τον αγγελιοφόρο.

Γι’ αυτό και ίσως είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίο να δημιουργηθούν πλάνα στρατη-
γικής, με αρχή, μέση και τέλος, για αυτά που έρχονται τόσο στο θέμα του κορονοϊού όσο και 
στα ελληνοτουρκικά. Και κυρίως να ληφθούν ξεκάθαρες αποφάσεις για το τι θέλουμε και 
πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα. Ώστε οι πολίτες να προετοιμαστούν για τα δύσκολα. 
Σε αντίθετη περίπτωση θα είναι κρίμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρ-
νησή του να πέσουν θύματα της επιτυχίας τους…

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Μέχρι πότε φτάνουν τα λεφτά και τι καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση το εφιαλτικό... 2021

Πέντε... ατού και οκτώ «νάρκες»
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρ-

νησης είναι... μαγκωμένο για τις εξελί-
ξεις, καθώς το δεύτερο κύμα της παν-
δημίας ίσως αποδειχθεί πιο φονικό για 
την Ευρώπη αλλά και για ολόκληρο τον 
πλανήτη, ναρκοθετώντας και τους στό-
χους της επόμενης χρονιάς. Η κυβέρνη-
ση μπορεί να είναι... απαλλαγμένη από 
τους αυστηρούς δημοσιονομικούς ελέγ-
χους των δανειστών, ωστόσο, αν το 2021 
δεν υπάρξει ουσιαστική ανάκαμψη, τότε 
οι εξελίξεις θα πάρουν άλλη τροπή. 

Σκηνικό... πολέμου
Η εικόνα που έχει διαμορφωθεί πα-

ραπέμπει σε πόλεμο, καθώς:
1. Η έκρηξη της πανδημίας, με επί-

κεντρο την Ευρώπη, δείχνει ότι, μέχρι να 
ωριμάσει ο χρόνος για ευρεία χρήση των 
εμβολίων, θα κλυδωνιστούν οι μεγάλες 
οικονομίες, προκαλώντας ένα ντόμινο 
αρνητικών εξελίξεων και στη χώρα μας.

2. Ο τουρισμός το προσεχές καλοκαί-
ρι αποτελεί τον αδύναμο κρίκο, καθώς 
θα αφήσει αρνητικό αποτύπωμα και τον 
χειμώνα του 2021, μεταφέροντας μάλι-
στα μια «βαριά» κληρονομιά το 2022. 
Τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο «φι-
ξάρονται» τα συμβόλαια της επόμενης 
τουριστικής σεζόν, ωστόσο φέτος η... πα-
ράδοση αυτή «σπάει» λόγω της έξαρσης 
του δεύτερου κύματος της πανδημίας, 
προκαλώντας ταυτόχρονα έντονη ανη-
συχία, αφού κινούνται σε πρωτοφανώς 
χαμηλά επίπεδα. 

3. Ο φόβος για τον κορονοϊό διαμορ-
φώνει νέες συνήθειες και έτσι χιλιάδες 
επιχειρήσεις, που σχετίζονται πρωτίστως 
με τον τουρισμό, τη διασκέδαση και την 
ψυχαγωγία, θα βρεθούν εκ των πραγ-
μάτων σε αδιέξοδο με χιλιάδες λουκέτα 
μέσα στην επόμενη χρονιά.

4. Η καθίζηση των εσόδων και η αύ-
ξηση των δαπανών για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της πανδημίας έχουν 
ήδη οδηγήσει σε απόκλιση άνω των €10 
δισ. στον Προϋπολογισμό.

5. Το λουκέτο σε χιλιάδες επιχειρή-
σεις και οι δεκάδες χιλιάδες νέοι άνεργοι 
θα οδηγήσουν σε σημαντική καθίζηση τα 

φορολογικά έσοδα αλλά και τα αντίστοι-
χα των ασφαλιστικών ταμείων, επιβάλ-
λοντας στην κυβέρνηση νέες πρακτικές 
σε σχέση με το βασικό της αφήγημα για 
μείωση των φόρων.

6. Η έξαρση της ανεργίας και η απου-
σία προσφοράς εργατικών χεριών για 
άλλες δραστηριότητες θα διαμορφώ-
σουν ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο θα 
επηρεάσει αρνητικά τα εισοδήματα και 
την είσπραξη των φόρων. Από την άλλη, 
θα σημειωθεί νέα σημαντική αύξηση των 
δαπανών για να στηριχθούν όσοι έχασαν 
την εργασία τους ή ανήκουν σε ειδικές 
κατηγορίες πληττόμενων.

7. Η αύξηση των «κόκκινων» δανεί-
ων κατά τουλάχιστον €6 δισ. μέσα στους 
επόμενους μήνες θα φέρει σε ακόμη πιο 
δεινή θέση το τραπεζικό σύστημα της 
χώρας, οδηγώντας τα πιστωτικά ιδρύμα-
τα σε τέλμα, ενώ δεν θα υπάρχουν πόροι 
για να χρηματοδοτηθούν επαρκώς νέες 
επιχειρηματικές δραστηριότητες στην οι-
κονομία.

8. Το 2021 είναι μια χρονιά αυξημέ-
νων υποχρεώσεων για το Δημόσιο, κα-
θώς λήγει η περίοδος χάριτος των δανεί-

ων του ESM και πρέπει να επιστραφούν 
€11 δισ.

Σανίδα σωτηρίας
 Το... μάζεμα της φετινής ζημιάς 

μέσα στο 2021 με ταυτόχρονη ουσιαστι-
κή επανεκκίνηση της οικονομίας μέσω 
Ευρώπης, αλλά και... πρόθυμων επεν-
δυτών, αποτελεί το βασικό μοτίβο στο 
οποίο ποντάρει η κυβέρνηση για να γίνει 
το μεγάλο «comeback».

 1. Το θετικό κλίμα στις αγορές ομο-
λόγων και η διάθεση μακροπρόθεσμων 
κρατικών τίτλων, με επιτόκια στο 1%, 
διευκολύνουν την άντληση πολύτιμων 
εσόδων για την ενίσχυση του «μαξιλα-
ριού» ασφαλείας, το οποίο βρίσκεται στα 
€38 δισ.

2. Οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης 
θα αρχίσουν να εισρέουν στην οικονομία 
από τον επόμενο Μάιο και έως το 2026 
αναμένεται να φτάσουν τα €32 δισ.

3. Η απορρόφηση του υπόλοιπου μι-
σού ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 κα-
θώς και το νέο πρόγραμμα της περιόδου 
2021-2027 θα διοχετεύσουν στην οικο-
νομία κοινοτικούς και εθνικούς πόρους 

τουλάχιστον €40 δισ. 
4. Το ενδιαφέρον ξένων επενδυ-

τών για τοποθετήσεις στην Ελλάδα και 
η διείσδυση κολοσσών όπως οι Google 
Microsoft, Volkswagen κ.ά. έρχονται να 
προστεθούν στο growth της εμβλημα-
τικής επένδυσης στο Ελληνικό. Επιπλέ-
ον, έχουν δρομολογηθεί ή πρόκειται να 
ανακοινωθούν μεγάλες επενδύσεις στην 
ενέργεια και στον τουρισμό. 

5. Η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιή-
σεων στην ενέργεια και στις υποδομές 
(λιμάνια), πλην του Αερολιμένα «Ελευ-
θέριος Βενιζέλος» (αρνητική η συγκυρία 
λόγω της πανδημίας), σε συνδυασμό 
με ένα νέο πακέτο μεταρρυθμίσεων στο 
Δημόσιο και στην αγορά, θα έχουν πολ-
λαπλό όφελος τόσο στην προσέλκυση 
επενδύσεων, όσο και στη διατήρηση του 
κόστους δανεισμού σε ιστορικά χαμηλά 
επίπεδα. Έτσι, θα διευκολυνθεί ο στόχος 
για την άντληση φθηνών κεφαλαίων από 
τις αγορές, ώστε στη συνέχεια να ενισχυ-
θεί το δίχτυ προστασίας νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων που πλήττονται από την 
πανδημία.

Τ Ο Υ  Λ Ο Υ Κ Α  Α Θ .  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Δ Η



Η Εγνατία Οδός, ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος της Ελλάδας, παρουσιάζει  
το EgnatiaPass, την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων μέσω πομποδέκτη! Η νέα  
υπηρεσία EgnatiaPass κάνει τις μετακινήσεις πιο άνετες και περισσότερο ασφαλείς! 

Aποκτήστε τώρα δωρεάν το EgnatiaPass και απολαύστε άμεσα όλα τα προνόμια που σας 
προσφέρει:

U  Ασφαλείς διελεύσεις χωρίς εισπράκτορα
U  Γρήγορες διελεύσεις, χωρίς καθυστερήσεις λόγω κίνησης ή/και 

αναζήτησης μετρητών
U  Ολοκληρωμένη εικόνα και εύκολος χειρισμός 

για εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες,  
με τη δωρεάν αποστολή μηνιαίου λογαριασμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά  
με την υπηρεσία EgnatiaPass, στα  
Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών 
(Σ.Ε.Σ.), στην Τηλεφωνική 
Εξυπηρέτηση Πελατών στον 
αριθμό 2310 470100 ή στo site 
www.egnatia.eu.

& δεν σταματάς!
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Τι σχεδιάζουν κυβέρνηση, ΤΧΣ, ΤτΕ για το πέρασμα της τράπεζας σε ιδιώτες

Το «απόρρητο» σχέδιο 
για την Πειραιώς

Στο προσκήνιο έχουν έρθει οι 
υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες 
(Contingent Convertible bonds - CoCos), 
με τις οποίες στηρίχθηκε κεφαλαιακά το 
2015 η Τράπεζα Πειραιώς, και προβάλ-
λονται ως το μέσο που θα οδηγήσει στην 
κρατικοποίηση του πιστωτικού ιδρύμα-
τος. 

Πάντως, τόσο οι Ευρωπαϊκοί Κανονι-
σμοί όσο και η ελληνική νομοθεσία είναι 
εξαιρετικά συγκεκριμένοι για τις προϋ-
ποθέσεις κάτω από τις οποίες τα CoCos 
μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές. 
Και η απόφαση αυτή προϋποθέτει πρώτα 
ο εποπτικός βραχίονας της ΕΚΤ, ο SSM, 
να αποφασίσει στη βάση του άρθρου 141 
της Οδηγίας περί Κεφαλαιακών Απαιτή-
σεων (Οδηγίας 2013/36/ΕΕ) το εάν η 
Πειραιώς μπορεί να καταβάλει τους ετή-
σιους τόκους των 165 εκατ. ευρώ για τα 
CoCos ή όχι.

Κρίσιμη σύσκεψη
Το θέμα με τα CoCos της Τράπεζας 

Πειραιώς βρέθηκε στο επίκεντρο διευρυ-
μένης τηλεδιάσκεψης υπό τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξί-
μου, κατά την οποία αποφασίστηκε ποιες 
ενέργειες θα γίνουν από την πλευρά της 
κυβέρνησης, του ΤΧΣ και της διοίκησης 
της Τράπεζας Πειραιώς, ώστε σε διάστη-
μα κάποιων μηνών να πραγματοποιηθεί 
η επανιδιωτικοποίηση της τράπεζας, 
μετά την ορατή κρατικοποίησή της, λόγω 
μετατροπής των CoCos.

Καταρχήν, στη σύσκεψη αποφασί-
στηκε η ιδιωτικοποίηση να γίνει κατά το 
πρότυπο αυτής της Eurobank, το 2014. 
Παράλληλα η κυβέρνηση να δρομο-
λογήσει νομοθετική αλλαγή στον νόμο 
που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), 
το οποίο έχει ήδη παραδώσει στο υπουρ-
γείο Οικονομικών προσχέδιο τροπολογί-
ας του νόμου. Ωστόσο για να εφαρμοστεί 
οποιαδήποτε νομοθετική διάταξη, θα 
πρέπει να έχει λάβει το «πράσινο φως» 

των θεσμών και να εγκριθεί από την DG 
Comp. 

Νέο business plan 
Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς 

από την πλευρά της ανέλαβε την υπο-
χρέωση να επικαιροποιήσει το business 
plan, εν όψει ιδιωτικοποίησης. Το συγκε-
κριμένο σχέδιο θα είναι εμπροσθοβαρές, 
καθώς κυβέρνηση και TτΕ έχουν κοινό 
στόχο, η ιδιωτικοποίηση να διενεργηθεί 
σε βάθος εξαμήνου.

Στο νέο επιχειρησιακό πλάνο η Τρά-
πεζα Πειραιώς θα περιγράφει τις ενέρ-
γειες για τη μείωση κόστους, την αξι-
οποίηση στοιχείων ενεργητικού αλλά 
και την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων που 
σχετίζονται με την κεφαλαιακή επάρκεια, 
προκειμένου η τράπεζα να παρουσιάσει 
στους επενδυτές ένα ελκυστικό «στόρι» 
οργανικής κερδοφορίας.

Το κρίσιμο όμως στοίχημα είναι η ου-
σιαστική μείωση των μην εξυπηρετού-
μενων ανοιγμάτων. Γι’ αυτόν τον λόγο 
η κυβέρνηση και οι Αρχές απαιτείται 

να κινηθούν γρήγορα στο μέτωπο μιας 
ακόμη λύσης για την αντιμετώπιση των 
NPEs. Είτε αυτή είναι μια εθνική Asset 
Management Company είτε ένα πρό-
γραμμα «Ηρακλής ΙΙ», θα πρέπει να έχει 
εγκριθεί και οριστικοποιηθεί, ως προς 
την εφαρμογή του, μερικούς μήνες πριν 
από το εγχείρημα της ιδιωτικοποίησης.

Με αυτό τον τρόπο οι επενδυτές θα 
γνωρίζουν, πριν από την ΑΜΚ με ιδιωτική 
τοποθέτηση και δημόσια προσφορά, την 
περίμετρο των NPEs της Πειραιώς, που 
θα ενταχθούν στη συστημική λύση και 
το κόστος που θα έχει για την τράπεζα. 
Επομένως, είναι αναγκαίο η λύση αντιμε-
τώπισης των NPEs της Πειραιώς να είναι 
έτοιμη πριν από την ΑΜΚ και να αποσκο-
πεί στον μηδενισμό τους.

Τα CoCos του 2015
Για όσους δεν το γνωρίζουν, οι υπό 

αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες είναι 
υβριδικοί χρηματοοικονομικοί τίτλοι που 
εμπεριέχουν χαρακτηριστικά υποχρέω-
σης και ιδίων κεφαλαίων.

Πρακτικά αποτελούν εναλλακτική 
επιλογή αύξησης κεφαλαίου, η οποία 
επιτρέπει στις τράπεζες να πληρούν τις 
κανονιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, 
μέσω της προσμέτρησής τους στους δεί-
κτες κεφαλαίου.

Σε συνέχεια της ανακεφαλαιοποίησης 
της Τράπεζας Πειραιώς και της Εθνικής 
Τράπεζας τον Δεκέμβριο του 2015, το 
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη-
τας (ΤΧΣ) συνείσφερε ομόλογα έκδοσης 
του ESM και σε αντάλλαγμα απέκτησε 
κοινές μετοχές και CoCos στις δύο τρά-
πεζες.

Το ΤΧΣ απέκτησε από την Τράπεζα 
Πειραιώς CoCos συνολικής ονομαστι-
κής αξίας 2,04 δισ. ευρώ που διαιρού-
νται σε 20.400 ομολογίες ονομαστικής 
αξίας 100.000 ευρώ η καθεμία και από 
την Εθνική Τράπεζα CoCos συνολικής 
ονομαστικής αξίας 2,029 δισ. Ευρώ, που 
διαιρούνταν σε 20.292 ομολογίες ονο-
μαστικής αξίας 100.000 ευρώ η καθε-
μία και οι οποίες αποπληρώθηκαν στις 
15/12/2016.

Τ Η Σ  Α Μ Α Λ Ι Α Σ  Κ Α Τ Ζ Ο Υ
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Με τον covid19 να καλπάζει στην 
Ευρώπη και το καθεστώς του lockdown 
να επανέρχεται σε αρκετές χώρες μετα-
ξύ αυτών και στην Ελλάδα, από το πρωί 
της 7ης Νοεμβρίου, η ελπίδα όλων των 
πολιτών είναι στραμμένη στις έρευνες 
γύρω από το εμβόλιο κατά του ιού, κα-
θώς η ανακάλυψη του  θα φέρει ξανά την 
ισορροπία και πάλι σε όλο τον πλανήτη.

Ωστόσο σύμφωνα με τον καθηγητή 
Κλινικής Φαρμακολογίας του Αριστο-
τέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, 
Δημήτρη Κούβελα δεν ξέρουμε πότε 
ακριβώς θα έχουμε έτοιμο ένα από τα 
εμβόλια που «τρέχουν» αυτή τη στιγμή. 
«Δεν μπορώ να κάνω καμία πρόβλεψη. 
Το θεωρώ πολύ δύσκολο να υπάρξει 
αποτελεσματικό και ασφαλές εμβόλιο 
σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Αν 
προκύψει θα είναι θέμα τύχης», είπε χα-
ρακτηριστικά μιλώντας στην Karfitsa.

Από την Τρίτη το πρωί Θεσσαλονίκη 

και Σέρρες είναι σε lockdown. Τι οδή-
γησε την πόλη σε αυτή την κατάσταση; 
Μήπως έπρεπε να παρθούν νωρίτερα 
τα μέτρα; Τα μέτρα που λαμβάνονται σε 
κατάσταση επιδημίας είναι πολύ συγκε-
κριμένα και αφορούν στη δημόσια υγεία. 

Πρώτο είναι ο εντοπισμός του αιτίου 
και διερεύνηση του αιτίου, το οποίο απο-
τελεί και το 50% της λύσης. Στην περί-
πτωσή μας αυτό είναι ήδη γνωστό και 
εξαιρετικά διερευνημένο. 

Δεύτερο είναι η ανίχνευση των φορέ-
ων και/ή νοσούντων και ο περιορισμός 
τους, καθώς και των εισερχομένων στην 
«κοινότητα», για 40 ημέρες. Κάθε νέα 
φορεία που καταγράφεται πρέπει να απο-
μονώνεται.  Αν δεν υπάρχει τρόπος ανί-
χνευσης ασυμπτωματικών απομονώνο-
νται οι συμπτωματικοί. Φυσικά η δουλειά 
αυτή προβλέπει υπηρεσίες πρωτοβάθ-
μιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ), κάτι που 
διαχρονικά στην Ελλάδα ουδείς αντιμε-

τώπισε σοβαρά. Για την ακρίβεια η πλειο-
ψηφία των «ειδικών» και το σύνολο του 
πολιτικού κόσμου αγνοεί και τον ορισμό 
της ΠΦΥ και ο καθένας συμπεριφέρεται 
με τον ορισμό που έχει στο δικό του σύ-
στημα αξιών.  Δράττομαι δε της ευκαιρίας 
να πω ότι ΠΦΥ είναι η συνεχής και αδι-
άλειπτος παροχή υπηρεσιών υγείας από 
την πολιτεία. Και όταν λέμε υπηρεσίες 
υγείας δεν εννοούμε τη συνταγογρά-
φηση και αντιμετώπιση των επειγόντων 
μόνον! Αναφερόμαστε σε επισκέψεις κατ’ 
οίκον, καταγραφή αναγκών, πρωτογενείς 
προληπτικές ιατρικές πράξεις (διακοπή 
καπνίσματος, εμβολιασμούς, ανοσο-
ποίηση, φυσιολογική ανάπτυξη,  κλπ), 
δευτερογενείς προληπτικές πράξεις 
(φαρμακοθεραπεία, φυσική αποκατά-
σταση, ψυχική υγεία κλπ), αλλά κυρίως 
πράξεις προαγωγής υγείας με κορυφαία 
την αγωγή υγείας, κάτι που δεν αναπλη-
ρώνεται σε κατάσταση ανάγκης.

Στην απομόνωση των περιστατικών, 
σημαντική είναι η ύπαρξη ειδικών νοσο-
κομείων λοιμωδών νοσημάτων, κάτι που 
έπραξε η Κίνα.  Στη χώρα μας είχαμε το 
νοσοκομείο «ΛΟΙΜΩΔΩΝ»  στη Λαμπρά-
κη, το οποίο έκλεισε, αλλά θα μπορούσε 
εύκολα να ξαναχρησιμοποιηθεί για τον 
ίδιο λόγο.

Το τρίτο που γίνεται συνήθως είναι 
η πρόσληψη προσωπικού για τη στήρι-
ξη των ευπαθών ομάδων κατ’ οίκον, με 
επισκέπτες υγείας, κοινωνικούς λειτουρ-
γούς κλπ. Δεν είναι δυνατόν να λαμβάνει 
χώρα lockdown, χωρίς τις απαραίτητες 
υπηρεσίες υγείας (ΠΦΥ). Γενικώς το 
lockdown δεν είναι υγειονομική λύση, 
και δεν θα έπρεπε να γίνεται ούτως ή άλ-
λως, αλλά αν χρειαστεί, ως έσχατο μέ-
τρο, θα πρέπει πριν να υπάρχει μέριμνα 
για όλα τα άλλα. Αλλιώς δεν έχει κανένα 
νόημα και η επιδημία θα ανακάμψει, μό-
λις σταματήσουν τα αστυνομικά μέτρα.

O καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας του ΑΠΘ Δημήτρης Κούβελας μιλάει στην Karfitsa 

«Πολύ δύσκολο να υπάρξει αποτελεσματικό και ασφαλές 
εμβόλιο για τον κορονοϊό σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα»

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Η  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ
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Σε τι διάστημα από τώρα πιστεύετε 
ότι θα βγει το πρώτο εμβόλιο για τον 
covid19; Δεν μπορώ να κάνω καμία 
πρόβλεψη. Το θεωρώ πολύ δύσκολο να 
υπάρξει αποτελεσματικό και ασφαλές 
εμβόλιο σε τόσο σύντομο χρονικό διά-
στημα. Αν προκύψει θα είναι θέμα τύχης.

Συνήθως ένα εμβόλιο κάνει τρία με 
τέσσερα χρόνια για να βγει στην αγο-
ρά. Για τον covid19 βλέπουμε ότι οι 
διαδικασίες έχουν επισπευσθεί. Αυτή η 
συμπίεση του χρόνου θα επηρεάσει την 
αξιοπιστία του εμβολίου; Σίγουρα χρει-
άζονται μακρόχρονες μελέτες για την 
τεκμηρίωση κυρίως της δραστικότητας.  
Πιστεύω ότι οι χρόνοι έκθεσης και επώα-
σης είναι ασυμπίεστοι και αυτό είναι ένα 
θέμα.  Επίσης η εγκατάσταση παραγωγής 
είναι πρόβλημα.  Δεν υπάρχουν πολλές 
τέτοιες εγκαταστάσεις στον πλανήτη και 
αυτό θα φέρει προβλήματα «παραγω-
γής».

Σε τι τεχνολογίες βασίζονται τα εμ-
βόλια που είναι σε εξέλιξη; Υπάρχει δια-
φορά μεταξύ εμβολίων που στηρίζονται 
σε τεχνολογία MRNA ή DNA; Υπάρχουν 
διαφορές και μεγάλες μάλιστα, αλλά εί-

ναι πολύ τεχνικά θέματα που δεν μπορεί 
να σχολιαστούν αβίαστα. Χρειαζόμαστε 
χρόνο και πληθυσμό, για να δούμε το 
αποτέλεσμα.

Όταν θα έχουμε το πρώτο εμβόλιο 
για τον covid19 πιστεύετε ότι θα πρέπει 
να εμβολιαστεί το μεγαλύτερο ποσοστό 
των πολιτών ή μόνο οι ευπαθείς ομάδες;

Δεν μπορώ να πω ακόμη. Γενικώς 
εμβολιάζονται πρώτα οι ευπαθείς, στο 
συγκεκριμένο όμως ιό, ίσως υπάρξει 
πρόβλημα με τα άτομα που νοσούν βα-
ρύτερα και αυτό δεν είναι άμεσο αίτιο της 
λοίμωξης, αλλά μια υπεραντίδραση του 
οργανισμού. Δεν ξέρουμε πως θα συ-
μπεριφερθεί το εμβόλιο σε αυτούς. Ίσως 
είναι και αυτό εκλυτικός παράγων του 
συνδρόμου.

Πέρα από το εμβόλιο που περιμέ-
νουμε, ποια φάρμακα έχουν δείξει ότι 
μπορούν να καταπολεμήσουν τον αυ-
τόν τον ιό; Τα φάρμακα που χρησιμο-
ποιούνται με τεκμηρίωση είναι  ανάλογα 
κορτιζόλης και οι αναστολείς των ιντερ-
λευκινών που καταστέλλουν το ανοσια-
κό σύστημα και τα αντιπηκτικά, μαζί με 
κοινά αντιφλεγμονώδη.

συνέντευξη
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Θέση για το κατά πόσο ήταν επιβε-
βλημένη η επιβολή lockdown στη Θεσ-
σαλονίκη πρωτίστως και με λίγα 24ωρα 
διαφορά σε ολόκληρη τη χώρα, παίρνουν 
τοπικοί βουλευτές, απαντώντας σε κοινό 
ερώτημα που τους έθεσε η karfitsa. Κοι-
νή συνισταμένη η αναγκαιότητα εφόσον, 
αυτή ήταν η πρόταση των ειδικών με 
στόχο πάντα την προστασία της δημόσια 
υγείας. Ωστόσο, από τους βουλευτές της 
αντιπολίτευσης υπάρχουν ενστάσεις για 
τις πολιτικές στήριξης των κρατικών δο-
μών που εφαρμόστηκαν. Οι εκπρόσωποι 
του λαού της Θεσσαλονίκης καταθέτουν 
στην karfitsa τις προτάσεις τους για να 
ξεπεραστεί η υγειονομική κρίση

Δ. Βαρτζόπουλος ΝΔ-Πανδημία: 
Η αλήθεια για τα μέτρα
Όταν αντιμετωπίζει κανείς μια απειλή 

κατά της δημόσιας υγείας το πρώτο μέ-
λημα είναι η προστασία της ζωής. Βασικό 
κριτήριο κάθε επιχειρησιακού μέτρου εν 
προκειμένω είναι η διατήρηση της ικα-
νότητος των υγειονομικών διαθεσίμων 
μέσων, δηλαδή νοσοκομειακών κλινών, 
απαραιτήτων υλικών και προσωπικού. 
Όταν αυτά αντικειμενικώς επαρκούν και 
οι απώλειες δεν υπερβαίνουν τις επιστη-
μονικώς αναμενόμενες για τον συγκε-
κριμένο λοιμογόνο παράγοντα τότε - και 
μόνον τότε - υπεισέρχονται οικονομικής 
φύσεως δράσεις για τον περιορισμό της 
ζημιάς, που αναπόφευκτα προκαλεί. Στο 
πρώτο κύμα, αριστεύσαμε στην προ-
στασία της ζωής και αντιμετωπίσαμε με 
επιτυχία στα πλαίσια των δυνατοτήτων 
μας τις υφεσιακές συνέπειες. Στην προ-

ετοιμασία αντιμετωπίσεως του αναμε-
νόμενου χειμερινού δεύτερου κύματος 
προσπαθήσαμε να κρατήσουμε μια χρυ-
σή τομή μεταξύ των απαραιτήτων υγει-
ονομικών περιοριστικών μέτρων και της 
διατήρησης της οικονομικής ζωής.

Γεγονός είναι, ότι παρά τα μέτρα που 
έχουν ήδη ληφθεί η πανδημία παρου-
σιάζει σημαντική αύξηση. Εκτιμώ, ότι οι 
κύριοι παράγοντες της εκθετικής αυτής 
αύξησης -όπως και σε όλο τον κόσμο- εί-
ναι η απροστάτευτη επαφή, χωρίς μάσκα 
δηλαδή, σε στιγμές ιδιωτικής ανάπαυ-
σης και διασκέδασης, είτε σε αντίστοιχα 
καταστήματα είτε οίκοι. Πέραν φυσικά 
της αυτονόητης προσωπικής ευθύνης, 
θα μπορούμε να ασκήσει κανείς κριτι-
κή μόνον στην μη έγκαιρη αυστηρή και 
εκτεταμένη αστυνομική καταστολή των 
φαινομένων αυτών.

Όπως και στην πρώτη φάση της παν-
δημίας η Κυβέρνηση λαμβάνει εγκαίρως 
όλα τα μέτρα που κρίνονται απαραίτητα 
για την προστασία της δημόσιας υγείας, 
πάντα με βάση τις εισηγήσεις των ειδι-
κών.

Ακούγεται δριμεία αντιπολιτευτική 
κριτική για την κατάσταση του ΕΣΥ. Ας 
μη λησμονούμε την αύξηση των κλινών 
ΜΕΘ και τις χιλιάδες των προσλήψεων 
εντός ελαχίστων μηνών. Αλλά συγχρό-
νως κυρίως να μη λησμονούμε, ότι η 
κρίση αναδεικνύει και τις χρόνιες πα-
θογένειες του απηρχαιωμένου κρατικι-
στικού σοσιαλιστικού συστήματος, που 
παραμένει το ελληνικό ΕΣΥ. Όπως και 
την πλήρη αποτυχία των συστημάτων 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης βρετανικής 

εμπνεύσεως,που προσπάθησε η προη-
γουμένη κυβέρνηση με τα ΤΟΜΥ και τους 
υπαλλήλους οικογενειακούς ιατρούς.

Η κρίση αναδεικνύει την ανάγκη ρι-
ζικού εκσυγχρονισμού του υγειονομικού 
συστήματος της χώρας, που θα κάνουμε, 
μόλις ησυχάσουν τα πράγματα. Και των 
νοσοκομείων αλλά και της πρωτοβάθμι-
ας περίθαλψης προς την κατεύθυνση βέ-
βαια του μοντέλου υγειονομικής κάλυ-
ψης του συνόλου του πληθυσμού, όπως 
ισχύει σε όλη την Κεντρική Ευρώπη.

Γ.Αμανατίδης ΣΥΡΙΖΑ- Τι  πολιτικές 
εφαρμόστηκαν πριν φτάσουμε στο 
lockdown; 

Η απάντηση στο ερώτημα εάν ήταν 
απαραίτητο το  lockdown, πρέπει να δί-
νεται από τους ειδικούς επιστήμονες και 
τους αρμόδιους. Οι εισηγήσεις των ειδι-
κών, στην κρίσιμη αυτή, πρέπει να υλο-
ποιούνται και όχι να χρησιμοποιούνται 
ανάλογα με το πολιτικό όφελος ή κόστος 
και  οι πολιτικές αποφάσεις να μην δί-
νουν αντιφατικά μηνύματα, πλήττοντας 
την αξιοπιστία των μέτρων για την υγει-
ονομική ασφάλεια.

Τα κρίσιμα ερωτήματα  είναι τι πολι-
τικές υλοποιήθηκαν, ώστε να μην φτά-
σουμε στο  lockdown  και  αν και πώς 
ενισχύθηκε η υγειονομική θωράκιση των 
πολιτών, ταυτόχρονα με την αντιμετώπι-
ση των τραγικών οικονομικών συνεπει-
ών.

Πώς εξηγείται το γεγονός ότι πριν εί-
κοσι ημέρες η Θεσσαλονίκη ήταν  υπό-
δειγμα αντιμετώπισης του covid19 από 
την κυβέρνηση και του τοπικούς άρχο-

ντες και τώρα είναι σε γενικευμένο στα-
μάτημα των δραστηριοτήτων και μετακι-
νήσεων;

Εγκαίρως ο ΣΥΡΙΖΑ προειδοποίη-
σε, από το ξέσπασμα της πανδημίας 
του COVID-19  και ως αξιωματική αντι-
πολίτευση τήρησε υπεύθυνη και προ-
γραμματική πολιτική με συγκεκριμένες 
προτάσεις και μέτρα για την στήριξη της 
κοινωνίας και της οικονομίας της χώρας.

· Στηρίξαμε τις αποφάσεις της επιστη-
μονικής κοινότητας.

· Με τα δύο προγράμματα «Μένου-
με Όρθιοι» 1 και 2 προτείναμε εμπρο-
σθοβαρή μέτρα. Με 37 δισεκατομμύρια 
ευρώ στα δημόσια ταμεία που άφησε η 
δική μας κυβέρνηση και με πράσινο φως 
από τις Βρυξέλλες να δαπανηθούν όσα 
χρειαστεί για να προστατευθεί η δημόσια 
υγεία και η οικονομία, η διαρκής αδρά-
νεια της κυβέρνησης αποδεικνύεται πια 
εγκληματική.

· 15.000 μόνιμες προσλήψεις στην 
Υγεία.

· Ευχερής και δωρεάν πρόσβαση σε 
τεστ για το σύνολο του πληθυσμού και 
αποζημίωση για τα τεστ, που έχουν ήδη 
διενεργηθεί. 

· 15.000 μόνιμες προσλήψεις στην 
Παιδεία και ενίσχυση του προϋπολογι-
σμού για την εκπαίδευση ώστε να επιτευ-
χθεί ο στόχος της μείωσης των μαθητών 
ανά τάξη. 

- Επιδότηση εργασίας για όσο διαρκεί 
η κρίση. 

- Εισόδημα έκτακτης ανάγκης σε 
όσους έχουν πληγεί οικονομικά από την 
πανδημία για όσο διαρκεί η κρίση. 

Βουλευτές Θεσσαλονίκης για την επιβολή lockdown

Αναγκαιότητα αλλά...
Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Τ Η Σ 
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- Μη επιστρεπτέα ενίσχυση σε όλους 
τους πληττόμενους αυτοαπασχολούμε-
νους και επιχειρήσεις.

- Μόνιμη μείωση προκαταβολής φό-
ρου στο 50%. 

- Μείωση ΦΠΑ εστίασης από το 13% 
στο 6% όσο διαρκεί η κρίση.

- Μόνιμη κατάργηση της εισφοράς 
αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα 
έως 40.000€ και μείωση των συντελε-
στών για εισοδήματα από 40.000€ έως 
65.000€.

- Μόνιμη κατάργηση τέλους επιτη-
δεύματος. 

- Επιδότηση 40% ενοικίου των επι-
χειρήσεων για όσο διαρκεί η κρίση.

- Επιστροφή ειδικού φόρου κατανά-
λωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.

- Αύξηση δρομολογίων των Μέσων 
Μαζικής Μεταφοράς:

Αυτές οι αναγκαίες ενέργειες είναι 
οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την άμε-
ση, βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση της 
πανδημικής και της οικονομικής κρίσης, 
ώστε να αποτρέψουμε την κοινωνική συ-
ντριβή.

Γ.Αρβανιτίδης ΚΙΝΑΛ-Δραματική η 
κατάσταση στη Θεσσαλονίκη

Η κατάσταση με την πανδημία στη 
Θεσσαλονίκη είναι δραματική καθώς 
όπως προκύπτει από τα στοιχεία που 
βλέπουν το φως της δημοσιότητας το 
σύστημα υγείας στο Ν. Θεσσαλονίκης 
έχει ήδη φτάσει στα όριά του.  

Επισημαίνω ότι δεν δημιουργήθηκαν 
νέες ΜΕΘ, αλλά μετετράπησαν υπάρχου-
σες σε ΜΕΘ covid, ενώ στα νοσοκομεία 
αναφοράς της Θεσσαλονίκης πολλοί ερ-
γαζόμενοι είναι φορείς της νόσου και η 
υποδομή που έχει δημιουργηθεί για τη 
διενέργεια τεστ δεν επαρκεί. 

Η κυβέρνηση έχει συγκεκριμένες ευ-
θύνες:

1) Η απόφαση για ενίσχυση των Μέ-
σων Μαζικής Μεταφοράς σε προσωπικό 
και δρομολόγια πάρθηκε με καθυστέρη-
ση, ενώ η Κυβέρνηση γνώριζε το τερά-
στιο συγκοινωνιακό πρόβλημα που αντι-
μετωπίζει η Θεσσαλονίκη.

2) Άφησαν τον καθημερινό συνω-
στισμό σε διάφορες πλατείες και συγκε-
κριμένα καταστήματα υγειονομικού εν-
διαφέροντος στο κέντρο της πόλης που 
παραβίαζαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα 
– σε αντίθεση με την πλειοψηφία των 
καταστημάτων – με προκλητική απουσία 
των αρμόδιων αρχών.

3) Η απόφαση για σχολεία με συνω-
στισμό στις τάξεις και στην Θεσσαλονίκη 
συνεπικουρεί στην αυξημένη μετάδοση 
του ιού. 

Η ηρωική και άνιση μάχη που δίνει το 
ΕΣΥ στην πρώτη γραμμή δεν αρκεί. 

Χρειάζεται ένας ενιαίος εθνικός σχε-
διασμός, στον οποίο πρέπει να ενταχθεί 
όλο το υγειονομικό δυναμικό του δημο-
σίου και ιδιωτικού τομέα. 

Απαιτείται μια taskforce που θα επι-
βλέπει, θα καταγράφει τα δεδομένα και 
θα αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο μέσο πριν 
γίνει ανεξέλεγκτη η κατάσταση, πράγμα 
που επισημαίνω και σε σχετική Ερώτηση 
που κατέθεσα με συναδέλφους μου από 
το Κίνημα Αλλαγής προς τον Υπουργό 
Υγείας.

Κ.Χήτας Ελληνική Λύση- Πάλι «Πει-
ραματόζωο» η Θεσσαλονίκη!

Το δεύτερο lock down στη Θεσσαλο-
νίκη,  που επέβαλε τιμωρητικά και χωρίς 
απόλυτη και αδιαμφισβήτητη επιστημο-
νική τεκμηρίωση η Κυβέρνηση της ΝΔ, 
έφερε μια πόλη του 1,5 εκατομμυρίου 
αντιμέτωπη με μια διπλή καταστροφή!

 Η Θεσσαλονίκη, που προσπαθούσε 
να σταθεί όρθια μέσα σε αυτόν τον εφι-
άλτη, δέχτηκε την χαριστική βολή και 

πλέον είναι μια ανάσα από τον απόλυτο 
υγειονομικό και οικονομικό Αρμαγεδδώ-
να! 

Και το χειρότερο όλων είναι ότι το 
lock down στην Πρωτεύουσα της Μα-
κεδονίας δεν έγινε για λόγους ουσίας, 
αλλά για λόγους επικοινωνίας… Για να 
βάλουν μυαλό, όσοι σκέφτονται να αντι-
δράσουν… 

Ποιος όμως τους δίνει το δικαίωμα να 
παίζουν με ανθρώπινες ζωές;

 Η Ελληνική Λύση καλεί την κυβέρ-
νηση να άρει την γενική απαγόρευση 
στην εστίαση, που θα οδηγήσει 80,000 
επιχειρήσεις και 500,000 Έλληνες σε οι-
κονομικό όλεθρο.

 Κάποιος θα πρέπει επιτέλους να εξη-
γήσει στους Θεσσαλονικείς με ποια λογι-
κή επιβάλλεται απαγόρευση στην εστί-
αση (όπου η τήρηση της απαιτούμενης 
απόστασης των θαμώνων είναι ελέγξιμη 
και εφικτή), την ώρα που στα ΜΜΜ οι 
πολίτες στοιβάζονται κυριολεκτικά σαν 
σαρδέλες, φυσικά με αποκλειστική ευ-
θύνη της Κυβέρνησης!

  Μιας Κυβέρνησης που ισχυρίζεται 
ότι «δεν υπάρχουν λεφτά» για τα Μέσα 
Μεταφοράς, την ώρα που στα Μέσα Μα-
ζικής Ενημέρωσης γίνεται πάρτι εκατομ-
μυρίων, για ευνόητους λόγους! 

Αύξηση δρομολογίων, ανάκληση 
αποσπάσεων των οδηγών που βρίσκο-
νται κρυμμένοι σε υπουργικά και βου-
λευτικά γραφεία και επίταξη ιδιωτικών 
λεωφορείων για να βελτιωθεί η κατά-
σταση, ΤΩΡΑ! 

Η αλλοπρόσαλλη και καταστροφική 
πολιτική της Κυβέρνησης σε βάρος της 
Θεσσαλονίκης πρέπει επιτέλους να στα-
ματήσει!

 
K. Αδάμου ΜέΡΑ25 - Η κυβέρνηση 

είχε 6 μήνες να προετοιμαστεί και δεν 
το έπραξε

Ως ΜέΡΑ25,τηνπρώτηφοράπουηκυ-
βέρνησηαποφάσισε να επιβάλλει καρα-
ντίνα, τη στηρίξαμε, επειδήοCOVID-19 
μας έπιασε όλους εξαπίνης και έπρεπε να 
προστατευτεί η υγεία των πολιτών. Όμως 
είχαμε προειδοποιήσει την κυβέρνηση 
ότι έπρεπε να προετοιμαστεί κατάλλη-
λα,λαμβάνοντας μία σειρά από μέτρα 
στην υγεία, στην παιδεία και στον τουρι-
σμό. Δεν το έπραξε. 

Η κυβέρνηση είχε 6 μήνες να προε-
τοιμαστεί. Απέτυχε παταγωδώς. Την πλη-
ρώνουν οι πολίτες για άλλη μια φορά. Το 
2ο Lockdown, το οποίο φέρνει σε δυσμε-
νέστατη οικονομική κατάσταση τους επι-
χειρηματίες και τους εργαζομένους της 
εστίασης, αλλά και όλους τους συμπολί-
τες μας, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί 
εάν είχαν ληφθεί εγκαίρως τα απαραίτη-
τα μέτρα.

Κάνω λοιπόν έκκληση στον Πρω-
θυπουργό, έστω και τώρα, την ύστατη 
στιγμή να λάβει τέσσερα βασικά μέτρα, 
ΑΜΕΣΑ:

1. Καθιέρωση πραγματικά δημόσιου 
συστήματος μαζικών τεστ, με σκοπό να 
ελέγχεται ΔΩΡΕΑΝ όλος ο πληθυσμός 
(όπως στη Γερμανία, στην Κίνα κ.α.)

2. Άμεση πρόσληψη 7.000 μόνιμων 
γιατρών και νοσηλευτών στο Ε.Σ.Υ

3. Άμεση επίταξη των Μονάδων Εντα-
τικής Θεραπείας των ιδιωτικών κλινικών 
και ενσωμάτωσή τους, για όσο κρατά 
η πανδημία, στο ΕΣΥ (χωρίς βέβαια τις 
σκανδαλώδεις αποζημιώσεις που κατα-
βάλει το κράτος σήμερα).

4. Ουσιαστική βοήθεια σε εργαζόμε-
νους και ελεύθερους επαγγελματίες.

Αν δεν προχωρήσει στα τέσσερα αυτά 
βασικά μέτρα, έστω και τώρα, η νέα κα-
ραντίνα θα αποτύχει όπως και η προη-
γούμενη και ο Πρωθυπουργός θα κα-
ταλήξει συνεργός στην υπονόμευση της 
δημόσιας υγείας.

reportage

Δ. Βαρτζόπουλος Κ.Χήτας Γ.Αμανατίδης



12 07.11.2020

Ο Βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ Κώστας Γκιουλέκας στη karfitsa 

Στόχος να αποδώσουν τα μέτρα και να 
ξεφύγουμε από το αυστηρό lockdown 

Για ένα lockdown με μεγάλες συ-
νέπειες στην οικονομία, το οποίο όμως 
επιβλήθηκε μετά από σύσταση των ειδι-
κών, κάνει λόγο σε συνέντευξη του στην 
karfitsa ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της 
ΝΔ και πρόεδρος της Διαρκούς Επιτρο-
πής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών 
Υποθέσεων της Βουλής Κώστας Γκιου-
λέκας. Ο κ. Γκιουλέκας είναι ξεκάθαρος 
στο γεγονός ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει 
τους πληττόμενους επιχειρηματίες και 
εργαζόμενους, τονίζοντας πως στόχος 
είναι σε 10 με 15 ημέρες να έχουν απο-
δώσει τα μέτρα και να ξεφύγει η χώρα 
από το αυστηρό lockdown. Αναφερόμε-
νος στην τουρκική προκλητικότητα, ο κ. 
Γκιουλέκας υπογραμμίζει πως για ακόμη 
μια φορά η Τουρκία απέδειξε την αναξι-
οπιστία της, καθώς αμέσως μετά το τρα-
γικό συμβάν του φονικού σεισμού, προ-
χώρησε σε έκδοση παράνομης NAVTEX. 

Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει το σκλη-
ρό πρόσωπο της πανδημίας. Θεωρεί-
τε πως ήταν απαραίτητο το καθολικό 
lockdown; Μήπως έπρεπε να επιβληθεί 
πιο νωρίς πριν φτάσει η διασπορά στα 
επίπεδα που έφτασε; Πόσο ανησυχείτε 
για τις συνέπειες του στη πόλη; Δυστυ-
χώς, η Θεσσαλονίκη προηγήθηκε, αλλά 
τελικά ακολούθησε όλη η Ελλάδα στην 
επιβολή ενός γενικευμένου lockdown. 
Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι κάθε μέτρο 
λαμβάνεται με απόλυτη συνεννόηση με 
τους ειδικούς επιστήμονες. Έτσι και στην 
περίπτωση του νέου lockdown της Θεσ-
σαλονίκης, η επιστημονική κοινότητα, 
λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα επιδημιο-
λογικά δεδομένα, την ραγδαία αύξηση 
κρουσμάτων, αλλά και τις δυνατότη-
τες του συστήματος υγείας της πόλης, 
έκρινε ότι η Κυβέρνηση τώρα πρέπει να 
πάρει επιπλέον μέτρα και να προχωρή-
σει στα τοπικά lockdown περιοχών που 
εμφανίζουν έξαρση της πανδημίας. Φυ-
σικά, όλοι γνωρίζουμε ότι και αυτό το 
lockdown δεν θα είναι ανώδυνο. Οι συ-

νέπειες στην τοπική οικονομία θα είναι 
μεγάλες και, ήδη, τις βλέπουμε. Πρέπει, 
όμως, όλοι να γνωρίζουν ότι όπως έγινε 
τις δύσκολες ημέρες της άνοιξης, έτσι και 
τώρα η Κυβέρνηση θα στηρίξει επιχειρή-
σεις και εργαζόμενους που πλήττονται 
σημαντικά, με στοχευμένα μέτρα άμεσης 

και ουσιαστικής στήριξής τους. Στόχος 
μας είναι σε 10-15 ημέρες να έχουν απο-
δώσει τα μέτρα και να ξεφύγουμε από το 
αυστηρό lockdown.

Εκτός από την αύξηση των κλινών 
ΜΕΘ που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσ-
σαλονίκη, θα δούμε περαιτέρω ενίσχυ-

ση των δημόσιων νοσοκομείων;
Υπάρχει μία συνεχής και δυναμική δι-

αχείριση της κατάστασης, με προσλήψεις 
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, 
αύξηση των ΜΕΘ και αναβάθμιση των 
δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας. Υπάρχει μεγάλη πίεση στο σύστημα 
υγείας της πόλης, λόγω της ραγδαίας 
αύξησης των κρουσμάτων. Η κατάστα-
ση, όμως, είναι διαχειρίσιμη. Οι εργαζό-
μενοι ιατροί και το νοσηλευτικό προσω-
πικό κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου 
γνωρίζοντας καλύτερα από τον καθένα 
τις ανάγκες και τα περιθώρια των νοσο-
κομειακών μονάδων της Θεσσαλονίκης. 
Γι’ αυτό είμαστε σε συνεχή επικοινωνία 
με το Υπουργείο Υγείας για να αντιμετω-
πίζονται τα όποια προβλήματα παρατη-
ρούνται. 

Πόσο προετοιμασμένη ήταν η κυ-
βέρνηση για την κατάσταση που βιώ-
νουμε σήμερα; Υπάρχει ο δημοσιονομι-
κός χώρος ώστε να κρατηθούν όρθιες 
επιχειρήσεις και νοικοκυριά; Θα ανα-
κοινωθούν επιπλέον μέτρα στήριξης 
επιχειρήσεων  και εργαζόμενων για τις 
περιοχές στη γκρι ζώνη;  

Η Πολιτεία έχει φροντίσει να διατηρεί 
αποθέματα, καθώς η κρίση αυτή γνω-
ρίζαμε από την πρώτη στιγμή ότι είναι 
πρωτόγνωρη και εκδηλώνεται σε πολλά 
μέτωπα. Και, όπως τόνισε ο ίδιος ο Πρω-
θυπουργός, θα σταθεί και πάλι δίπλα σε 
όποιους αντιμετωπίζουν προβλήματα 
τώρα. Οι εξελίξεις δικαιώνουν τη στάση 
που κράτησε η Κυβέρνηση, αξιοποιώ-
ντας, με σύνεση και υπευθυνότητα, τα 
ταμειακά διαθέσιμα της χώρας. Γι αυτό 
τώρα επεκτείνεται και ενισχύεται το «δί-
χτυ ασφαλείας» για εργαζόμενους και 
επιχειρήσεις, με νέα μέτρα, το επιπρό-
σθετο κόστος των οποίων ανέρχεται στο 
1,5 δισ. ευρώ για τον Νοέμβριο και στα 
2,3 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους. 
Μεταξύ άλλων προβλέπεται 4ος και 5ος 
κύκλος επιστρεπτέας προκαταβολής 
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της οποίας το 50% δεν θα επιστραφεί, 
αναστολή πληρωμής φορολογικών και 
ασφαλιστικών οφειλών, μείωση ενοικί-
ου κατά 40% σε επαγγελματικά ακίνητα 
για επιχειρήσεις με έδρα σε Περιφερεια-
κή Ενότητα «Αυξημένου Κινδύνου» που 
πλήττονται σημαντικά. 

Μπορεί ένα πολύ άσχημο συμβάν 
όπως αυτό ενός σεισμού να «φρένα-
ρε» την Τουρκική προκλητικότητα, 
ωστόσο είναι υπαρκτή και αυξανόμενη. 
Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας 
και πως πρέπει να απαντήσουμε αφού 
συνεχίζουν να τις παράνομες ενέργειες 
τους;

Ακόμη και στην περίπτωση ενός τέ-
τοιου συμβάντος η Τουρκία απέδειξε 
την αναξιοπιστία της. Παρά την θετική 
ανταπόκριση του Τούρκου Προέδρου στο 
τηλεφώνημα του Κυριάκου Μητσοτάκη 
μετά τον μεγάλο σεισμό, λίγες ώρες αρ-
γότερα η Άγκυρα εξέδωσε άλλη μία πα-
ράνομη NAVTEX, δεσμεύοντας περιοχή 
που βρίσκεται στην ελληνική υφαλοκρη-
πίδα. Δυστυχώς, η Τουρκία συνεχίζει την 
επιθετική συμπεριφορά της, καταπατώ-

ντας το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της 
θάλασσας.  Εμείς, πολιτικά, διπλωματικά 
και επιχειρησιακά, θα συνεχίσουμε να 
απαντούμε στις τουρκικές προκλήσεις, 
στέλνοντας παντού το μήνυμα ότι είμα-
στε αποφασισμένοι να προασπιστούμε 
σθεναρά τα κυριαρχικά δικαιώματά μας 
έναντι οποιουδήποτε. Θέτοντας την κόκ-
κινη γραμμή σε οποιαδήποτε παραβίαση 
των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Και 
έχουμε και την ισχύ και την αποφασιστι-
κότητα να υπερασπίσουμε αυτή την εθνι-
κή γραμμή.

Πόσο θα επηρεάσει το εκλογικό  
αποτέλεσμα στις ΗΠΑ τις ισορροπίες σε 
Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο; Υπάρ-
χει αποτέλεσμα που θα λέγαμε ότι συμ-
φέρει περισσότερο τη χώρα μας;

Θα είναι μακρύς ο δρόμος έως ότου 
καταλήξουν στο ποιος θα φτάσει στο 
προεδρικό μέγαρο. Δεν πιστεύω, όμως, 
ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα επη-
ρεάσει την ρότα που έχει χαραχτεί. Οι 
ΗΠΑ είναι ένας παραδοσιακό σύμμαχος 
της Ελλάδας και έχουν ξεκαθαρίσει την 
θέση τους όσον αφορά στην κατάσταση 
στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο 

και έχουν επιβεβαιώσει με την στάση και 
της δηλώσεις πολλών κορυφαίων αμε-
ρικανικών παραγόντων το δίκαιο των 
ελληνικών θέσεων. Θυμίζω την τελευ-
ταία επιστολή του Αμερικανού Υπουργού 
Εξωτερικών, στην οποία  τονίζεται ότι η 
Ελλάδα αποτελεί πυλώνα  σταθερότητας 
στην περιοχή, αποδοκιμάζονται οι μονο-
μερείς ενέργειες της Τουρκίας σε περιο-
χές στις οποίες η Ελλάδα έχει δυνητική 
δικαιοδοσία και υπογραμμίζεται εκ νέου 
το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσε-
ων Ελλάδας-ΗΠΑ. Πέραν αυτού, όμως, 
εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντι-
μετωπίσουμε οποιοδήποτε ενδεχόμενο 

άσχετα εάν υπάρχουν ισχυρές συμμαχίες. 
Φυσικά, η χώρα μας τιμά τις συμμαχίες 
της, παραμένει ένας παράγοντας σταθε-
ρότητας και ειρήνης στην περιοχή μας, 
εμμένει στο διεθνές δίκαιο, αλλά είναι 
και η ίδια σε θέση να κάνει σεβαστές τις 
απόψεις της και διαθέτει την απαραίτητη 
ισχύ γι’ αυτό: τις Ένοπλες Δυνάμεις της 
χώρας, που είναι ο αποτρεπτικός παρά-
γοντας για κάθε επιβουλή και ο εγγυητής 
της ειρήνης και της ασφάλειας του ελ-
ληνικού λαού. Αυτό είναι το μήνυμα που 
στέλνουμε σε όλη την διεθνή κοινότητα, 
αλλά και στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. 

συνέντευξη

Οι εξελίξεις δικαιώνουν τη στάση που κράτησε 
η Κυβέρνηση, αξιοποιώντας, με σύνεση και 
υπευθυνότητα, τα ταμειακά διαθέσιμα της 
χώρας
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Η υπαγωγή της Θεσσαλονίκης σε 
γκρίζα περιοχή  και τα μέτρα που επιβλή-
θηκαν με το  νέο lock down  από την προ-
ηγούμενη Τρίτη ανέδειξε μεταξύ άλλων 
το ζήτημα των μετακινήσεων των Θεσ-
σαλονικέων με την αστική συγκοινωνία, 
μοναδικό μέσο δημόσιας μετακίνησης  
αλλά και με τα ταξί.

Τα αστικά λεωφορεία εξακολου-
θούσαν και γέμιζαν από επιβάτες και σε 
πολλές περιπτώσεις ξεπερνούσαν το πο-
σοστό του 65% που προβλέπεται από τη 
νομοθεσία.

«Οι οδηγοί στα αστικά λεωφορεία εν 
μπορούν να κατεβάσουν τον κόσμο από 
τα λεωφορεία το μόνο που μπορούν να 
κάνουν είναι να ενημερώσουν ότι αστικό 
γέμισε από  κόσμο και δεν υπάρχει ελεύ-
θερος χώρος για άλλους επιβάτες. Ωστό-

σο είδαμε παραδείγματα επιβατών να 
μην συμμορφώνονται και να ανεβαίνουν 
στα αστικά» τόνισε στην Karfitsa ο πρόε-
δρος του σωματείου εργαζομένων στον 
ΟΑΣΘ, Γιάννης Δήμκας . Οι έλεγχοι των 
αρχών μετριάζουν το πρόβλημα καθώς 
σε τακτά χρονικά διαστήματα και κυρίως 
στις στάσεις του κέντρου της Θεσσαλονί-
κης αστυνομικοί μπαίνουν στα αστικά για 
να διαπιστώσουν αν οι επιβάτες φορούν 
μάσκα και αν  έχει ξεπεραστεί το επιτρε-
πόμενο όριο.  

Η εικόνα του συνωστισμού στα αστι-
κά λεωφορεία φαίνεται να ομαλοποιή-
θηκε μετά το κλείσιμο των σχολείων και 
τη μετακίνηση των μαθητών  που φόρτι-
ζε την κατάσταση τις πρώτες ημέρες του 
lock down ωστόσο ακόμη και σήμερα η 
πληρότητα του 65% είναι ένα μέτρο που 

μπορεί να «σπάσει» κατά περίπτωση. 
«Στο 99% των περιπτώσεων δεν 

υπάρχει θέμα με την πληρότητα των 
αστικών καθώς είναι σπάνιες οι περιπτώ-
σεις που δεν μπορεί να τηρηθεί το 65%» 
αναφέρει ο κ Δήμκας. 

Αρθρωτά λεωφορεία παρουσίασαν 
τεχνικά προβλήματα και αποσύρθηκαν 
για επισκευή 

Καθημερινά στη Θεσσαλονίκη κι-
νούνται περίπου 260 αστικά λεωφορεία 
και άλλα 100 λεωφορεία των ΚΤΕΛ που 
εκτελούν δρομολόγια αστικής συγκοι-
νωνίας. 

Στα αρθρωτά λεωφορεία οι θέσεις 
καθήμενων επιβατών είναι περίπου 45 
ανάλογα με την διάταξη των καθισμάτων 
που ποικίλει σε κάθε τύπου αστικού ενώ 

στα μονά αστικά οι θέσεις δεν ξεπερνούν 
τις 28. 

Η πληρότητα 65%  σημαίνει 120 άτο-
μα για το διπλό λεωφορείο  με τους πε-
ρισσότερους να είναι όρθιοι και να είναι 
υποχρεωμένοι να τηρούν τις αποστάσεις. 

«Αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη 
κυκλοφορούν περισσότερα μονά αστικά 
λεωφορεία καθώς πολλά από τα αρ-
θρωτά λεωφορεία έχουν βγει εκτός δρό-
μου λόγω τεχνικών προβλημάτων και 
αναγκαστικά  έχουν αποσυρθεί για επι-
σκευή» εξηγεί ο κ. Δήμκας και συμπλη-
ρώνει: «Από την ενοικίαση μέσω leasing 
θα προμηθευτούμε 78 αρθρωτά αστικά 
λεωφορεία ωστόσο προς το παρόν έχου-
με παραλάβει μόνο δέκα».

Σε περιοχές όπως η Καλαμαριά που 
μέχρι πρόσφατα όλα τα δρομολόγια κα-
λύπτονταν μόνο με αρθρωτά αστικά λε-
ωφορεία, τώρα εξυπηρετούνται με μονά 
αστικά.   

Περισσότεροι από 100 
εργαζόμενοι σε καραντίνα  
Τα κρούσματα κορονοϊού που πα-

ρουσιάστηκαν τις τελευταίες ημέρες σε 
εργαζομένους στον ΟΑΣΘ προκάλεσαν 
αναστάτωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
του σωματείου εργαζομένων του ΟΑΣΘ 
έχουν εμφανιστεί δέκα επιβεβαιωμένα 
κρούσματα κορονοϊού σε οδηγούς και 
άλλους εργαζόμενους με αποτέλεσμα 
περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι που 
ήρθαν σε επαφή μαζί τους να τεθούν 
άμεσα σε 14ήμερα καραντίνα μετά από 
σχετική εντολή του ΕΟΔΥ. 

«Οι επαφές των κρουσμάτων υπο-
βλήθηκαν σε τεστ και τα αποτελέσματα 
βγήκαν αρνητικά στο 95% των περιπτώ-
σεων» αναφέρει ο κ. Δήμκας. Σύμφωνα 
με τον ίδιο προς το παρόν δεν έχει προ-
κύψει πρόβλημα στη λειτουργία των 
υπηρεσιών και στην κίνηση των αστικών 
λεωφορείων στην πόλη ωστόσο όπως 
αναφέρει παρά το γεγονός ότι οι εργα-
ζόμενοι στον ΟΑΣΘ τηρούν όλα τα μέτρα 
προστασίας,  η καθημερινή επαφή με 

Δυσκολεύουν οι ούτως η άλλως λιγοστές μετακινήσεις εν μέσω κορονοϊού 

Γεμάτα αστικά λεωφορεία και άδεια 
ταξί στους δρόμους της Θεσσαλονίκης 
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κόσμο ενέχει τον κίνδυνο μόλυνσης από 
κορονοϊό. 

Ταφόπλακα τα νέα μέτρα για τα ταξί
Τα ταξί στη Θεσσαλονίκη από την 

προηγουμένη Τρίτη κυκλοφορούν άδεια 
καθώς τα νέα μέτρα περιορισμού που 
ορίζουν ένα άτομο σε κάθε αυτοκίνητο 
έχουν οδηγήσει πολλούς Θεσσαλονικείς 
στα… αστικά λεωφορεία. 

  Οι ιδιοκτήτες ταξί διαμαρτύρονται 
ότι παρόλο που έχουν εφαρμόσει όλα 
τα μέτρα και μέχρι σήμερα κανένας οδη-
γός ταξί δεν μολύνθηκε από  κορονοϊό, 
δέχονται για ακόμη μια φορά τεράστιο 
πλήγμα. 

«Θεωρούμε απαράδεκτο να κυκλο-
φορούμε  με ένα άτομο δηλαδή με το 
25% της πληρότητας  την ώρα που στα 
λεωφορεία υπάρχει πρόβλεψη για πλη-
ρότητα 65%» αναφέρει πρόεδρος του 
Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Θεσσαλονί-
κης «Ο Ερμής», Κλήμης Λεοντιάδης που 
βλέπει τους συναδέρφους του να υποφέ-
ρουν όπως αναφέρει.

Μάλιστα ξεκαθαρίζει ότι με το νέο 
μέτρο κανένα ζευγάρι δεν μπορεί να πά-
ρει ένα ταξί ενώ ακόμη και οι οικογένειες 
θα πρέπει να διαχωριστούν αν φυσικά 
υπάρχουν ανήλικα παιδιά ανάμεσα τους. 
«Ποια οικογένεια θα δώσει χρήματα για 
διπλή κούρσα» αναρωτιέται ο κ Λεοντιά-
δης και υπογραμμίζει ότι εφόσον υπάρ-
χουν διαφορές από το lockdown του 
Μαρτίου, θα πρέπει να εξαιρεθούν και τα 
ταξί από αυτόν τον αυστηρό περιορισμό.

Όπως λένε οδηγοί στην Karfitsa, τα 
ταξί σε αυτή τη φάση της πανδημίας του 
κορονοϊου θα μπορούσαν να λειτουργή-
σουν υποστηρικτικά στον ΟΑΣΘ και να 
μην υπάρχει συμφόρηση επιβατών στα 

αστικά λεωφορεία καθώς η κάθε κούρσα 
από την μια άκρη της πόλης στην άλλη 
δεν ξεπερνά τα 4 ευρώ. 

«Μας κόβει από το χαμένο έδαφος 
αυτή τη στιγμή έχουμε 90% και πέφτει 
καθώς δεν υπάρχει κανένας για να με-
ταφέρουμε. Στην πόλη ο κόσμος δεν 
κινείται. Στα αεροδρόμια η κίνηση είναι 
μηδενική, διότι δεν πετούν αεροπλάνα. 
Η κατάσταση έχει γίνει απελπιστική» 
τονίζει και ζητά επιδότηση για τις κενές 
θέσεις. «Κατά τη διάρκεια της ημέρας, 
ο συνολικός τζίρος δεν ξεπερνά τα 15 
ευρώ» τονίζει ο κ Λεοντιάδης. Οι περισ-
σότεροι ιδιοκτήτες ταξί μετά το μεσημέρι 
τραβούν χειρόφρενο και παρκάρουν τα 
αυτοκίνητα τους για να μην σχηματίζουν 
ατέλειωτες ουρές στην πόλη. 

Voucher σε επιβάτες 
για τη χρήση ταξί 
Κάποιοι ιδιοκτήτες ταξί ζητούν να 

δοθούν voucher μεταφοράς σε όλες τις 
οικογένειες της Θεσσαλονίκης προκει-
μένου να γίνεται χρήση των ταξί. «Μπο-
ρεί να δοθεί σε κάθε οικογένεια ένα 
ποσό της τάξης των 40 ευρώ σε μορφή 
voucher προκειμένου να πληρώνει με 
αυτό τις μετακινήσεις της με ταξί και να 
μην χρειαστεί να συνωστίζεται σε αστικά 
λεωφορεία. Με αυτόν τον τρόπο κερδί-
ζουν όλοι. Οι επιβάτες είναι ασφαλείς 
και θα μετακινούνται χωρίς έξοδα και 
εμείς θα καλύψουμε τα έξοδα μας σε 
να ποσοστό ενώ τα χρήματα αυτά θα 
επιστρέψουν στο κράτος με τη μορφή 
εισφοράς δικής μας» προτείνει ο κ. Θό-
δωρος Σταυρίδης πρόεδρος του συνεται-
ρισμού ταξί Taxiway. «Με την εφαρμογή 
αυτής της μεθόδου θα καταφέρουμε να 
δούμε εμείς κάποια έσοδα και ο κόσμος 

να μπορεί να μετακινηθεί γρήγορα και 
με ασφάλεια» αναφέρει ο κ. Σταυρίδης. 
Η πρόταση αυτή θα φτάσει τις επόμενες 
ημέρες με τη μορφή επιστολής στα αρ-
μόδια υπουργεία. 

Αποκλείονται μαθητές 
από την τηλεκπαίδευση 
Με ένα κινητό στο χέρι οι μαθητές 

του Λυκείου προσπαθούν από το σπίτι 
τους να κάνουν μάθημα μέσω τηλεκπαί-
δευσης. Μέχρι στιγμής σύμφωνα με τα 
στοιχεία της  Ομοσπονδίας Ενώσεων Γο-
νέων Μαθητών Κεντρικής Μακεδονίας,  
περίπου το 25% των μαθητών Λυκείου 
έχει αποκλειστεί από την τηλεκπαίδευση 
καθώς δεν διαθέτει τα μέσα για να την 
εφαρμόσει. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος  
της Ομοσπονδίας, Θανάσης Κοκονάς 
στην karfitsa πολλές οικογένειες εξα-
κολουθούν να μην έχουν τη δυνατότητα 
να αποκτήσουν ηλεκτρονικούς υπολο-
γιστές και μάλιστα περισσότερους από 
έναν καθώς από Δευτέρα θα αρχίσει η 
τηλεκπαίδευση και για τους μαθητές των 
γυμνασίων. «Οι περισσότερες οικογένει-
ες θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν δύο 
ίσως και τρείς ηλεκτρονικούς υπολογι-
στές που δεν τους έχουν ούτε έχουν τη 
δυνατότητα να τους αποκτήσουν για να 
καλύψουν την ανάγκη των παιδιών τους 
να συμμετέχουν στην τηλεκπαίδευση. Αν 
προσθέσουμε και τις ανάγκες των γονιών 
που κάνουν τηλεργασία,  καταλαβαίνεται 
ότι απαιτείται αρκετά σημαντική οικονο-

μική επένδυση που περιλαμβάνει υπο-
λογιστές ή τάμπλετ και φυσικά γρήγορο 
ίντερντετ άρα ακριβό, για να  «σηκώσει» 
την βιντεοσυνομιλία μαθητών με καθη-
γητές και την τηλεργασία γονέων». Ο κ. 
Κοκονάς μιλά για εκπαίδευση πολλών 
ταχυτήτων το αποτέλεσμα της οποίας 
το πληρώνουν οι μαθητές και φυσικά οι 
οικογένειες τους. «Δεν υπάρχει κανένας 
σχεδιασμός για οικογένειες με χαμηλά 
εισοδήματα που δεν μπορούν να επεν-
δύσουν στην αγορά υπολογιστών. Το εί-
δαμε την Άνοιξη το ξανασυναντάμε πάλι 
σήμερα, χωρίς καμία πρόοδο. 

Μέτρα εδώ και τώρα 
ζητά η Ομοσπονδία 
Με ανακοίνωση της η Ομοσπονδία 

Ενώσεων Γονέων Μαθητών Κεντρικής 
Μακεδονίας ζητά έκτακτη χρηματοδό-
τηση από το Υπουργείο Παιδείας, για την 
αγορά του απαραίτητου τεχνολογικού 
εξοπλισμού και δωρεάν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, που είναι όροι απαραίτητοι 
για την ισότιμη πρόσβαση στην εξ απο-
στάσεως διδασκαλία. Κάθε μαθητής να 
έχει ένα δωρεάν tablet και απεριόριστη 
σύνδεση στο internet. Καμία διακοπή 
ρεύματος ή σύνδεσης στο διαδίκτυο για 
κανένα σπίτι και μέριμνα ώστε η εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση να λάβει υπόψη τις 
ειδικές ανάγκες των μαθητών που είναι 
ενταγμένοι σε τμήματα ένταξης ή είχαν 
παράλληλη εκπαιδευτική στήριξη.

reportage
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Σε «πλέγμα» ειδικών μέτρων έχουν 
προχωρήσει οι αρχές φρούρησης των 
συνόρων στον Έβρο, με στόχο τον από-
λυτο έλεγχο κάθε διερχόμενου. Τόσο 
όσων προσφύγων και μεταναστών περ-
νούν παράνομα το ποτάμι και συλλαμ-
βάνονται, όσο όμως και των Τούρκων 
προσφύγων οι οποίοι παρουσιάζονται 
ως αντικαθεστωτικοί στις ελληνικές αρ-
χές. Τα όσα συνέβησαν τον περασμένο 
Μάρτιο στον Έβρο με την πίεση χιλιάδων 
μεταναστών να περάσουν τα σύνορα πι-
εζόμενοι από τις τουρκικές αρχές, όμως 
και η ένταση με τη γειτονική χώρα που 
έχει κορυφωθεί από το καλοκαίρι, έθε-
σε και πάλι σε «κόκκινο συναγερμό» τα 
χερσαία σύνορα. Επιπλέον, οι τελευταίες 
εξελίξεις με επιθέσεις ισλαμιστών στην 
Ευρώπη, έχει αυξήσει το επίπεδο του συ-
ναγερμού. 

Η αναφορά του Αιγύπτιου προέδρου 
Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι στην 8η σύνοδο 
κορυφής με την Κύπρο και την Ελλάδα 
που έγινε στη Λευκωσία, ότι πρέπει η Ευ-
ρώπη να προσέξει ένα νέο κύμα διέλευ-
σης τζιχαντιστών, δεν άλλαξε ιδιαίτερα 
τα δεδομένα ασφαλείας στην Ελλάδα. 
Τουλάχιστον στα σύνορα του Έβρου, πα-
ράγοντες των συνόρων βεβαίωναν στην 
Karfitsa ότι ο συναγερμός έχει τεθεί εδώ 
και καιρό και πως οι ελληνικές διπλω-
ματικές υπηρεσίες είχαν νωρίτερα αντί-
στοιχη πληροφόρηση για να ληφθούν 
τα αναγκαία μέτρα. «Άλλωστε όσα συ-
νέβησαν τον Μάρτιο με την προσπάθεια 
να περάσουν χιλιάδες μετανάστες υλο-
ποιώντας καθαρά σχέδιο των τουρκικών 
αρχών, ήταν αρκετά για να μας υποψιά-
σουν», έλεγαν χαρακτηριστικά. 

Στα ποτάμια ελληνοτουρκικά σύνο-
ρα, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή 
της Θράκης το «σκανάρισμα» των παρά-
νομα διερχομένων από τα σύνορα γίνεται 
από τέσσερις πλευρές. Από την αστυνο-
μία που έχει αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις 
στην περιοχή, τους Ευρωπαίους συνο-
ριοφύλακες του Frontex που επιχειρούν 
με επίσης ενισχυμένες δυνάμεις μετά τον 

Μάρτιο, από τα μέλη των κλιμακίων της 
Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που 
έχουν αυξήσει τη δύναμή τους λόγω των 
τελευταίων γεγονότων με την Τουρκία 
και από τους εξειδικευμένους σε θέματα 
διεθνούς τρομοκρατίας αστυνομικούς 
της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, που 

επίσης έχει εγκατασταθεί στον Έβρο μετά 
την κρίση του Μαρτίου. «Ο έλεγχος εί-
ναι πολλαπλός και μέχρι τώρα έχουμε 
αποδείξει πως δεν περνάει εύκολα κά-
ποιος που έχει εμπλοκή με ισλαμικές 
εξτρεμιστικές οργανώσεις», τόνισε στην 
Karfitsa στέλεχος των διωκτικών αρχών, 

μεταφέροντας παράλληλα και το έντο-
νο κλίμα των ελέγχων για τον σκοπό 
αυτόν. «Ασφαλώς κανείς δεν μπορεί να 
αποκλείσει ότι μεταξύ χιλιάδων μπορεί 
κάποιος να καταφέρει να ξεφύγει, όμως 
γίνονται όλες οι προσπάθειες για να μην 
συμβεί», πρόσθεσε. 

«Δίχτυ» ελέγχων για τον κίνδυνο διέλευσης Τζιχαντιστών – Σε συναγερμό ΕΛ. ΑΣ. και FRONTEX

Ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές 
«σκανάρουν» κάθε διερχόμενο στον Eβρο 
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Φύλλο και φτερό 
Η ΕΛ.ΑΣ. έχει τον πρώτο λόγο για τον έλεγχο της διέλευσης 

κάθε παράνομα διερχόμενου από τα σύνορα που εντοπίζεται είτε 
αμέσως μετά την είσοδό του σε ελληνικό έδαφος είτε αργότερα 
μαζί με διακινητές. Η διαδικασία της καταγραφής του περιλαμ-
βάνει τακτικές ελέγχου μήπως το πρόσωπο που εξετάζεται ως 
μετανάστης ή πρόσφυγας, κρύβει ένα διαφορετικό παρελθόν. 
Εκτός από την επιβεβαίωση των στοιχείων και τη διασταύρωσή 
τους στην ευρωπαϊκή αρχικά και στη συνέχεια στην παγκόσμια 
βάση δεδομένων, ακολουθούνται και μέθοδοι τοπικής έρευνας. 
Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια του ελέγχου γίνεται 
εξονυχιστική έρευνα τόσο στα socialmedia και στο κινητό του ει-
σερχόμενου, όσο και γενικότερα σε στοιχεία που μπορεί να έχουν 
κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.  

Ελέγχους κάνουν και οι συνοριοφύλακες του Frontex οι οποίοι 
έχουν δυνατότητες να ανατρέξουν άμεσα στις ευρωπαϊκές βάσεις 
δεδομένων, ή στις βάσεις στοιχείων των χωρών που εκπροσω-
πούν. Άλλωστε οι συνοριοφύλακες του Frontex που υπηρετούν 
στον Έβρο έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση για ν’ αντιμετωπίζουν 
περιπτώσεις εξτρεμιστών, ενώ έχουν ξεχωριστές γνώσεις για τη 
δράση των τζιχαντζιστών. 

Το επόμενο βήμα του ελέγχου είναι η Εθνική Υπηρεσία Πλη-
ροφοριών. Τα «πλοκάμια» των Ελλήνων πρακτόρων είναι απλω-
μένα εδώ και καιρό στον Έβρο. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν 
πως οι δυνάμεις των κλιμακίων έχουν ενισχυθεί από την εποχή 
του πολέμου της Συρίας, όταν από τότε ξεκίνησε η ροή πληρο-
φοριών για είσοδο τζιχαντιστών στην Ευρώπη μέσω των ελλη-
νοτουρκικών συνόρων του Έβρου. Η ΕΥΠ έχει τη δυνατότητα 
ελέγχου τέτοιων περιπτώσεων από το παγκόσμιο δίκτυο πληρο-
φοριών που διαθέτουν οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες.  

Ενισχυτικά σε όλο αυτό το δίκτυο ελέγχου έρχονται οι αστυνο-
μικοί της αντιτρομοκρατικής. Η εγκατάσταση των κλιμακίων μετά 
τα γεγονότα του Μαρτίου, έδωσε νέες δυνατότητες στις ελεγκτι-
κές αρχές των συνόρων. Τα μέλη της αντιτρομοκρατικής, του ει-
δικού τμήματος που ασχολείται με τη διεθνή τρομοκρατία, έχουν 
στη διάθεσή τους μέσα για να εποπτεύσουν ύποπτες κινήσεις, 
έχουν δυνατότητα ειδικών παρακολουθήσεων για να ελέγξουν 
κάθε «στόχο» τους, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν τελικά 
προέρχεται από τέτοιους χώρους ή όχι. 

Στον Έβρο είχε σημάνει συναγερμός για τη διέλευση τζιχαντι-
στών ακόμη από την εποχή του 2016, όταν οι δυνάμεις του συρια-
κού καθεστώτος άρχισαν να ανακτούν εδάφη και ο ISIS υφίσταται 
διαδοχικές ήττες στα εδάφη της Συρίας, ενώ παράλληλη ήταν η 
πορεία των μελών του ισλαμικού χαλιφάτου στο Ιράκ. Τότε είχε 
διαπιστωθεί η διέλευση τζιχαντιστών που έδρασαν στην Ευρώπη 
από ελληνικό έδαφος, με την παρατήρηση όμως ότι οι υποψίες 
των ελληνικών αρχών είχαν επισημανθεί στις ευρωπαϊκές χωρίς 
να δοθεί η δέουσα προσοχή. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 
του εγκεφάλου της τρομοκρατικής επίθεσης στο Παρίσι το Νοέμ-
βριο του 2015, Βελγομαροκινού Αμπντελχαμίντ Αμπαούντ. Είχε 
περάσει από την Ελλάδα και αυτό επιβεβαιώθηκε από τα γενε-
τικά αποτυπώματα που είχαν σταλεί στη βάση της Europol, δέκα 
μήνες πριν την επίθεση. Τότε, όταν οι ελληνικές αρχές παρέδω-
σαν στη βελγική αστυνομία έναν ύποπτο για σχέσεις με ισλαμική 
τρομοκρατία. Και όσα στοιχεία βρέθηκαν στο διαμέρισμα ήταν στη 
διάθεση των ευρωπαϊκών αρχών. Μεταξύ αυτών και το γενετικό 
αποτύπωμα του Αμπαούντ. 

συνέντευξη

Η αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος 
το βράδυ της 15ης Ιουλίου 2016 στην Τουρκία 
οδήγησε λίγους μήνες μετά, αλλά ειδικά τη διε-
τία 2017-18 στην είσοδο χιλιάδων Τούρκων στην 
Ελλάδα και στην Ευρώπη. Χρησιμοποιώντας τα 
περάσματα των διακινητών, πληρώνοντας αδρά 
τα κυκλώματα, Τούρκοι με τις οικογένειές τους 
ξεφεύγουν από τη δίωξη του τουρκικού καθε-
στώτος σε βάρος τους. Είναι αντικαθεστωτικοί 
και κατά κύριο λόγο υποστηριχτές του κινήματος 
του ιμάμη Φετουλάχ Γκιουλέν. Οι Γκιουλενιστές 
Τούρκοι ασφαλώς δεν θεωρήθηκε ποτέ ότι θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην 
Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Ωστόσο οι αθρόες εισ-
ροές ειδικά από τα ποτάμια σύνορα του Έβρου 
οδήγησαν στη λήψη έκτακτων μέτρων ελέγχου.  

«Πάντα υπήρχε φόβος ότι μπορούσαν να 
μην είναι αυτό που δήλωναν, όμως ουσιαστικά 

να έφταναν για να προκαλέσουν ρήγματα στο 
εσωτερικό της Ελλάδας», επιβεβαίωνε μιλώντας 
στην Karfitsa μέλος των ελληνικών υπηρεσιών. 
Η έρευνα που έγινε για αρκετούς από τους λεγό-
μενους Γκιουλενιστές ήταν ενδελεχής και τα μέλη 
των ελληνικών αρχών έφταναν σε πληροφορίες 
που αφορούσε το παρελθόν των Τούρκων προ-
σφύγων, μέχρι να επιβεβαιωθεί πως πράγματι 
ήταν αντικαθεστωτικοί. 

Πηγές έλεγαν πως δεν προέκυψε, τουλάχι-
στον στον Έβρο, περίπτωση Τούρκου ο οποίος να 
εισήλθε επειδή είχε άλλον ρόλο. Ωστόσο πολλοί 
ήταν αυτοί που χρησιμοποιώντας τα δίκτυα των 
διακινητών και πληρώνοντας πολλά χρήματα 
έφτασαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς να 
συλληφθούν από τις ελληνικές αρχές. Για εκεί-
νους οι έρευνες μετατέθηκαν στα άλλα ευρωπα-
ϊκά κράτη. 

Το δίχτυ ελέγχων που έχουν προκαλέσει όλες 
οι υπηρεσίες των ελληνικών αρχών στον Έβρο, 
επιβεβαιώνεται από τις συλλήψεις που έχουν γί-
νει στην περιοχή. Η σύλληψη 53χρονου Γάλλου 
τον Σεπτέμβριο του 2016 στα Κερδύλλια είχε δεί-
ξει τα αντανακλαστικά των συνοριακών αρχών. 
Ο Γάλλος πέρασε από τον έλεγχο του τελωνείου 
των Κήπων και τέθηκε αμέσως σε «διαρκή επι-
τήρηση» λόγω των ταξιδιών του σε Υεμένη, Ιράκ 
και Ιράν. Παρ’ ότι δεν υπήρχε κανένα διωκτικό 
έγγραφο σε βάρος του παρακολουθήθηκε μέχρι 
που παρέκλινε της πορείας του και έμεινε στα 
Κερδύλλια Σερρών, παρά τις συστάσεις να εγκα-
ταλείψει άμεσα τη χώρα όπως προγραμμάτιζε. 
Τελικά συνελήφθη και οδηγήθηκε στα δικαστή-
ρια, ενώ τελικά απελάθηκε και παραδόθηκε στις 
γαλλικές αρχές. 

Τον Φεβρουάριο του ίδιου χρόνου συνελή-
φθησαν στην Αλεξανδρούπολη δύο ύποπτοι για 
άμεσες σχέσεις με τους τζιχαντιστές και μάλιστα 
κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Ο ένας, 33 
χρόνων Βόσνιος με σουηδικό διαβατήριο, που 
είχε φυλακιστεί κατηγορούμενος ότι βιντεοσκό-
πησε προετοιμασία βόμβας – γιλέκου και ο δεύ-
τερος 24χρονος από την Υεμένη, επίσης με σου-
ηδικό διαβατήριο, που κρίθηκε ύποπτος ότι είχε 
αποφασίσει να γίνει «μάρτυρας».  

Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση 28χρο-
νου Αλγερινού, με γαλλικό διαβατήριο, που πα-
ραδόθηκε στις γαλλικές αρχές τον Ιανουάριο του 
2014. Έκανε βόλτες στην πλατεία της Ορεστιά-
δας, όμως διαπιστώθηκε πως ήταν μέλος της ορ-
γάνωσης Αλ – Νούσρα.  

Λίγους μήνες νωρίτερα, το 2013, στους Κή-
πους είχαν ακινητοποιηθεί ένας 36χρονος Βέλ-
γος, συριακής καταγωγής και ένας 54χρονος 
Βρετανός, επίσης με καταγωγή από τη Συρία. Και 
οι δύο μετέφεραν στρατιωτικό εξοπλισμό, όχι 
όπλα, προς την Τουρκία με σκοπό να φτάσουν 
στη Συρία, όμως η είσοδός τους μπλοκαρίστηκε 
από τις τουρκικές αρχές και στη συνέχεια συνε-
λήφθησαν από τις ελληνικές. Δεν είναι τυχαίο ότι 
οι φάκελοί τους, μετά τις βομβιστικές επιθέσεις, 
διαβιβάστηκαν στις ευρωπαϊκές αρχές. 

Τον Οκτώβριο του 2017 συνελήφθη στην 
Αλεξανδρούπολη ένας 35χρονος Σύρος ο οποί-
ος ζούσε στη Θεσσαλονίκη με την οικογένειά του 
ως πρόσφυγας, όμως αποκαλύφτηκε το παρελ-
θόν του από καταγγελία της ίδιας της γυναίκας 
του. Τελικά καταδικάστηκε το 2018 σε οκταετή 
κάθειρξη, αφού έμεινε προφυλακισμένος και αρ-
νούμενος συνεχώς ότι έχει σχέση με οποιαδήποτε 
ισλαμική οργάνωση. 

Στο «μικροσκόπιο» 
και οι Τούρκοι πρόσφυγες 

Το παρελθόν των συλλήψεων 
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Ηλικιωμένος καταγγέλλει γνωστή 
εταιρία αλλαντικών ότι διέθεσε προς πώ-
ληση ακατάλληλη μορταδέλα, με συνέ-
πεια να υποστεί ο ίδιος δηλητηρίαση από 
σαλμονέλα. Κατέθεσε μάλιστα αγωγή 
αποζημίωσης, καθώς όταν ζήτησε εξη-
γήσεις από την εταιρία του απάντησαν με 
εξώδικη διαμαρτυρία καταγγέλλοντάς 
τον ότι τους δυσφημεί και απειλώντας να 
κινηθούν νομικά εναντίον του, σύμφωνα 
με όσα υποστηρίζει  

Το περιστατικό έγινε τον περασμένο 
Ιούλιο, σύμφωνα με τις περιγραφές του 
65χρονου, όταν αγόρασε από γνωστό 
κατάστημα αλυσίδας σούπερ μάρκετ 
μορταδέλα γνωστής εταιρίας αλλαντι-
κών. Μετά την κατανάλωση των αλλα-
ντικών η υγεία του παρουσίασε επιπλο-
κές, είχε ρίγος, πονόκοιλο και διάρροια 
και μάλιστα χρειάστηκε να εισαχθεί σε 
νοσοκομείο. «Μετά από τις εξετάσεις στις 
οποίες υποβλήθηκα διαπιστώθηκε ότι 
έπασχα από οξεία κολίτιδα από δηλητη-
ρίαση από salmonella arizonae», σημει-
ώνει στην αγωγή που κατέθεσε ενώπιον 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου, διεκδι-
κώντας αποζημίωση.  

Ο 65χρονος αναστατώθηκε απ’ όσα 
του συνέβησαν καθώς πρόσφατα είχε 
υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, 
γεγονός που «αύξησε κατακόρυφα τις 
πιθανότητες να παρουσιάσω σοβαρότα-
τες επιπλοκές που μπορούσαν να διακιν-
δυνεύσουν την ίδια τη ζωή μου», όπως 
υποστηρίζει. Μετά την περιπέτεια της 
υγείας του ο καταγγέλλων απευθύνθη-
κε στην εταιρία με επιστολή στην οποία 
όπως αναφέρει διαμαρτυρήθηκε έντονα 
για το σκεύασμα ενώ ζήτησε και απο-
ζημίωση για την ταλαιπωρία που όπως 
ισχυρίζεται υπέστην. «Αντί όμως για πο-
λιτισμένη απάντηση έλαβα εξώδικη πρό-
σκληση – διαμαρτυρία όπου εκτοξεύο-
νται απειλές σε βάρος μου που τόλμησα 
να δυσφημίσω την εναγόμενη εταιρία 
και προβάλλονται μεγαλόστομες διακη-
ρύξεις για δήθεν άριστες συνθήκες πα-
ραγωγής και επεξεργασίας κρέατος που 
τηρούνται στην επιχείρησή τους», ανα-
φέρει ο 65χρονος. Χαρακτηρίζει μάλιστα 
«έωλα» τα επιχειρήματα της εταιρίας και 

ειδικά, όπως μεταφέρει «ο ισχυρισμός 
ότι αλλιώς θα είχαν δηλητηριαστεί εκα-
τομμύρια κόσμος αν ήταν μολυσμένη η 
μορταδέλα τους», όπως έγραψαν στην 
εξώδικο διαμαρτυρία, το περιεχόμενο 
της οποίας αναφέρεται στην αγωγή.  

Ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι έχει 
ο ίδιος γνώση για την κατάσταση των 
αλλαντικών καθώς εργαζόταν επί επτα-
ετία σε ένα πτηνοτροφείο και γνωρίζει τις 
λεπτομέρειες επεξεργασίας. Ισχυρίζεται 
μάλιστα στην αγωγή πως είναι βέβαιος 
πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η μορταδέ-
λα ήταν μολυσμένη. 

 
Αποζημίωση  
«Έχει υποστεί ο καταναλωτής βλά-

βη στην υγεία του, υπάρχουν ιατρικές 
εξετάσεις που επιβεβαιώνουν τους ισχυ-
ρισμούς του. Μάλιστα η υγεία του είχε 
παρουσιάσει βαριά επιδείνωση από την 
οποία δεν έχει συνέρθει ακόμη», είπε 
στην Karfitsaο συνήγορος του ηλικιω-
μένου Ιωάννης Νισύριος. «Το σαλάμι το 
έχει παραδώσει στον ΕΦΕΤ, προκειμένου 

να εξεταστεί. Το έχει παραδώσει αφού 
προσπάθησε νωρίτερα να διαμαρτυρηθεί 
στην εταιρία ζητώντας εξηγήσεις, όμως 
έλαβε για απάντηση ένα εξώδικο», συ-
μπλήρωσε ο δικηγόρος. 

Ο 65χρονος, όπως επισημαίνει στο 
κείμενο της αγωγής που κατέθεσε στο 
Πρωτοδικείο πριν λίγες ημέρες, εξαιτίας 
της κατανάλωσης της μορταδέλας αντι-
μετώπισε μεγάλο πρόβλημα με τον ορ-
γανισμό του και χρειάζεται να μείνει για 
αποθεραπεία για τέσσερις μήνες, λόγω 
της επιβάρυνσής του από την προηγού-
μενη περιπέτεια της υγείας του με την 
επέμβαση που είχε κάνει. «Είναι προ-
φανές πως ευθύνεται απόλυτα η εταιρία 
και οι υπάλληλοί της που δεν τήρησαν 
τις ισχύουσες αγορανομικές και υγειο-
νομικές διατάξεις που αφορούν την πα-
ρασκευή, την επεξεργασία και πώληση 
ασφαλών τροφίμων με αποτέλεσμα να 
διατεθεί στην αγορά το εν λόγω επικίν-
δυνο προϊόν από την κατανάλωση του 
οποίου μου προκλήθηκε η σωματική 
βλάβη», υπογραμμίζει στην αγωγή του. 

Συγκεκριμενοποιεί μάλιστα τις παρα-
τηρήσεις του για την ακαταλληλότητα, 
όπως υποστηρίζει, του προϊόντος  ανα-
φέροντας ότι «πρόκειται ασφαλώς για 
ελλιπή μέτρα παραγωγής συντήρησης 
και κατάψυξης και συνθηκών υγιεινής 
που άπτονται άμεσα με την παραγωγή 
και τη διάθεση του προϊόντος».  

Διεκδικεί αποζημίωση ποσού 40.000 
ευρώ για ηθική βλάβη από την ταλαιπω-
ρία που υπέστη. «Η ζωή μου και η ψυ-
χική μου ηρεμία διαταράχθηκαν καίρια, 
καθώς συνεχίζω να παρακολουθούμαι 
ιατρικά, ενώ εξακολουθώ να κινδυνεύω 
από περαιτέρω επιπλοκές εξαιτίας της 
εγκληματικής αμέλειας των υπαλλήλων 
της εναγόμενης εταιρίας», αναφέρει στην 
αγωγή αποζημίωσης. «Η τετράμηνη στέ-
ρηση της φυσιολογικής ζωής λόγω της 
καθήλωσής μου στο κρεβάτι και η αδυ-
ναμία μου επί μακρόν να γευτώ οτιδήπο-
τε ακόμη και νερό, μαρτυρούν τη βασα-
νιστική καθημερινότητα που πρέπει να 
υπομένω», καταλήγει στην αγωγή του ο 
65χρονος.

Αγωγή ηλικιωμένου από τη Θεσσαλονίκη σε βάρος εταιρίας αλλαντικών

«Έπαθα σαλμονέλα από τη μορταδέλα» 
Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Κ Ω Σ Τ Α Σ  Κ Α Ν Τ Ο Υ Ρ Η Σ 
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Ένα νέο είδος ανακύκλωσης έχει μπει 
τον τελευταίο καιρό στη ζωή των κατοί-
κων της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι άλλο 
από την ανακύκλωση ρούχων και υπο-
δημάτων. Μέχρι πρότινος παλιές μπλού-
ζες, πουκάμισα, τζιν παντελόνια, παιδι-
κά παιχνίδια ή παπούτσια που δεν ήταν 
άλλο της μόδας ή δεν έκαναν πια στους 
κατόχους τους, κατέληγαν στους κλασι-
κούς, πράσινους, κάδους απορριμμάτων 
και στη συνέχεια στους χώρους υγειονο-
μικής ταφής.

    Όμως, από το 2018, αυτά τα «άχρη-
στα» ρούχα που στοιβάζονται σε ντουλά-
πες για να καταλήξουν κάποια στιγμή 
στις... χωματερές, μπορούν να γίνουν και 
πάλι «χρήσιμα» και να φορεθούν από 
ανθρώπους που τα έχουν πραγματικά 
ανάγκη, αρκεί να τοποθετηθούν στους 
ειδικούς μεταλλικούς κάδους που είναι 
διάσπαρτοι σε όλες τις συνοικίες της 
πόλης. Οι κάδοι αυτοί, ανανέωσαν τη 
...θητεία τους για τα επόμενα τρία  χρόνια 
με απόφαση του δημοτικού συμβουλί-
ου Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή, μόνο 
στον κεντρικό δήμο υπάρχουν τοποθε-
τημένοι 201 κάδοι, ενώ στις σκέψεις της 
δημοτικής αρχής  είναι να αυξηθεί ακόμη 
περισσότερο ο αριθμός τους μέσα στο 
επόμενο διάστημα κατά 30 έως 50 επι-
πλέον κάδους.

    Το όφελος που προκύπτει από αυ-
τού του είδους την ανακύκλωση αποδει-
κνύεται διπλό: από τη μία είναι η εξοι-
κονόμηση ενέργειας των πρώτων υλών 
και από την άλλη η επαναχρησιμοποίησή 
τους για κοινωνικό σκοπό από άπορους 
και γενικότερα από άτομα που τα έχουν 
ανάγκη. 

    Η τοποθέτηση των υφασμάτων, των 
υποδημάτων και των ειδών σπιτιού γίνε-
ται μέσα σε σακούλες και οι κάδοι διαθέ-
τουν αντικλεπτική προστασία για να μην 
μπορούν να τα αφαιρούν κάποιοι επιτή-
δειοι. Επίσης, είναι βαμμένοι σε γαλαζο-
πράσινο χρώμα, που δεν παραπέμπει σε 
κάδο συλλογής άλλων αποβλήτων και 
φέρουν σαφή και ευδιάκριτη σήμανση. 

Μεταξύ των υποχρεώσεων της εταιρείας 
είναι να συλλέγει το περιεχόμενο τους 
όταν γεμίζουν, να τοποθετεί νέους κά-
δους σε σημεία που θα υποδεικνύονται 
και να παραδίδει ρούχα και υποδήματα 
που είναι κατάλληλα για επαναχρησιμο-
ποίηση. 

    Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης του δήμου Θεσσαλονίκης, 
Νίκος Ζεϊμπέκης, με αφορμή την ανα-
νέωση της συνεργασίας για τα επόμενα 
τρία χρόνια με την εταιρεία «EASTWEST 
GREECE M.Ι.Κ.Ε.» τονίζει πως το συγκε-
κριμένο Δίκτυο Κάδων Υφασμάτων και 
Υποδημάτων είναι απαραίτητο για τη 
σωστή ανακύκλωση στην πόλη. Ο δήμος 
Θεσσαλονίκης λαμβάνει μηνιαίο ανταπο-
δοτικό όφελος, ενώ υπάρχει και άμεσο 
οικονομικό όφελος που προκύπτει από 
την εκτροπή των ποσοτήτων αποβλήτων 
προς εναπόθεση στο ΧΥΤΑ (και κατά συ-
νέπεια την αποφυγή πληρωμής του αντί-
στοιχου τέλους ταφής).

    Παράλληλα, όσα από τα είδη εί-
ναι σε καλή κατάσταση και μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν δίνονται σε αν-
θρώπους που δεν μπορούν να καλύψουν 
βασικές ανάγκες διαβίωσης. Σε αυτό το 
σκέλος, μένει και ο κ.Ζεϊμπέκης τονίζο-
ντας πως «κάποια αγαθά μπορούν να 
φανούν και πάλι χρήσιμα. Αρκετά δίνο-
νται σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες και αυτό είναι πολύ σημαντι-
κό. Τα υπόλοιπα ανακυκλώνονται, ώστε 
να επαναχρησιμοποιηθούν».

    Όσον αφορά τους αριθμούς της 
ανακύκλωσης στα συγκεκριμένα είδη 
δείχνουν πως «αγκαλιάστηκε» η δρά-
ση από τους δημότες. Το 2018, πρώτη 
χρονιά τοποθέτησης των ειδικών κάδων, 
συγκεντρώθηκαν 488 τόνοι υφασμάτων 
και ρούχων από τον δήμο Θεσσαλονίκης, 
ενώ το 2019 ο αριθμός αυτός αυξήθηκε 
στους 554 τόνους. Το 2020, λόγω και 
των διαδοχικών lockdown, το νούμερο 
της ανακύκλωσης σε αυτά τα είδη «έπε-
σε» και από τις αρχές του χρόνου έως και 
το Νοέμβριο ανέρχεται σε 304 τόνους.

Τους «ψηφίζουν» οι Θεσσαλονικείς γεμίζοντας  τους με 1.350 τόνους  

Ανανέωσαν τη... θητεία τους για μία τριετία 
οι ειδικοί κάδοι ρούχων!  

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ : Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ
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Το θρίλερ στις αμερικανικές εκλογές δεν τελείωσε

Οι δημοσκόποι έκαναν (ξανά) λάθος

Σε κάθε δεδομένη μέρα, ο ρόλος μου 
είναι να γράφω. Αυτή τη συγκεκριμένη 
ημέρα, υποτίθεται ότι θα γράψω για το τι 
αποφάσισαν 240 εκατομμύρια άνθρωποι 
- είτε στέκονταν στη σειρά είτε έπεσαν 
κάτω από έναν φάκελο και ποιο κουτί 
επέλεξαν να ρίξουν ένα κομμάτι χαρτί. 

Αλλά αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, 
δεν έχω τίποτα να γράψω. Παρακολου-
θώ τους ανθρώπους να μιλούν δυνατά 
στην οθόνη της τηλεόρασης και διαβά-
ζουν τους ανθρώπους να πληκτρολο-
γούν ΟΛΕΣ τις «γνώμες» τους στο Twitter 
και σκέφτομαι τη σημασία του να μην 
γράφω.

Δημοσιογράφοι, που υποτίθεται ότι 
«τιμωρήθηκαν» από τη νίκη του Τραμπ 
το 2016 επειδή δεν την είδαν να «έρχε-
ται», θα ήταν πολύ προσεκτικοί αυτή τη 
φορά. Δεν υπάρχει πλέον κανένας «δά-
κτυλος» των New York Times. Δεν υπάρ-

χουν πλέον δεκαδικά ψηφία στην αρχική 
σελίδα του FiveThirtyEight.com (ιστοσε-
λίδα που ειδικεύεται στις δημοσκοπήσεις 
για τις αμερικανικές εκλογές) - αντ ‘αυ-
τού, μια αλεπού κινουμένων σχεδίων σε 
γυαλιά που σας εξηγεί τι μπορεί να κά-
νουν οι ψηφοφόροι. Και όμως, αμέτρητα 
άρθρα γράφτηκαν ακόμα τους τελευταί-
ους μήνες, προβλέποντας ότι η νίκη του 
Μπάιντεν ήταν πιο πιθανή από τη νίκη 
του Τραμπ, και έτσι πολλοί άνθρωποι 
φωνάζουν στο διαδίκτυο και εκτός σύν-
δεσης, επειδή έχουν εκπλαγεί. Διότι και 
πάλι, κατά κάποιο τρόπο, εμπιστεύτηκαν 
τις δημοσκοπήσεις.

Ίσως, να δούμε πρόεδρο τον Τζο 
Μπάιντεν. Κατανοώ ότι ψάχνετε εδώ για 
πραγματικές βεβαιότητες αντί για «ίσως» 
και δεν μπορώ να σας δώσω αυτές τις 
στιγμές σε προεδρικό επίπεδο. Να τι μπο-
ρώ να πω:

1.Οι δημοσκοπήσεις ήταν πιθανώς 
ανακριβείς. Πάλι.

Όταν λέω «δημοσκοπήσεις» εδώ, 
δεν μιλώ για την πραγματική διαδικασία 
ψηφοφορίας σε εκλογές, αναφέρομαι σε 
πολύ ακριβές έρευνες που ρωτούν πε-
ρίπου χίλιους ενήλικες των ΗΠΑ ποιούς 
θα ψηφίσουν. Συνολικά, οι περισσότερες 
δημοσκοπήσεις έδωσαν το Μπάιντεν ένα 
προβάδισμα σε εθνικό επίπεδο. Ένα ση-
μαντικό προβάδισμα πέντε έως 10 εκα-
τοστιαίων μονάδων εμφανίστηκε μόλις 
οι έρευνες ξεκίνησαν και συνεχίστηκαν 
μέχρι την ημέρα των εκλογών. Οι δημο-
σκόποι  ισχυρίστηκαν ότι είχαν μάθει τα 
μαθήματα από τα λάθη του 2016. Στην 
πραγματικότητα, ο Μπάιντεν βρισκόταν 
τόσο μπροστά, σύμφωνα με τα ερωτη-
ματολόγια των ξένων με τους ξένους, 
ώστε ακόμα κι αν ήταν τόσο λάθος το 
2020 όσο ήταν πριν από τέσσερα χρόνια, 

ο Μπάιντεν πιθανότατα θα κέρδιζε άνετα.
Είναι πιθανό, ωστόσο, ότι στην πραγ-

ματικότητα έκαναν μεγαλύτερο λάθος 
αυτή τη φορά - είτε επειδή δυσκολεύ-
τηκαν να εντοπίσουν και να μιλήσουν με 
1.000 ενήλικες που αντιπροσώπευαν με 
ακρίβεια 240 εκατομμύρια ψηφοφόρους, 
είτε επειδή οι ψηφοφόροι του Τραμπ ήταν 
ακόμη πιο απρόθυμοι αυτή τη φορά να 
πουν δημοσίως τον προτιμώμενο υπο-
ψήφιο. Ή και τα δύο.

Από τις 11.30 π.μ. της περασμέ-
νης Τετάρτης, φάνηκε ότι ακόμη κι αν ο 
Μπάιντεν κερδίσει, αυτό δε θα είναι παρά 
μόλις για λίγες χιλιάδες ψηφοφόρους 
που θα του χαρίσουν τους απαραίτητους 
εκλέκτορες. Δυστυχώς, θα χρειαστεί πο-
λύς χρόνος για τη μέτρηση όλων των 
ψήφων. Σε τρεις βασικές Πολιτείες - Πεν-
συλβάνια, Νεβάδα, Τζόρτζια - εξακολου-
θούν να μην έχουν έχουν καταμετρηθεί 

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  M O N A  C H A L A B I *
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δεκάδες χιλιάδες ψηφοδέλτια. Οι εργα-
ζόμενοι στις εκλογές μπορεί να χρεια-
στούν ημέρες, όχι ώρες, για να φτάσουν 
στον τελικό αριθμό.

2. Το εκλογικό σώμα είναι ακόμη δι-
ασπασμένο.

Στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, 
υπάρχουν δύο είδη «νικών»: Με τη λα-
ϊκή ψήφο και με την πλειοψηφία στο 
κολλέγιο των εκλεκτόρων. Μόνο το τε-
λευταίο οδηγεί στο Λευκό Οίκο.  Οι δύο 
δεν συμβαδίζουν απαραίτητα. Το 2000 
και το 2016, οι δημοκρατικοί υποψήφιοι 
που κέρδισαν τη λαϊκή ψήφο δεν πήγαν 
στον Λευκό Οίκο. Ο Μπάιντεν έχει κερ-
δίσει ήδη τη λαϊκή ψήφο και μάλιστα με 
ρεκόρ αλλά ακόμη δεν έχει εξασφαλίσει 
την προεδρία. 

Προς το παρόν, φαίνεται ότι ο Μπάι-
ντεν θα κερδίσει τη δημοφιλή ψήφο και 
εξακολουθεί να έχει προβάδισμα και στο 
κολλέγιο των εκλεκτόρων. Οι περισσό-
τερες από τις ψήφους που απομένουν  
είναι επιστολικές και γνωρίζουμε ότι 
αυτά τα ψηφοδέλτια στην συντριπτική 
πλειονότητά τους προέρχονται από τη 
βάση των δημοκρατικών ψηφοφόρων.  
Πάρτε για παράδειγμα την Πενσυλβάνια, 
όπου, κατά τη στιγμή της γραφής του κει-
μένου, το 84% των ψήφων μετρήθηκε 
και ο Μπάιντεν έχανε πάνω από 300.000 

ψήφους. Απέμεναν περίπου 1,1 εκατομ-
μύρια ψηφοδέλτια για να μετρηθούν και 
ο Μπάιντεν κερδίζει τρία ψηφοδέλτια 
για κάθε έναν που πηγαίνει στον Τραμπ. 
Μια μικρή απλή αριθμητική (κερδίζοντας 
περίπου το 75% των 1,1 εκατομμυρίων 
ψήφων = 825.000) δείχνει ότι ο Μπάι-
ντεν μπορεί να κερδίσει άνετα, μόλις κα-
ταμετρηθούν πλήρως οι ψήφοι.

3.  Ορισμένες γυναίκες ψήφισαν υπέρ 
του Μπάιντεν. Μερικές γυναίκες όχι.

Αρχικά, αυτό το άρθρο έπρεπε να 
αναλύσει τα δημογραφικά στοιχεία της 
υποστήριξης για κάθε υποψήφιο, οπότε 
επιτρέψτε μου να προσπαθήσω να κάνω 
τουλάχιστον τον συντάκτη του.

Όσο και αν είμαι απολύτως σκεπτική 
για την ψηφοφορία, οι δημοσκοπήσεις 
εξόδου του ψηφοφόρου από την κάλπη 
είναι λίγο πιο ακριβείς - παίρνουν συνέ-
ντευξη από πολύ περισσότερους ανθρώ-
πους (αυτή η έρευνα του Edison μίλησε 
σε 14.318 ενήλικες, ενώ οι περισσότε-
ρες δημοσκοπήσεις μιλούν σε περίπου 
1.000) και μιλούν σε άτομα που έχουν 
ήδη ψηφίσει και όχι προτού ασκήσουν 
το εκλογικο τους δικαίωμα και μάλιστα 
ημέρες ή και εβδομάδες νωρίτερα. 

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ενώ 
οι άνδρες ήταν σχεδόν ομοιόμορφα δι-
αχωρισμένοι (49% Biden, 48% Trump), 

οι γυναίκες ως ομάδα τείνουν να ευνο-
ούν τον Biden (57% Biden, 42% Trump). 
Αλλά, σε περίπτωση που δεν το έχετε 
παρατηρήσει, οι γυναίκες είναι μια πολύ 
μεγάλη ομάδα. Τα δημογραφικά στοιχεία 
δεν μπορούν να χωριστούν σε τακτοποι-
ημένες φέτες της πίτας - οι Αμερικανοί 
μπορούν να είναι πλούσιοι και μαύροι 
και άνδρες και να ζουν σε ένα προάστιο 
και να φοιτούν στο κολέγιο και κάθε ένας 
από αυτούς τους παράγοντες μπορεί να 
επηρεάσει την ψήφο κάποιου διαφορετι-
κά.

Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ χαρα-
κτήρισε τους Μεξικανούς μετανάστες 
ως «κακούς ομοφυλόφιλους» και «βια-
στές» κατά τη διάρκεια της εκστρατείας 
του 2016, οι Ισπανόφωνοι ψηφοφόροι 
στη Φλόριντα εξακολουθούσαν να εμφα-
νίζονται υπέρ του Τραμπ επειδή πολλοί 
Κουβανοί εκτιμούσαν την αντικομμουνι-
στική στάση του. Δεν πιστεύω λοιπόν σε 
αυτούς τους αριθμούς. Οι άνθρωποι δεν 
ψηφίζουν σε αγέλες.

Έτσι δεν έχω πολλά να γράψω. Εκτός 
από την επανεμφάνιση του άρθρου που 
έγραψα στις 9 Νοεμβρίου 2016, και 
να κάνω τον ίδιο λόγο: αποφύγετε την 
πρόβλεψη της συμπεριφοράς 240 εκα-
τομμυρίων ανθρώπων, αποφύγετε την 
ανάγνωση αυτών των προβλέψεων, 

αποφύγετε την εφησυχασμό.
Οι δημοσιογράφοι θα συνεχίσουν να 

δημιουργούν διαγράμματα που προβλέ-
πουν μελλοντικούς προέδρους, αρκεί οι 
αναγνώστες να συνεχίσουν να τα απαι-
τούν. Δεν ξέρω πόσες φορές πρέπει να 
είναι λανθασμένες οι δημοσκοπήσεις ή 
πόσο λάθος πρέπει να είναι για να απο-
μακρυνθούμε επιτέλους από την επικίν-
δυνη αποπλάνηση της πρόβλεψης των 
πολιτικών αποτελεσμάτων. Βλέποντας 
γραφικά που μας λένε ότι το μέλλον είναι 
υπνωτικό, αλλά είναι πολύ σημαντικό να 
είμαστε ξύπνιοι. Ειδικά τώρα.

*Η Mona Chalabi είναι αρθρογρά-
φος της Guardian

opinion

ΜΕ ΞΕΝΑ ΚΟΛΥΒΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ… Εξοργισμένοι είναι οι ιδιοκτήτες ακι-
νήτων, από την εμφάνιση του Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη στην 
εκπομπή του Γιώργου Αφτιά που δήλωσε σε τόνο τύπου «αποφασίζουμε και 
διατάσσουμε» την επιβολή μείωσης 40% όλων των ενοικίων ξανά στους 
επαγγελματικούς χώρους, παρά τις έντονες αντιδράσεις των ιδιοκτητών. 
Μάλλον δεν έχουν καταλάβει όλοι αυτοί εκεί στα αρμόδια υπουργεία, ότι ο 
κόσμος είναι πλέον πολύ αγανακτισμένος γιατί με ξένα κόλυβα θέλουν να 
κάνουν …πολιτική (!) λένε οι ιδιοκτήτες που ζουν με εισόδημα κάποιο ενοί-
κιο.

Να τα πάρουν από τις τράπεζες – λέει διαμαρτυρόμενος πολίτης στο δια-
δίκτυο – που κατακλέβουν συνεχώς τον κόσμο: Αν βάλεις τα λεφτά σου στην 
τράπεζα σου δίνουν τόκο 0,25% αλλά αν πληρώσεις με πιστωτική κάρτα σε 
χρεώνουν το ελάχιστο με 17 – 20% (!) Αν αυτό δεν είναι κλοπή και μάλιστα 
σε συνέχεια και κατ’ εξακολούθηση, τότε ποιά είναι; Οι τράπεζες ανακεφαλο-
ποιήθηκαν τρείς φορές και τον λογαριασμό τον χρέωσαν στην καμπούρα του 
λαού και παρά τη δεκαετή ύφεση, την ανελέητη φοροεπιδρομή, την ανεργία, 
τις μειώσεις μισθών και συντάξεων και την σκληρή λιτότητα που περνάμε, 
αυτές συνεχίζουν το …χαβά τους, χρεώνοντας τόκους επί των τόκων, παρα-
μένοντας στο απυρόβλητο και με την υψηλή προστασία του εκάστοτε υπουρ-
γού οικονομικών. Σε βάρος του λαού και του οικογενειακού εισοδήματος 
όλων των Ελλήνων. – Αυτή είναι η αλήθεια!    

Τρείς μέρες πριν τη λήξη του Οκτωβρίου, εν μέσω αργιών και συνάμα με 
όλα τα κακά στην οικονομία που έφερε ξανά η πανδημία, συνέβη κι αυτό! Το 
υπουργείο οικονομικών ζητά από τους ιθαγενείς, να …επωφεληθούν από τις 
νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις χρεών τους προς την εφορία, ενεργοποιώντας ξανά 
τις 120 δόσεις, αφού όμως καταβάλουν τη δόση Οκτωβρίου που εκπνέει σε 

3 μέρες! Η κοροϊδία και η προχειρότητα πάνε σύννεφο, λένε οι πολίτες, γιατί 
όλο αυτό το παραμύθι «περί ευνοϊκής ρύθμισης» το έχουν αναγάγει σε ερ-
γαλείο τοκογλυφίας σε βάρος του λαού. Για παράδειγμα, αν κάποιος οφείλει 
στην εφορία 10.000 ευρώ με τις 120 δόσεις καλείται να πληρώσει κατ’ αρχήν 
συν 30% τόκους (!) και αν στο ενδιάμεσο χάσει μια δόση μπαίνει ξανά τόκος 
και επιπλέον, δεσμεύεται να πληρώνει έγκαιρα στο μέλλον κάθε άλλο βε-
βαιωμένο φόρο που θα του επιβληθεί! Σε αντίθετη περίπτωση χάνει την … 
«ευνοϊκή ρύθμιση» και το αρχικό χρέος του επανέρχεται αφού βεβαίως του 
καταλογισθούν όλοι οι φόροι – τόκοι κλπ. Δηλαδή, τιμωρούν ξανά και ξανά 
με τόκους πάνω στους τόκους κάθε έλληνα μεροκαματιάρη και συνταξιούχο, 
που αδυνατεί να ανταπεξέλθει των υπέρογκων απαιτήσεων ενός ανάλγητου 
κράτους.

Αναδρομικά ακούσαμε και αναδρομικά δεν έλαβε, η πλειονότητα των 
συνταξιούχων, αφού η «πρόνοια του κράτους» έδωσε μόνον σε εκείνους που 
λαμβάνουν συντάξεις πάνω από 1.200 ευρώ, δηλαδή στους διπλο-τριπλο-
συνταξιούχους, στους δικαστικούς, στους διευθυντές του δημόσιου τομέα και 
στους τραπεζικούς! Για τον ιδιωτικό τομέα ούτε λόγος! Το τραγελαφικό της 
ιστορίας είναι, ότι όλοι αυτοί πλην του ιδιωτικού τομέα, σε ολόκληρο τον 
εργασιακό τους βίο, ουδέποτε έβγαλαν από την τσέπη τους να πληρώσουν 
έστω και ένα ευρώ, γιατί όλες οι εισφορές τους καλύπτονταν πάντοτε από 
τον φορέα που εργάζονταν! Συνάμα, όλοι αυτοί οι «προνομιούχοι εργαζό-
μενοι» απολαμβάνουν μέχρι και σήμερα πρόωρες παχυλές συντάξεις, παρα-
φουσκωμένα εφάπαξ και πλήρη ιατρο-φαρμακευτική περίθαλψη όλων των 
μελών των οικογενειών τους, σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα που με 35 
χρόνια εργασίας λαμβάνει συντάξεις κάτω από 800 ευρώ!

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο 
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ 
Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ 

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

Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Για μια ψηφιακή και καινοτόμα 
Θεσσαλονίκη 

Θετικός στον κορονοϊό 
ο Λ.Κυρίζογλου

Μπορεί η Θεσσαλονίκη να βρίσκεται σε καρα-
ντίνα και lockdown , ωστόσο η επικεφαλής του 
πρωθυπουργικού γραφείου κ. Μαρία Αντωνίου 
δεν σταματά τις συναντήσεις και τηλεδιασκέψεις, 
ώστε να μην μείνουν πίσω δρομολογημένα θέμα-
τα, αλλά να ξεκινήσουν και άλλες δράσεις . Η κ. 
Αντωνίου συναντήθηκε με τον Υπουργό Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη και συζητή-
σαν όσα σχεδιάζει και υλοποιεί η Κυβέρνησή στον 
τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προ-
χωρά στην πιλοτική εφαρμογή νέων υπηρεσιών 
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θρά-
κης που διευκολύνουν τον πολίτη ενώ άμεσα μία 
νέα ηλεκτρονική διαδικασία, που θα εφαρμοστεί 
πιλοτικά από την ΕΥΑΘ, θα απλουστεύσει μία σει-
ρά ενεργειών προς όφελος των πολιτών αλλά και 
της επιχείρησης. Συμφώνησαν το επόμενο δίμηνο 
να υλοποιήσουν ορισμένα project για τον πολιτι-
σμό «Ελλάδα 2020-2021».

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο δήμαρ-
χος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζο-
γλου. Άμεσα έδωσε εντολή να γίνει απολύμανση 
στο δημαρχείο, ενώ ο ίδιος τέθηκε σε κατ’ οίκον 
περιορισμό. Είναι ο πρώτος δήμαρχος του νομού 
Θεσσαλονίκης που βρεθηκε θετικος στον ιό και 
για τις επομενες δυο εβδομαδες θα έχει επαφή με 
το γραφείο και τους συνεργατες του τηλεφωνικά 
και διαδικτυακά. Περαστικά δήμαρχε! 

karfitsomata
Αναγκαιότητα το lockdown Κοντά στους πυροσβέστες Νέου Μαρμαρά ο 

Α. Πάνας 

Δράση με μάσκες στο δ. Π. Μελά

Στο κόσμο των δεινοσαύρων 
Ευθυμίου και υιός 

Δύσκολη η απόφαση για καθολικό lockdown στη 
Θεσσαλονίκη καθώς οι συνέπειες θα είναι μεγάλες γεγο-
νός το οποίο γνωρίζουν οι βουλευτές Θεσσαλονίκης με 
τους κυβερνητικούς μάλιστα να συμβιβάζονται με δυ-
σκολία με την ιδέα να μπει «λουκέτο» στη πόλη, αλλά 
να συμφωνούν και να συντάσσονται με την θέση του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη «πρώτα η υγεία». 
Σε συνομιλία που είχαμε με κυβερνητικό βουλευτή της 
Θεσσαλονίκης, μας έλεγε πόσο απογοητευμένος είναι 
που δεν κατάφερε η πόλη να γλιτώσει το lockdown και 
πόσο δυσάρεστα αισθάνθηκε, όταν πριν ακόμη επιβληθεί 
επίσημα, είχε καταλάβει πως το ιικό φορτίο στη πόλη εί-
ναι τόσο αυξημένο που η τοποθέτηση Θεσσαλονίκης και 
Σέρρες στη γκρι ζώνη με επιβολή του αυστηρότερου μέ-
τρου, ήταν μονόδρομος. Μάλιστα οι περισσότεροι κυβερ-
νητικοί βουλευτές όπου βρεθούν και σταθούν, τονίζουν 
την αναγκαιότητα του μέτρου και τη δυσκολία λήψης της 
απόφασης.

Οι περιορισμοί που ζούμε όλοι λόγω της υγειονομι-
κής κρίσης έχουν επηρεάσει, σε άλλους πολύ, σε άλλους 
λιγότερο, την ψυχολογία μας. Όχι όμως την βουλευτή 
Θεσσαλονίκης της ΝΔ Άννα Ευθυμίου που βρήκε ευκαι-
ρία να περάσει δημιουργικά τις επιπλέον ώρες που έχει 
εκτάκτως στη διάθεσή της και να τις χρησιμοποιήσει για 
να έρθει πιο κοντά στην οικογένεια της. Ετσι, αποφάσισε 
να κάνει κάποιες δραστηριότητες με τα μικρά παιδιά της 
και όπως κοινοποίησε στα social media, «επειδή τα νέα 
περιοριστικά μέτρα μας δίνουν περισσότερες ευκαιρίες 
με τα παιδιά μας, κάναμε μια περιήγηση στο μαγευτικό 
κόσμο των δεινοσαύρων! Τηρούμε πίστα τα νέα μέτρα, 
μένουμε υγιείς» έγραψε στο Facebook ή βουλευτής. 

Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο του Νέου Μαρμαρά επι-
σκέφθηκε ο βουλευτής Χαλκιδικής Απόστολος Πάνας. Ο 
Βουλευτής ενημερώθηκε για τις ενέργειες και τη δράση 
του Κλιμακίου του Ν. Μαρμαρά, τις ελλείψεις τoυ Πυρο-
σβεστικού Σώματος και γενικότερα την ανάγκη αναβάθ-
μισής του. Γνωστοποίησε στους παρευρισκόμενους για 
την Κοινοβουλευτική Παρέμβαση, που κατέθεσε μαζί με 
την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος Αλλαγής, με 
την οποία ζήτησε για τους εποχικούς πυροσβέστες από 
το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τη δυνατότητα 
παροχής υγειονομικής κάλυψης από τα στρατιωτικά νο-
σοκομεία, δωρεάν μετακίνηση, χορήγηση επιδομάτων, 
αξιοποίηση της εμπειρίας τους αλλά και παράταση των 
συμβάσεων λόγω έκτακτων επιδημιολογικών εξελίξεων.

Παράλληλα, ενημέρωσε πως για την κοινοβουλευ-
τική του παρέμβαση που αφορά το εποχικό προσωπικό, 
πως το αρμόδιο Υπουργείο δεν απαντά ικανοποιητικά για 
τις διαθέσιμες παροχές.

Ένας γιατρός στο επάγγελμα γνωρίζει καλά το πώς 
μπορούμε να «θωρακιστούμε» απέναντι στον κορονο-
ϊό. Με τη σωστή χρήση μάσκας! ‘Ετσι, ο ορθοπεδικός και 
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ανατροπή» του 
δήμου Παύλου Μελά, Γιώργος Λίλτσης, μαζί με συνερ-
γάτες του, προμήθευσαν σχολεία της περιοχής με μάσκες 
μιας χρήσης. Η συγκεκριμένη δράση θα συνεχιστεί μετά 
το lockdown καθώς η παράταξη θέλει να σταθεί αρωγός 
στην προσπάθεια που κάνουν δάσκαλοι και μαθητές να 
μην σταματήσει η εκπαιδευτική δραστηριότητα σε εποχές 
κορονοϊού. 
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Σε καραντίνα κι ο πρύτανης του ΑΠΘ

Ο Ε. Κανταρτζής δίπλα στον Π. Τσακίρη

Στην Αερολέσχη Πιερίας ο Φώντας 
Μπαραλιάκος 

Σε κατ’ οίκον απομόνωση τέθηκε ο πρύτανης 
του ΑΠΘ, Νίκος Παπαϊωάννου, αφού επιβεβαι-
ώθηκε θετικό στον κορονοϊό άτομο με το οποίο 
είχε έρθει σε επαφή το προηγούμενο διάστημα. Ο 
κ.Παπαϊωάννου έλαβε αυτή την απόφαση τηρώ-
ντας αυστηρά το υγειονομικό πρωτόκολλο και 
ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, ενώ 
ενημέρωσε για την κατάσταση του με μία ανάρτη-
ση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι διαδικτυ-
ακοί φίλοι του πρύτανη τον «γέμισαν» με ευχές 
για υπομονή, δύναμη, ψυχραιμία και πως όλα θα 
πάνε καλά. Κι εμείς ευχόμαστε να επιστρέψει γρή-
γορα ο κ.Παπαϊωάννου στις επάλξεις!

Σε μία ακόμη συνεργασία προχώρησε ο δή-
μαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, προ-
τείνοντας στον Ευάγγελο Κανταρτζή να αναλά-
βει αμισθί καθήκοντα εντεταλμένου συμβούλου 
Πολεοδομίας. Ο κ.Κανταρτζής, ο οποίος στις τε-
λευταίες εκλογές εξελέγη δημοτικός σύμβου-
λος με την παράταξη «Δύναμη Δημιουργίας» και 
με επικεφαλής τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, 
αποδέχθηκε την πρόταση του δημάρχου έχοντας 
λάβει την ομόφωνη στήριξη του συνδυασμού του. 
Μάλιστα, δήλωσε πως είπε το «ναι» με μοναδικό 
γνώμονα το συμφέρον του δήμου Ωραιοκάστρου 
και με στόχο την επάνδρωση του πρώτου Πολεο-
δομικού Γραφείου στην περιοχή. 

karfitsomata
«Εκμεταλλεύτηκε» το λοκ ντάουν 
ο Γ. Δαρδαμανέλης

Η παρέμβαση Τζιτζικώστα 
γλίτωσε τις αντιδράσεις

Μητέρα έγινε η δήμαρχος Σκύδρας

Μπορεί αρκετοί να δυσανασχετούν για το τοπικό 
lockdown στη Θεσσαλονίκη, όμως για έναν και μοναδικό 
λόγο φαίνεται πως κάθισε ...κουτί στον δήμαρχο Καλα-
μαριάς, Γιάννη Δαρδαμανέλη. Είχαν αποφασιστεί γι αυτό 
το διάστημα να πραγματοποιηθούν από τη διοίκηση του 
δήμου οι εργασίες εξυγίανσης και ασφαλτόστρωσης της 
οδού Τάκη Οικονομίδη. Ωστόσο, προβλημάτιζε η ταλαι-
πωρία των οδηγών καθώς πρόκειται για έναν δρόμο κε-
ντρικό της Καλαμαριάς με συχνή κυκλοφορία, διέλευση 
λεωφορείων και ιδιαίτερα κακό οδόστρωμα. Τώρα, λόγω 
της περιορισμένης κίνησης, η ταλαιπωρία δεν ήταν στον 
αναμενόμενο βαθμό και ο δρόμος ασφαλτοστρώθηκε 
τμηματικά.

Γκρίνιες και πολλά παράπονα προκάλεσε στη Θεσσα-
λονίκη και τις Σέρρες η απαγόρευση ακόμη και του take 
away, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό του 
κορονοϊού. Ωστόσο, μετά από παρέμβαση του περιφε-
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα, 
σε στελέχη της κυβέρνησης και ιδιαίτερα προς τον υφυ-
πουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, αποφασί-
στηκε η άρση του συγκεκριμένου μέτρου. ‘Αλλωστε, ήταν 
έντονες οι αντιδράσεις από τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων 
take away για καταστροφή και αναγκαστικό κατέβασμα 
ρολών. 

Μαμά έγινε η δήμαρχος Σκύδρας, Κατερίνα Ιγνατιά-
δου, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Είναι 
το πρώτο παιδί της δημάρχου, που γέννησε εν μέσω του 
δεύτερου κύματος του κορονοϊού και πλέον πλέει σε πε-
λάγη ευτυχίας για το «δώρο» που έφερε στην οικογένεια 
της το ομολογουμένως δύσκολο για όλους 2020. Πρέπει 
να σημειωθεί πως μέχρι την τελευταία στιγμή, η κ.Ιγνα-
τιάδου ήταν παρούσα στο γραφείο της στο δημαρχείο και 
σε όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις χωρίς να κατεβάσει 
καθόλου «στροφές». Να της ζήσει το αγοράκι!  

Κοντά σε ανθρώπους μιας εναλλακτικής μορφής 
αθλητισμού βρέθηκε ο βουλευτής Πιερίας Φώντας Μπα-
ραλιάκος. Ο Βουλευτής είχε την ευκαιρία να βρεθεί με 
αθλητές που πραγματικά πετάνε στα σύννεφα, καθώς 
επισκέφθηκε το αεραθλητικό κέντρο της ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΠΙ-
ΕΡΙΑΣ  στους πρόποδες του Ολύμπου. 

Σε μια πραγματικά πολύ όμορφη τοποθεσία, ο κ. 
Μπαραλιάκος ενημερώθηκε για θέματα πτήσεων και 
παρακολούθησε με ενθουσιασμό μικρού παιδιού υπε-
ρελαφρά αεροπλάνα να απογειώνονται και τον αερομο-
ντελισμό σε πλήρη δράση. Συζήτησε με τον Πρόεδρο και 
μέλη της λέσχης για τις ανάγκες τους και τους απένειμε 
τα εύσημα για την αγάπη τους αλλά και τα έργα τους για 
τον αεραθλητισμό. Όπως τονίσε ο κ. Μπαραλιάκος «ένα 
ωραίο «πάθος» κάποιων ανθρώπων έχει προσφέρει στην 
Πιερία πλήθος πρωτοποριακών εκδηλώσεων με άφθο-
νο αεροπορικό θέαμα. Κοινός στόχος, με την κατάλληλη 
υποστήριξη να γίνει πόλος έλξης ποικίλων δράσεων στην 
σκιά του Ολύμπου μας». 
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Προσωπικά δεδομένα και αρχές 
που διέπουν την επεξεργασία τους

Ως προσωπικό δεδομένο θεωρείται κάθε είδους πληροφορία που είναι δεκτική αποτύ-
πωσης και συνδέεται, εξατομικεύει και προσδιορίζει την ταυτότητα ενός συγκεκριμένου 
υποκειμένου-φυσικού προσώπου. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θεωρούνται εκεί-
να που αναφέρονται στην ιδιωτική ζωή και εκείνα που προορίζονται για εξωτερίκευση 
στη δημόσια σφαίρα (ΣτΕ 1616/2012,ΑΠ 637/2013). Εκτός από τα απλά προσωπικά 
δεδομένα υπάρχουν και τα ευαίσθητα τα οποία αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέ-
λευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμε-
τοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση ή άλλη ένωση προσώπων, την κοινωνική πρόνοια, 
την ερωτική ζωή, την υγεία, τις ποινικές διώξεις ή καταδίκες. Τα προσωπικά δεδομένα 
προστατεύονται από την πολιτεία με διάφορους νόμους, με βασικότερο όλων το άρθρο 
9Α του Συντάγματος, το οποίο έχει ως εξής: «Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη 
συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δε-
δομένων, όπως νόμος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται 
από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόμος ορίζει.»
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, στις περιπτώσεις που επιτρέπεται, διέπε-
ται από τις εξής βασικές αρχές:
α)τον κανόνα της προηγούμενης συγκατάθεσης του υποκειμένου των προσωπικών δε-
δομένων (αρθρ2 Ν2472/1997)
β)την αρχή του σκοπού (η επεξεργασία πρέπει να γίνεται για νόμιμο, συγκεκριμένο και 
προκαθορισμένο σκοπό, 4 Ν 2472/1997)
γ)την αρχή της αναλογικότητας δ) αρχή της νομιμότητας ε)αρχή της συνάφειας
στ) την αρχή της προσφορότερες ζ)την αρχή της ακρίβειας η) την αρχή της σαφήνειας 
και θ)την αρχή του χρονικού περιορισμού.
Φορείς του δικαιώματος είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες, αλλοδαποί). Ειδικοί 
νόμοι ορίζουν τις περιπτώσεις που επιτρέπεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδο-
μένων, καθώς και τους κανόνες συλλογής και τήρησης τους. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
υπάρχει ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR - 2016/679) της ΕΕ, 
ο οποίος αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στην νομοθεσία περί προστασίας των δεδο-
μένων τα τελευταία 20 χρόνια και έχει τεθεί σε εφαρμογή σε όλα τα Κράτη-Μέλη από 
25/05/2018 χωρίς την προϋπόθεση κρατικής νομοθεσίας.
Επίσης, βάσει του άρθρου 19 Παρ. 3 Συντάγματος απαγορεύεται η χρήση των αποδει-
κτικών μέσων που αποκτήθηκαν παράνομα. Οι μόνες περιπτώσεις στις οποίες επιτρέ-
πεται είναι:
1)εάν υπάρχει ρητή νομοθετική πρόβλεψη για κακουργήματα που απειλούνται με ποι-
νή ισόβιας καθείρξεως και έχει εκδοθεί απόφαση δικαστηρίου που αιτιολογεί τους λό-
γους που επιβάλλεται να ληφθεί υπόψη το παράνομο αποδεικτικό μέσο για την κήρυξη 
της ενοχής ή για επιβολή ποινής στον κατηγορούμενο (Ολ ΑΠ 1/2001,ΑΠ 711/2011)
2)για τη διαφύλαξη δικαιολογημένου συμφέροντος που δε μπορεί να διαφυλαχτεί με 
κανέναν άλλο τρόπο,
3)βάσει της αρχής της αναλογικότητας υπέρ του κατηγορουμένου όταν τα παρανόμως 
κτηθέντα αποδεικτικά μέσα αποτελούν το μόνο προτεινόμενο από τον κατηγορού-
μενο μέσο που μπορεί να επικαλεστεί έτσι ώστε να αποδείξει την αθωότητα του (ΑΠ 
653/2013, ΑΠ 840/2011). Αν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται από 
δημόσια αρχή πρέπει να γίνεται: για λόγους εθνικής ασφαλείας, για εγκληματολογική 
πολιτική, για προστασία δημόσιας υγείας, για δημόσιο φορολογικό έλεγχο, για ερευνη-
τικούς και επιστημονικούς σκοπούς, για δημοσιογραφικούς σκοπούς και για καλλιτε-
χνική έκφραση.
Τέλος, προστατεύεται η ιδιωτικότητα και στο πλαίσιο του γάμου και της οικογένειας, 
οπότε δεν επιτρέπεται η παρακολούθηση και ανάκριση του συζύγου εκτός εάν υπάρ-
χουν σαφείς ενδείξεις για παράβαση των συζυγικών υποχρεώσεων (αρ1387 Πάρ 2ΑΚ).

*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθηνών

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Τ Ζ Ι Ν Α  Α Λ Ε Ξ Α Κ Η *

Συλλυπητήρια 

Αναστάτωση στο Δ. Θεσσαλονίκης 

Ειρωνεία Καλαφάτη για το μετρό επί ΣΥΡΙΖΑ 

Συνωστισμός στα υπερμάρκετ 

Πένθος για τον δήμαρχο Αριστοτέλη, Στέλιο Βαλιάνο, 
καθώς έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος του πατέρας. Η 
κηδεία τελέστηκε με λίγους ανθρώπους λόγω των μέ-
τρων για την πανδημία του κορονοϊού στον Αγιο Στέφανο, 
στην Αρναία Χαλκιδικής. «Μια αδύναμη αρτηρία έκοψε 
απότομα το νήμα της ζωής του πιο σπουδαίου ανθρώπου 
που αγάπησα ποτέ. Η ζωή από αύριο θα είναι αλλιώς χωρίς εσένα. Αντίο Μπαμπάκα! Θα 
είσαι για πάντα ο φάρος μου». Με τα λόγια αυτά, αποχαιρέτησε τον πατέρα του στο τελευ-
ταίο του ταξίδι ο κ. Βαλιάνος. Να ευχηθούμε συλλυπητήρια στον δήμαρχο Αριστοτέλη και 
σε όλη την οικογένεια. 

Τα αυξημένα κρούσματα του κορονοϊού οδήγησαν τον 
δήμο Θεσσαλονίκης στην προμήθεια 1.200 rapid test, 
προκειμένου να υποβάλλονται σε έλεγχο ανίχνευσης 
κορονοϊού οι εργαζόμενοι. Τα τελευταία 24ωρα προκλή-
θηκε αναστάτωση στο δημαρχείο από την είδηση ότι αι-
ρετός, ο οποίος συμμετείχε σε σύσκεψη, βρέθηκε θετικός 
στην Covid-19. Λίγες μέρες μετά τη σύσκεψη εμφάνισε 
συμπτώματα και μία υπηρεσιακή υπάλληλος, η οποία υποβλήθηκε στο τεστ και δια-
γνώστηκε θετική στον κορονοϊό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υποβληθούν σε ελέγχους 
αντιδήμαρχοι, υπάλληλοι και στελέχη του δήμου Θεσσαλονίκης, γενικότερα όσοι είχαν 
επαφές με τον συγκεκριμένο αιρετό. Τα πρώτα αποτελέσματα τους ήταν αρνητικά...

Αιχμές κατά του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την εξέλιξη 
των εργασιών του μετρό Θεσσαλονίκη την περίοδο 
διακυβέρνησης της χώρας από τη σημερινή αξιωμα-
τική αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Γενικός Γραμματέας 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ και Βουλευτής 
Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης. Ο κ. Καλαφάτης 
με ειρωνική διάθεση θύμισε του μουσαμάδες που 
είχαν τοποθετηθεί κατά την διάρκεια εγκαινίων του 
σταθμού «Σιντριβάνι» και τόνισε με ανάρτηση του 
στο Facebook «Ναι, πράγματι ήταν σχεδόν έτοιμο το

#Μετρο_Θεσσαλονικης επί Τσίπρα. Το μόνο που 
έλειπε ήταν οι σταθμοί, οι ράγες και τα βαγόνια...» 

Απίστευτη ήταν η εικόνα συνωστισμού που παρατη-
ρήθηκε το βράδυ της Τρίτης σε όλα τα μεγάλα εμπορικά 
καταστήματα της Θεσσαλονίκης, κυρίως ανατολικά και 
δυτικά της πόλης, πριν την έναρξη του γενικού lockdown. 
Πρωτοφανείς σε μέγεθος ουρές και προκλητικός για 
παραβίαση των μέτρων συνωστισμός στα ταμεία ήταν η 
εικόνα που αντίκρισαν όλοι σε όλα τα μεγάλα εμπορικά 
καταστήματα, την τελευταία ημέρα της λειτουργίας τους. Και δεν ήταν μόνον αυτό. Οι 
εταιρίες, παρ’ ότι είχαν ενημερωθεί για τις κυβερνητικές αποφάσεις, διατήρησαν τον αριθ-
μό του προσωπικού μίας κλασικής καθημερινής αδιαφορώντας για τον πανικό  που θα 
επικρατούσε. Αυτό προκάλεσε καβγάδες και αντεγκλήσεις μεταξύ υπευθύνων καταστη-
μάτων και προσωπικό και ουκ ολίγες αναρτήσεις στα socialmedia.  

karfitsomata
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Η αίθουσα τέχνης & σεμιναρίων «ΧΡΩΣΤΗ-
ΡΑΣ» είναι ένας πολυχώρος που διευθύνεται από 
την Εύη Κυρμακίδου-εικαστικό, απόφοιτο της 
Σχολής Καλών Τεχνών του Π.Δ.Μ και Υποψήφια 
Διδάκτορα του Πολυτεχνείου Κρήτης και τον Σπύ-
ρο Κωστόπουλο-εικαστικό, απόφοιτο της Σχολής 
Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Στην αίθουσα τέχνης, 
γραμμάτων και πολιτισμού «ΧΡΩΣΤΉΡΑΣ» υπάρ-

χουν τμήματα Ζωγραφικής Ενηλίκων, Παιδικής 
Ζωγραφικής, Αγιογραφίας, Ελεύθερο και Γραμμι-
κό Σχέδιο (Αρχιτεκτονικό), Comic, Κεραμικής, Εν-
δυματολογίας, Ψηφιδωτού, και πληθώρα άλλων 
χειροτεχνικών σεμιναρίων καθώς και σεμιναρίων 
που αφορούν το πνεύμα και το σώμα.                                                           
Διεύθυνση: Πέτρου Συνδίκα 24
(χώρος πρώην Εικαστικών Εργαστηρίων Ε Δημο-

τικής Κοινότητας, Δήμου Θεσσαλονίκης) 
Θεσσαλονίκη Τ.Κ 54645
e-mail: xrostirasart@gmail.com             
Τηλ: 2310833460
Fb page: Χρωστήρας πολυχώρος τέχνης και σε-
μιναρίων

«ΧΡΩΣΤΗΡΑΣ»



26 07.11.2020

Σας έχει πει ποτέ κάποιος ότι είστε πολύ 
ευαίσθητοι ή πολύ συναισθηματικοί; Νιώθε-
τε ψυχικά εξουθενωμένοι όταν περνάτε χρό-
νο γύρω από συγκεκριμένους ανθρώπους; 
Μπορείτε να διαισθανθείτε πότε οι άνθρωποι 
δεν σας λένε όλη την αλήθεια; Νιώθεις άγ-
χος στο πλήθος; Όταν ένας φίλος σας αισθά-
νεται ιδιαίτερα χαρούμενος ή στενοχωρημέ-
νος, αισθάνεστε τα ίδια συναισθήματα; Εάν οι 
απαντήσεις σας σε αυτές τις ερωτήσεις είναι 
ναι, μπορεί να ανήκετε σε μια ειδική ομάδα 
ανθρώπων που είναι γνωστοί ως ενσυναι-
σθητικοί.

Τι σημαίνει να είναι κάποιος ενσυναι-
σθητικός;

Τα ενσυναισθητικά άτομα είναι πολύ 
ευαίσθητα άτομα, τα οποία έχουν έντονη 
ικανότητα να αισθάνονται ότι σκέφτονται 
και αισθάνονται οι άνθρωποι γύρω τους. 

Υπάρχουν πολλά οφέλη για τους αν-
θρώπους που βιώνουν την ενσυναίσθηση. 
Τα άτομα αυτά τείνουν να είναι εξαιρετικοί 
φίλοι. Είναι γενναιόδωροι. Είναι υπέροχοι 
ακροατές καθώς επίσης είναι πολύ διαι-
σθητικοί και συναισθηματικά ευφυείς.

Ωστόσο, μερικές από τις ιδιότητες αυ-
τές μπορεί να είναι ανυπόφορες για τους 
ίδιους τους, επειδή αισθάνονται κυριολε-
κτικά τι περνούν οι φίλοι τους και έχουν 
την τάση να αντιμετωπίζουν τα προ-
βλήματα των άλλων ως δικά τους. Έτσι, 
μπορούν να κατακλυστούν από οδυνηρά 
συναισθήματα. Είναι συχνά δύσκολο για 
αυτούς να θέσουν όρια για τον εαυτό τους 
και να πουν όχι, ακόμη και όταν τους ζη-
τούνται πάρα πολλά.

Είμαι ενσυναισθητικός;
- Έχω χαρακτηριστεί ως «πολύ συ-

ναισθηματικός» ή «υπερβολικά ευαίσθη-
τος»;

- Εάν ένας φίλος είναι αλλόφρων, αρ-
χίζω να νιώθω κι εγώ το ίδιο;

- Βλάπτονται εύκολα τα συναισθήματά 
μου;

- Είμαι συναισθηματικά εξουθενωμένος 
όταν βρίσκομαι σε πλήθος και χρειάζομαι 
χρόνο για να αναβιώσω;

- Τα νεύρα μου ταράζονται από το θόρυ-
βο, τις μυρωδιές ή τις έντονες συζητήσεις;

- Προτιμώ να παίρνω τα αυτοκίνητά μου 
για να μπορώ να φύγω όταν θέλω;

- Τρώω υπερβολικά για να αντιμετωπίσω 
το συναισθηματικό στρες;

- Φοβάμαι μην καταστραφώ από οικείες 
σχέσεις;

Εάν απαντήσετε «ναι» σε 3 από αυτές τις 
ερωτήσεις, έχετε τουλάχιστον ενσυναίσθη-
ση.

Το να αναγνωρίζετε ότι είστε ενσυναι-
σθητικοί είναι το πρώτο βήμα για να αναλά-
βετε τα συναισθήματά σας αντί να τα πνίγετε 
συνεχώς. Μόλις αρχίσετε να καταλαβαίνετε 
την ενσυναίσθηση σας, μπορείτε να μάθετε 
να φροντίζετε καλύτερα τον εαυτό σας συ-
ναισθηματικά.

Πώς να διαχειριστείτε την ενσυναίσθηση 
χωρίς να εξουθενωθείτε συναισθηματικά

Ορίστε υγιή όρια
Φυσικά φροντίζουμε και ενδιαφερόμα-

στε για τους άλλους. Οι ενσυναισθητικοί 
ωστόσο δυσκολεύονται να πουν «όχι». Αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα καθώς 
αποστραγγίζουν τον εαυτό τους συναισθη-
ματικά. Ελέγξτε τον χρόνο που αφιερώνετε 
ακούγοντας άτομα με άγχος και μάθετε να 
λέτε «όχι». Ορίστε σαφή όρια με τους αν-
θρώπους, αποκόπτοντάς τα εάν γίνουν κρί-
σιμα ή άσχημα. Θυμηθείτε, το «όχι» είναι μια 
πλήρης πρόταση. 

Αγνοήστε την εσωτερική κριτική φωνή 
σας

Η Εσωτερική Φωνή λειτουργεί σαν ένας 
κακός προπονητή που ζει μέσα στο μυαλό 
μας, περιμένοντας κάθε ευκαιρία να μας 
επικρίνει. Οι ενσυναισθητικοί που είναι ευ-
αίσθητοι και ευάλωτοι σε αυτές τις αυτοκρι-
τικές σκέψεις, μπορεί να σκέφτονται, «Γιατί 
νιώθεις έτσι όλη την ώρα; Τι εχεις παθει;» ή 
«Είσαι πολύ ευαίσθητος». Είναι λοιπόν ση-
μαντικό να αγνοείτε αυτές τις αυτοεπιθέσεις. 

Εξασκηθείτε στην Αυτοσυμπόνια
Ενώ είναι εύκολο για τα άτομα αυτά να 

αισθάνονται συμπόνια για τους άλλους, εί-

ναι συχνά δύσκολο να αισθάνονται το ίδιο 
για τον εαυτό τους. Η αυτο-συμπόνια είναι 
η απλή πρακτική του να αντιμετωπίζετε τον 
εαυτό σας σαν φίλο. Ονομάζεται πρακτική 
επειδή είναι κάτι που βελτιώνεται με την πά-
ροδο του χρόνου. Υπάρχουν τρία συστατικά 
για την εξάσκηση της αυτο-συμπόνιας:

1) Αναγνωρίστε και παρατηρήστε τα συ-
ναισθήματά σας.

2) Να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας.
3) Θυμηθείτε ότι η ατέλεια είναι μέρος 

της ανθρώπινης εμπειρίας και συμβαίνει σε 
όλους.

Περάστε χρόνο στη φύση
Η φύση έχει υπέροχα θεραπευτικά απο-

τελέσματα για όλους τους ανθρώπους, αλλά 
ιδιαίτερα για τους ενσυναισθητικούς. Ο χρό-
νος στη φύση είναι ο βέλτιστος τρόπος για 
χαλάρωση και να επαναφόρτιση. Είναι σημα-
ντικό να αφιερώσετε χρόνο για να αναζωο-
γονηθείτε σε ένα όμορφο, φυσικό περιβάλ-
λον, ειδικά όταν αισθάνεστε συγκλονισμένοι 
ή συναισθηματικά εξαντλημένοι.

Στο τέλος της ημέρας, είναι σημαντικό να 
αναγνωρίσουμε τις ευλογίες και τις προκλή-
σεις του να είστε ενσυναισθητικοί. Σε έναν 
κόσμο όπου τόσοι πολλοί άνθρωποι αγωνί-
ζονται να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν 
συναισθήματα, η ενσυναίσθηση μπορεί να 
μοιάζει με υπερδύναμη. Αγκαλιάστε τη δική 
σας!

*Η Νάνσυ Νενέρογλου – Πεταλω-
τή είναι ψυχολόγος και συνιδρύτρια του 
Reggio Θεσσαλονίκη

«Ενσυναίσθηση: Τι σημαίνει να είσαι ενσυναισθητικός;»

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Ν Α Ν Σ Υ 
Ν Ε Ν Ε Ρ Ο Γ Λ Ο Υ 
- Π Ε Τ Α Λ Ω Τ Η *

Οι 
ενσυναισθητικοί 
δυσκολεύονται 
να πουν «όχι». 
Αυτό μπορεί να 

οδηγήσει σε 
προβλήματα 

καθώς 
αποστραγγίζουν 
τον εαυτό τους 

συναισθηματικά.

opinion
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«Ενσυναίσθηση: Τι σημαίνει να είσαι ενσυναισθητικός;»

Δύσκολη περίοδος για έναν επιχειρηματία; Στην 
ούτως ή αλλιώς αγωνία και αβεβαιότητα για το αύριο 
του επιχειρηματία, προστίθενται σήμερα: η δραματι-
κή μείωση τζίρου από τα αλλεπάλληλα lockdown, 
η συσσώρευση υποχρεώσεων (ασφαλιστικές εισφο-
ρές, πάγιες δαπάνες κλπ) και η κοινωνική συνέπεια 
στην καταπολέμηση της πανδημίας.

35 χρόνια ενασχόλησης με δερμάτινα είδη δεν 
είναι πολλά; Είναι πολλά όταν κάτι δεν το αγαπάς 
και μετράς τον χρόνο για να φτάσεις στο τέλος. Τρι-
άντα πέντε χρόνια δημιουργίας: -όταν βλέπεις να 
μετασχηματίζεται ένα τομάρι δέρμα σε ζώνη ή τσά-
ντα με ιδιαίτερα χειροποίητα χαρακτηριστικά, -όταν 
βλέπεις τα προϊόντα σου να βρίσκονται σε επώνυμα 
καταστήματα στην Ευρώπη, τις τσάντες σου σε φη-
μισμένα μέρη των ΗΠΑ από LA έως Colorado από 
Washington έως ΝΥ, -όταν προσπαθείς να στείλεις 
το Made In Greece στα πέρατα του κόσμου… τότε ο 
χρόνος κυλά γρήγορα και συναρπαστικά! 

Τι κάνει το «Κτήμα Λίκνο» να ξεχωρίζει; Φύση, 
μεράκι, εξειδίκευση στην εναλλακτική προσέγγιση 
του τουρισμού, τοπικές παραδοσιακές γεύσεις, συ-
νέπεια, επαγγελματισμός αλλά και αδιάκοπες επεν-
δύσεις και επεμβάσεις. «Αρμονία φύσης και γεύσε-
ων» καθιστούν το Κτήμα Λίκνο ιδανικό προορισμό 
για διαφυγή από την καθημερινότητα της πόλης.

Η έως τώρα εμπειρία ως Α’ αντιπρόεδρος του 
ΕΕΘ… Χμμμ μια γυναίκα στη διοίκηση… Θέση με 
ευθύνες, συνάμα ρόλος ενωτικός για συγκερασμό 
διαφορετικών απόψεων και φιλοσοφιών διοίκησης. 
Απλά πράγματα για εμένα μιας και η ενασχόληση 
μου με τα κοινά είναι εθελοντισμός και ανιδιοτελής. 
Φυσικά μέσα στη συγκυρία του covid: αγωνιώδεις 
προσπάθειες για στήριξη των κλάδων των επαγγελ-
ματιών που εκπροσωπούνται από το ΕΕΘ, διαρκής 
κατάθεση προτάσεων σε δήμους, περιφέρεια και κε-
ντρική διοίκηση για εφαρμογή μέτρων στήριξης.

Μία γυναίκα προλαβαίνει οικογένεια και επι-
χειρήσεις; Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Βέβαια, 
με θυσία προσωπικών απαιτήσεων. Ευτυχής συγκυ-
ρία η δημιουργία των επιχειρήσεων από κοινού με 
τον σύζυγο Γιάννη Γρανούζη (οπότε και καθημερι-
νά έστω ένα βλέμμα θα διασταυρωθεί), αλλά και 

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

Η Χρύσα Γεωργιάδου - Γρανούζη είναι μία δυναμική και πετυχημένη επιχειρηματίας. Εργάζεται με «πάθος» στην εταιρεία με δερμάτινα είδη και αξεσουάρ «Altero 
Accessorize», αλλά και στον πολυχώρο «Κτήμα Λίκνο» στο Λευκοχώρι. Λόγω των ικανοτήτων της εκλέχθηκε Α’ αντιπρόεδρος του ΕΕΘ, ενώ σε κάθε βήμα έχει τη 

στήριξη της οικογένειας της. Για τις μεγάλες αγάπες της ζωής της, τον Γιάννη, την Κορίνα, την Λυδία αλλά και τον ...ΑΡΗ θα χρειαστεί να διαβάσετε παρακάτω!

Χρύσα Γεωργιάδου - Γρανούζη
Χιλιόμετρα θα γράφω και θα τραγουδώ: Αρης!

Ιστορίες με ...κάρυ! Μ Ε  Τ Η Ν  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ 

η ταυτόχρονη ενασχόληση τόσο από την Κορίνα 
Γρανούζη στον τομέα της οργάνωσης αλλά και του 
τμήματος σχεδιασμού της εταιρείας, ενώ η μικρή 
μας Λυδία Γρανούζη πτυχιούχος CHEF της Σχολής 
Αρχιμαγείρων Ελλάδος με ιδιαίτερη δημιουργική 
γαστριμαργική άποψη. Οπότε, η οικογένεια μεταφέ-
ρεται και στις επιχειρήσεις.

Ποια κόρη σας μοιάζει περισσότερο; ‘Εχουν 
στοιχεία και από τους δυο μας. Η Κορίνα σύνεση και 
συγκρατημένη εκδήλωση συναισθημάτων, η Λυδία 
εκρηκτικό ταμπεραμέντο, ταχύτητα στις αποφάσεις. 

Κοινό σημείο όλων μας η εργατικότητα!
‘Αρης από κούνια;  ΑΡΗΣ! Η καρδιά με πηγαίνει 

εμένα… Χιλιόμετρα θα γράφω και θα  τραγουδώ! 
Αγαπημένο μέρος στη Θεσσαλονίκη… Τα ου-

ζερί στην άμμο στις παραλίες του δήμου Θερμαϊ-
κού, ποτό στο BOHEME, ένα private dinner στο UMA.

Τι σας κάνει να χαμογελάτε; Τα χαμόγελα των 
συνανθρώπων μου …απλά!

Ταξίδι που έμεινε αξέχαστο… New Orleans- 
Mississippi-βλέποντας τους Preservation Jazz 
Band.
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Ο εκ των πρωταγωνιστών του ΠΑΣ Γιάννινα στο εντυπωσιακό  ξεκίνημά του 
Μανώλης Σάλιακας μιλά στην «Κ»

«Όνειρό μου η κλήση στην Εθνική αντρών»
Την ευχάριστη έκπληξη του φετινού 

πρωταθλήματος αποτελεί ο ΠΑΣ Γιάννι-
να που αν και νεοφώτιστος έχει ξεκινήσει 
φουριόζος το φετινό πρωτάθλημα, με-
τρώντας ήδη δύο διπλά (σε Ριζούπολη 
και Περιστέρι), έχοντας αποσπάσει βαθ-
μούς από Αρη και Ολυμπιακό και παίζο-
ντας κατά γενική ομολογία εντυπωσιακό 
ποδόσφαιρο.

Η ομάδα του Αργύρη Γιαννίκη, στη-
ριζόμενη (κυρίως) σε νέους Ελληνες τα-
λαντούχους αθλητές έχει καταφέρει να 
εντυπωσιάσει στη φετινή Super League, 
παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο, δεί-
χνοντας και στις υπόλοιπες ομάδες τον 
δρόμο...

Ο Μανώλης Σάλιακας αποκτήθηκε το 
καλοκαίρι από τους Γιαννιώτες και μέχρι 
στιγμής μαζί με τον Παμλίδη είναι οι MVP 
της ομάδας και με τις εμφανίσεις τους 
έχουν μπει στο... μπλοκάκι του Ομοσπον-
διακού τεχνικού, Τζον Φαντ Σ’χιπ.

Ο Κρητικός μπακ, μίλησε αποκλειστι-
κά στην «Κ» και αποκάλυψε το μεγάλο 
του όνειρο, αλλά και τα δύσκολα χρόνια 
που πέρασε μέχρι να να καταλήξει στον 
ΠΑΣ και να νιώσει και πάλι την χαρά του 
ποδοσφαίρου όπως εξομολογείται ο 
ίδιος...

- Μανώλη εκρηκτικό ξεκίνημα για 
τον ΠΑΣ με εντυπωσιακές εμφανίσεις, 
καλά αποτελέσματα και μια ομάδα που 
δείχνει να έχει πολύ μέλλον...

«Θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμα 
περισσότερους βαθμούς είναι η αλήθεια, 
αλλά ναι είμαστε ικανοποιημένοι από το 
ξεκίνημα της ομάδας στο πρωτάθλημα 
και κυρίως την αγωνιστική εικόνα που 
καταθέτουμε σε κάθε παιχνίδι. Μη ξε-
χνάτε είμαστε μια ομάδα που κατά βάση 
αγωνίζονται παίκτες από την περσινή 
σεζόν. Τα περισσότερα παιδιά λόγω της 
πανδημίας έκαναν μήνες να παίξουν, 
μπήκαμε και καθυστερημένα στο πρω-
τάθλημα και παρόλα αυτά, έχουμε κα-
ταφέρει να αποσπάσουμε πολλά θετικά 
σχόλια».

- Νέος Έλληνας προπονητής, πλού-
σιο ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ, χα-

μηλός ΜΟ ηλικίας. Μήπως ο ΠΑΣ δεί-
χνει τον δρόμο του μέλλοντος και σε 
άλλες ομάδες;

«Η χώρα μας δεν έχει να ζηλέψει σε 
τίποτα από άλλα για παράδειγμα πρωτα-
θλήματα. Αυτό που ενδεχομένως λείπει 
είναι η στήριξη στον Ελληνα ποδοσφαι-
ριστή, η εμπιστοσύνη στον Ελληνα προ-
πονητή. Εμείς θέλουμε να χαιρόμαστε το 
ποδόσφαιρο, απολαμβάνουμε κάθε μας 

παιχνίδι, κάθε προπόνηση και είμαι χα-
ρούμενος που έχω αυτόν τον προπονητή 
και αυτούς τους συμπαίκτες».

- Ο φετινός στόχος του ΠΑΣ Γιάννι-
να;

«Η γρήγορη παραμονή. Δεν μας ξε-
γελάει το καλό μας ξεκίνημα. Είμαστε μία 
νέα ομάδα, το πρωτάθλημα έχει δρόμο, 
είναι μεγάλο, έχει καλές και έμπειρες 
ομάδες. Εμείς έχουμε ως φιλοσοφία να 
παίζουμε το ίδιο ποδόσφαιρο, το ίδιο σύ-

στημα, με την ίδια νοοτροπία ανεξαρτή-
του αντιπάλου και αυτό φάνηκε και στα 
παιχνίδια με τον Αρη, τον Ολυμπιακό και 
την ΑΕΚ που παίξαμε μέχρι τώρα».

- Μετά από μία δύσκολη σεζόν πέρυ-
σι στη Λαμία την πρώτη σου ουσιαστικά 
στη Super League, εντυπωσιάζεις φέ-
τος με τις εμφανίσεις σου στον ΠΑΣ...

«Νιώθω καλά, απολαμβάνω την 
ομάδα, την πόλη και το κλίμα στον ΠΑΣ. 
Πέρασα δύσκολα ποδοσφαιρικά χρόνια, 
ήρθα στα Γιάννινα για να φτιάξω ουσι-
αστικά από την αρχή την καριέρα μου. 
Με πιστεύει ο προπονητής και αυτό μου 
δίνει ακόμα μεγαλύτερη ενέργεια. Θέλω 
να αποδείξω πράγματα και έχω έναν με-
γάλο στόχο, μέχρι το τέλος της σεζόν να 
παίξω στην Εθνική Ελλάδος που είναι το 
μεγαλύτερό μου όνειρο ως ποδοσφαιρι-
στής».

- Μανώλη τι δεν πήγε καλά όλα 
αυτά τα χρόνια και λες πως ήρθες στα 
Γιάννινα για να φτιάξεις την καριέρα 
σου;

«Είμαι στα 25, νιώθω πως έχασα 
αρκετά χρόνια μέχρι να βρω την ομάδα 
που θα με έκανε να νιώθω εγώ καλά. Τα 
πράγματα στον Ολυμπιακό δεν πήγαν 
όπως θα περίμενα. Άργησα ίσως και ‘γω 
να κάνω το βήμα να παίξω στη Super 
League. Πέρυσι στη Λαμία, δεν ήταν τα 
πράγματα όπως περίμενα και ένιωσα 
πως φέτος ενδεχομένως να ήταν η τε-
λευταία μου ευκαιρία».

- Ανήκεις σε μια γενιά ταλαντούχων 
παικτών και ήδη υπάρχουν δημοσιεύ-
ματα πως ο Ομοσπονδιακός τεχνικός 
έχει το όνομά σου στη λίστα του, μαζί 
φυσικά και με άλλους παίκτες όπως 
για παράδειγμα ο Κώτσιρας της Τρίπο-
λης...

«Εγώ κοιτάω να κάνω την δουλειά 
μου. Αυτή είναι προπόνηση, αυτοβελτί-
ωση και ετοιμότητα για τα παιχνίδια. Από 
‘κει και πέρα, ό,τι θέλει προκύψει, δεν 
θέλω να σκέφτομαι τίποτα από όσα δεν 
έχω. Μακάρι να συμβεί και να ζήσω τη 
στιγμή αυτή, του να είμαι δηλαδή παί-
κτης της Εθνικής μας ομάδας».

Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο Υ
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Το καθολικό Lockdown στην Ελλάδα δεν επηρεάζει το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 

Σέντρα.... στην 
καραντίνα!

Δεν πέρασε παρά μόνο μία εβδο-
μάδα από το τελευταία φύλλο της «Κ» 
όταν και σας είχαμε παρουσιάσει την 
δύσκολη κατάσταση που βιώνει μαζί με 
ολόκληρη την κοινωνία και ο ελληνικός 
αθλητισμός, μετά τα συνεχόμενα και αυ-
ξανόμενα κρούσματα που υπήρχαν στις 
ομάδες. Σήμερα, η κατάσταση άλλαξε 
ριζικά και πλέον άπαντες βιώνουμε για 
δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μόνο μή-
νες το καθολικό lockdown που διαφορο-
ποιεί κατά πολύ τις ζωές μας και μεγα-
λώνει την αβεβαιότητα για την επόμενη 
ημέρα. Το μεγάλο ερώτημα που υπήρχε, 
ήταν τι θα γίνει με τον αθλητισμό. Δηλα-
δή, αν θα συνεχιστεί ή αν θα μπει στον 
«πάγο» κάτι που ισοδυναμούσε με κατα-
στροφή. Με την οδηγία της UEFA να είναι 
ξεκάθαρη πως οι διοργανώσεις της συ-
νεχίζονται (μαζί και οι Εθνικές ομάδες), 

η ελληνική Κυβέρνηση δεν είχε άλλη 
λύση παρά να δώσει το «πράσινο φως» 
σε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ ώστε να συ-
νεχίσουν κανονικά τις προπονήσεις και 
τους αγώνες σε Champions και Europa 
League, αντίστοιχα. Άλλωστε, πριν από 
δύο ημέρες και παρά το γεγονός πως η 
Θεσσαλονίκη (μαζί με τις Σέρρες) ήταν οι 
πρώτες πόλεις που μπήκαν σε καθεστώς 
γκρι ζώνης ο ΠΑΟΚ έπαιξε κανονικά στην 
Τούμπα με την Αϊντχόφεν κατόπιν κυβερ-
νητικής εντολής.

Μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου 
Μητσοτάκη το πρωί της Πέμπτης, γνω-
στοποιήθηκε πως η SL1 από τη στιγμή 
που τηρεί όλα τα υγειονομικά πρωτό-
κολλα με τα ποδοσφαιρικά τμήματα 
όλων των ομάδων να κάνουν δύο τεστ 
ανά εβδομάδα, θα μπορούν να συνεχί-

σουν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις 
στο πρωτάθλημα. Μια εξέλιξη που αφε-
νός σκόρπισε (στο μέτρο του δυνατού) 
χαμόγελα και αφενός επανέφερε την 
αναμέτρηση του Αρη με την ΑΕΚ στο 
«Κλεάνθης Βικελίδης» και όχι στη Λαμία 
όπου αρχικά είχε οριστεί. Βέβαια, εδώ 
προκύπτει και το μεγάλο ερώτημα που 
άπαντες εξ’ αρχής είχαν. Δηλαδή, το πως 
είναι δυνατόν να μην επιτρέπεται να δι-
εξαχθεί παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη (σ.σ. 
θυμίζουμε πως εκτός από το παιχνίδι του 
Αρη με την ΑΕΚ, δεν διεξήχθη ούτε το 
μπασκετικό ντέρμπι μεταξύ του Αρη με 
τον Ηρακλή) την ώρα που δίνεται άδεια 
για να τελούνται οι προπονήσεις. Επίσης, 
πολλοί αναρωτιόντουσαν, σχετικά με το 
τι αλλάζει και δεν μπορεί ο Αρης να υπο-
δεχθεί στο «Κλεάνθης Βικελίδης» την 
ΑΕΚ την Κυριακή, τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ 

έπαιξε την Πέμπτη κανονικά στην Τού-
μπα με την PSV.

Όλα αυτά πάντως ανατράπηκαν μετά 
τα νέα μέτρα που εξήγγειλε αρχικά ο 
Μητσοτάκης και στην πορεία εξειδίκευ-
σε ο Νίκος Χαρδαλιάς. Επί της ουσίας, 
η Κυβέρνηση ακολούθησε το μοντέλο 
της Γαλλίας η οποία παρά το καθολικό 
lockdown επέτρεψε κανονικά την συ-
νέχεια του εγχώριου πρωταθλήματος 
ποδοσφαίρου. Ως εκ τούτου, oι φίλοι 
του ποδοσφαίρου, θα έχουν την ευκαι-
ρία να δουν κανονικά τους αγώνες του 
Σαββατοκύριακου, με όλες τις ομάδες 
να παίζουν κανονικά στις έδρες τους με 
τα μέτρα που ίσχυαν κανονικά και πριν 
την επιβολή του καθολικού lockdown. 
Κοινώς ποδόσφαιρο-κορωνοϊός σημει-
ώσατε άσσο. 
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Ο σκηνοθέτης Χρήστος Νίκου μιλάει στην Karfitsa

Η ταινία «Μήλα» θα εκπροσωπήσει την 
Ελλάδα στα Oscar 2021

«Πόσο επιλεκτική είναι η μνήμη 
μας»; «Μήπως τελικά είμαστε όλα όσα 
δεν ξεχνάμε»; Είναι μερικά από τα ερω-
τήματα που θέτει η ταινία «Μήλα», η 
οποία ήδη έχει πάρει διθυραμβικές κρι-
τικές και θα κάνει πανελλήνια πρεμιέρα 
στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσα-
λονίκης που είναι σε εξέλιξη.

Την περασμένη Τετάρτη μάλιστα έγι-
νε γνωστό από το Υπουργείο Πολιτισμού 
ότι η ταινία σε σκηνοθεσία του Χρήστου 
Νίκου, θα είναι αυτή που θα εκπροσωπή-
σει την Ελλάδα στα Oscar 2021.

Η ταινία έχει συνεπάρει κάθε σινεφίλ, 
όπως και την πασίγνωστη και καταξιω-
μένη ηθοποιό Κέιτ Μπλάνσετ, η οποία 
έγινε executive producer (διευθύντρια 
παραγωγής) της ταινίας. Πως προέκυ-
ψαν όμως τα «Μήλα»; « Πάντα μου άρε-
σε να βλέπω ταινίες που δημιουργούν 
κόσμους. Αλληγορικούς κόσμους λίγο 
διαφορετικούς από αυτόν στον οποίο 
ζούμε. Με συνθήκες που ακούγονται 
λίγο σουρεαλιστικές αν και στην πραγ-
ματικότητα οι διαφορές είναι ελάχιστες. 

Επίσης υπάρχει μια προσωπική ανα-
φορά μιας και την ιδέα για το σενάριο την 
είχα την περίοδο που προσπαθούσα να 
αντιμετωπίσω μια απώλεια και διάφορα 
ερωτήματα γύρω από την μνήμη που 
είχα εκείνο τον καιρό στάθηκαν αφορμή 
για τον πυρήνα της ιστορίας», εξηγεί ο 
Χρ.Νίκου μιλώντας στην Karfitsa.

Περιγράψτε μας την ταινία... Μια 
αναπάντεχη επιδημία, που προκαλεί ξαφ-
νική αμνησία στους ανθρώπους, βρίσκει 
τον Άρη, ένα άνδρα γύρω στα 40, (Άρης 
Σερβετάλης) να ακολουθεί ένα πρό-
γραμμα αποκατάστασης που έχει ειδικά 
σχεδιαστεί για να χτίσει ένας αμνησιακός 
μια καινούργια ζωή. Το πρόγραμμα πε-
ριλαμβάνει καθημερινές αποστολές που 
είναι ηχογραφημένες από τους γιατρούς 
του. Μετά την ολοκλήρωση κάθε απο-
στολής, ο Άρης βγάζει μια φωτογραφία 
polaroid ως αποδεικτικό στοιχείο. Προ-
σπαθώντας να δημιουργήσει μια νέα ζωή 
και αναμνήσεις θα συναντήσει την Άννα 

(Σοφία Γεωργοβασίλη), μια γυναίκα που 
βρίσκεται στο ίδιο πρόγραμμα. 

Ο τίτλος «Μήλα» παραπέμπει σε 
κάτι που θα το αντιληφθεί κάνεις βλέ-
ποντας την; Είναι η βασική συνήθεια του 
κεντρικού χαρακτήρα να τρώει αρκετά 
μήλα καθημερινά. Και τα μήλα παίζουν 
έναν συμβολικό και καθοριστικό ρόλο 
στην εξέλιξη της ιστορίας. 

Υπάρχει κάτι που θέλετε να δείξετε 
μέσα από την ταινία; Τα βασικά ερωτή-
ματα που θέτει η ταινία είναι «Πόσο επι-
λεκτική είναι η μνήμη μας;» και «Μήπως 
τελικά είμαστε όλα όσα δεν ξεχνάμε;»  

Γενικότερα όμως θέλουμε να κάνου-
με ένα σχόλιο στο κατά πόσο η εκτετα-
μένη χρήση της τεχνολογίας και τα social 
media επηρεάζουν την μνήμη μας και 
κατ’ επέκταση ολόκληρη την ύπαρξή 
μας. 

Η ταινία έχει πάρει εξαιρετικές κρι-
τικές. Θα είναι τελικά εκείνη που θα 
εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Oscar 

του 2021; Ναι, όπως ανακοινώθηκε την 
περασμένη Τετάρτη από το υπουργείο 
πολιτισμού.

Πως προέκυψε η γνωριμία σας με 
την Κέιτ Μπλάνσετ, η οποία έγινε και 
executive producer της ταινίας. Έτυχε 
να δει την ταινία στην αρχή του φεστιβάλ 
της Βενετίας και επειδή της άρεσε πολύ 
κάναμε ένα ραντεβού κατά την διάρκεια 
του φεστιβάλ. Η Κέιτ είναι ένας από τους 
πιο σινεφίλ ανθρώπους που έχω γνωρί-
σει, συνεχίσαμε την επικοινωνία και μετά 
το φεστιβάλ και αυτό είχε σαν αποτέλε-
σμα την συνεργασία μας στα Μήλα. 

 Τι σινεμά θέλετε να κάνετε;  Με 
ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι αλληγορικές 
οικουμενικές κωμικές ιστορίες οι οποί-
ες «πειράζουν» με κάποιον τρόπο την 
πραγματικότητα και τους κανόνες της 
ζωής, όπως αυτή μας έχει επιβληθεί. Μια 
ιδιαίτερη συνθήκη που διατρέχει όλον 
τον κόσμο της ταινίας και που γεννιέται 
με βάση τον τρόπο που παρατηρώ τον 

κόσμο γύρω μου. Και γενικότερα η δη-
μιουργία αφηγηματικού σινεμά το οποίο 
ισορροπεί ανάμεσα στο mainstream και 
στο art house. 

Η πανδημία πόσο σας έχει επηρεά-
σει καλλιτεχνικά; Ακόμα δεν ξέρω, σί-
γουρα όμως έχει επηρεάσει πολύ τον κι-
νηματογραφικό χώρο συνολικά. Μακάρι 
να ανοίξουν οι αίθουσες σύντομα και να 
συνεχίζουμε να γυρίζουμε ταινίες. 

Θα δούμε την ταινία σας στο Φεστι-
βάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. 
Φέτος θα γίνει και διαδικτυακά. Ποια 
είναι η εμπειρία σας από το συγκεκριμέ-
νο Φεστιβάλ; Μέσω του φεστιβάλ ξεκι-
νήσαμε το ταξίδι της ταινίας καθώς συμ-
μετείχε στο πρόγραμμα work in progress 
Thessaloniki goes to Cannes. Οπότε 
είμαστε παραπάνω από χαρούμενοι που 
επιστρέφουμε στο φεστιβάλ για την πα-
νελλήνια πρεμιέρα της ταινίας, έστω και 
διαδικτυακά. 

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Η  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ
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Το Digger του Τζώρτζη Γρηγοράκη γυρίστηκε στην Ορεινή Χαλκιδική και την Πτολεμαΐδα

«Η φύση μπορεί να συνεχίσει 
και χωρίς εμάς»

Ένας γιος ψάχνει να επανασυνδεθεί με 
τις ρίζες του, με τον πατέρα του, ο οποίος 
είναι εμμονικά ριζωμένος σε ένα δάσος 
που το προστατεύει και τον προστατεύει. 
Αυτό είναι το «Digger», μια ταινία για τη 
γη, τα πάτρια εδάφη, εξερευνά το θέμα 
της πατρότητας και της αρρενωπότητας 
και «προσπαθεί να αφηγηθεί μια διαφο-
ρετική εκδοχή του ανδρισμού, αυτή του 
σεβασμού και της υποχώρησης, και όχι 
της επιθετικότητας και της κυριαρχίας» 
περιγράφει ο σκηνοθέτης και σεναριο-
γράφος της Τζώρτζης Γρηγοράκης.

Η ταινία θα προβληθεί στο 61ο Φε-
στιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 
το οποίο φέτος θα γίνει, από τις 5 Νοεμ-
βρίου έως τις 15 του μηνός, διαδικτυα-
κά, λόγω των μέτρων για την μείωση της 
εξάπλωσης του covid19.

Χαλκιδική – Πτολεμαΐδα
Το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμά-

των έγινε στην Ορεινή Χαλκιδική και 
ένα μέρος στην Πτολεμαΐδα, περιγράφει 
ο Τζ.Γρηγοράκης και προσθέτει ότι «οι 
συνθήκες στα 1.200 μέτρα υψόμετρο 
ήταν αντίξοες, απρόβλεπτες και αρκετές 
φορές επικίνδυνες. Ο χρόνος λίγος και η 
κούραση μεγάλη. Τα καταφέραμε χάρη 
στον ζήλο της καταπληκτικής ομάδας 
παραγωγών και συνεργατών.  Όπως και 
στην ταινία, έτσι και στο γύρισμα, ένας 
από τους πρωταγωνιστές ήταν το δάσος. 
Δεν παίρναμε πάντα εμείς τις αποφά-
σεις, κάποιες φορές ακολουθούσαμε τις 
προσταγές του δάσους σύμφωνα με τις 
συνθήκες που μας έδινε. Έτσι όπως θα 
πρέπει να γίνεται, οι επιθυμίες του αν-
θρώπου να προσαρμόζονται σε αυτό που 
«επιτρέπει το τοπίο».

Η φύση μπορεί και χωρίς εμάς
Στην ταινία βλέπουμε την επαφή ενός 

πατέρα με τον γιο του και ενός ανθρώ-
που με την φύση. Αν κοιτάξουμε λίγο 
πιο βαθιά, μέσα από αυτές δυο επαφές 
υπάρχουν κοινά στοιχεία μεταξύ τους. 
Όπως μας εξηγεί ο ίδιος «τα κοινά στοι-

χεία είναι η προσπάθεια για αναζήτηση 
μιας ισότιμης σχέσης. Μιας σχέσης που 
δεν βασίζεται στην κυριαρχία και την εκ-
μετάλλευση αλλά στο σεβασμό, την κα-
τανόηση, την φροντίδα και την ευθύνη».

Η ταινία θέτει ένα σημαντικό ζήτημα. 
Αυτό της επαφής του ανθρώπου με την 
φύση και πόσο πολύ χρειάζεται ο πρώτος 
την δεύτερη. «Μέχρι στιγμής οι άνθρω-
ποι ζητάνε ισότητα στις σχέσεις μεταξύ 
των φύλων και των φυλών. Πλέον, ο 
πλανήτης ζητά ηχηρά μια ισότιμη σχέ-
ση. Κάθε σχέση, είναι σχέση εξάρτησης. 

Στην περίπτωση της σχέσης με την φύση 
εμείς είμαστε οι εξαρτημένοι, αυτή μπο-
ρεί να συνεχίσει και χωρίς εμάς. Ίσως αν 
αποδεχτούμε την εξάρτησή μας, κάποιες 
σχέσεις να γίνουν πιο συμβιωτικές και 
λιγότερο ασταθής και επιθετικά ανταγω-
νιστικές.  Η αναζήτηση κοινού εδάφους 
μπορεί να είναι δύσκολη, θέλει θυσίες. 
Και πρώτα από όλα θυσιάζεται το πο-
λύτιμο εγώ μας. Αν είναι μια φορά δύ-
σκολο στις διαπροσωπικές σχέσεις, είναι 
πολλές φορές δυσκολότερο να συντονι-
στούμε παγκόσμια για να αλλάξουμε την 

σχέση μας με το περιβάλλον», σημειώνει 
ο σκηνοθέτης – σεναριογράφος.

Ο Covid19 φέρνει «τρικυμία» 
στην διανομή ταινιών
Για τις επιπτώσεις που έφερε ο κορο-

νοϊός στον χώρο του κινηματογράφου ο 
Τζ.Γρηγοράκης εξηγεί πως «δημιουργι-
κά, η παγκόσμια κρίση φέρνει ενδοσκό-
πηση και πολύ δραματουργικό υλικό να 
επεξεργαστούμε. Πρακτικά, έχουμε να 
ξεπεράσουμε μεγάλα κύματα, και ιδιαί-
τερα στη χώρα μας, που η πολιτεία και οι 
θεσμοί δεν ήταν ούτως ή άλλως επαρ-
κώς υποστηρικτικοί».

Σε σχέση με την ταινία, η κατάσταση 
που έχει διαμορφωθεί λόγω της πανδη-
μίας «μπερδεύει τρομερά την διαδικασία 
της διανομής, και την απόφαση για την 
κατάλληλη ημερομηνία εξόδου στις αί-
θουσες. Προσωπικά, προσπαθώ να απο-
δεχτώ κάποιους από τους περιορισμούς 
που έφερε η πανδημία σαν ένα δίκαιο 
συλλογικό τίμημα που πληρώνουμε, συ-
νέπεια της ύβρης που έχουμε διαπράξει 
με την περιφρόνηση και έλλειψη σεβα-
σμού απέναντι στον πλανήτη που μας φι-
λοξενεί. Ας ελπίσουμε ότι ο καθένας θα 
αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που του 
αναλογεί».

 
 Η ταινία στο 61o ΦΚΘ
Για τον Τζώρτζη Γρηγοράκη το ΦΚΘ 

είναι «ένα πολύ αγαπημένο γεγονός σε 
μια πολύ αγαπημένη πόλη που μας αφή-
νει πάντα με τις καλύτερες εντυπώσεις 
και εμπειρίες. Το παρακολουθώ σαν θε-
ατής πάρα πολλά χρόνια και έχω συμμε-
τάσχει με μικρού μήκους στο παρελθόν. 
Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι 
πια στο διαγωνιστικό τμήμα με την πρώ-
τη μου ταινία. Λυπάμαι που δεν θα έχου-
με την ευκαιρία φέτος να βρεθούμε με 
το κοινό και να γιορτάσουμε το σινεμά. 
Εκτιμάμε πολύ την προσπάθεια του Φε-
στιβάλ για σινεμά με «κάθε τρόπο» και 
το θα το στηρίζουμε και εμείς με κάθε 
τρόπο που μπορούμε».
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