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Κραυγή αγωνίας από γιατρούς και νοσηλευτές στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης 
με απάνθρωπα ωράρια 32 ωρών χωρίς ύπνο προσπαθώντας να εξυπηρετήσουν 

τους ασθενείς που πλημμυρίζουν τις ΜΕΘ.

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ και αυτοψία της «Κ» 
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σε πόλεμο!σε πόλεμο!
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Εμβόλιο κατά του… διχασμού! 

Δυστυχώς, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Το δεύτερο κύμα του κορονοϊού σαρώνει τη 
χώρα, τα κρούσματα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο και η «μαύρη λίστα» με τους συ-
νανθρώπους μας που χάνουν τη μάχη με την πανδημία μεγαλώνει. Εικόνες που δεν θέλαμε 
να ζήσουμε είναι πιο κοντά παρά ποτέ. Το ΕΣΥ μοιάζει με τον σχοινοβάτη και κάθε ημέρα 
που περνά προσπαθεί να κρατηθεί όρθιο. Μαζί με τους χιλιάδες ανθρώπους (γιατρούς, νο-
σηλευτές, διοικητικό προσωπικό κ.λπ.) που σηκώνουν στις πλάτες τους όλους εμάς. Το 
εμβόλιο ή τα εμβόλια είναι η τελευταία ελπίδα για την πατρίδα μας αλλά και για τον κόσμο 
ολόκληρο. Αλλά μέχρι να εμβολιαστούμε όλοι, με πρώτους αυτούς που κινδυνεύουν πε-
ρισσότερο, έχουμε ακόμη δρόμο. Έναν δρόμο που δεν πρέπει να γεμίσει με «σταυρούς», 
δάκρυα και πόνο. Γι’ αυτό όλοι μας πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, φροντίζοντας τους 
εαυτούς μας και τους ανθρώπους μας. 

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό όμως που διαπιστώνω με θλίψη είναι ότι το κλίμα αρ-
χίζει να ξεφεύγει. Η πόλωση, λες και ακολουθεί τους ρυθμούς της πανδημίας, αυξάνει και 
χτυπά «κόκκινο». Όποιος παρακολουθήσει τα κανάλια, μπορεί να δει αντιπαραθέσεις που 
θυμίζουν μέρες μνημονίου. Οι φράσεις που χρησιμοποιούνται στην πολιτική αντιπαράθεση 
θυμίζουν χαμαιτυπείο. Λες και κάποιοι δεν έχουν καταλάβει πού μπορεί να μας οδηγήσει 
αυτή η ακραία τακτική.

Ό,τι χτίστηκε στο πρώτο κύμα της πανδημίας, όπου τα κόμματα επέδειξαν ωριμότητα, 
σύνεση, ψυχραιμία και ενότητα, έχει καταρρεύσει. Κάποιοι, με φόντο τους νεκρούς και τον 
φόβο των πολιτών για το τι τους ξημερώνει σε ιατρικό και οικονομικό επίπεδο, ετοιμάζονται 
να «χτίσουν» καριέρες. Να πάρουν ψήφους, είτε από την επιτυχία είτε από την αποτυχία της 
κυβέρνησης. 

Το ζήτημα είναι η αντιπαράθεση να μην ξεφύγει και μετεξελιχθεί σε έναν ιδιότυπο «εμ-
φύλιο». Μια τέτοια εξέλιξη θα έχει ολέθριες συνέπειες για την πατρίδα μας αλλά και για την 
κοινωνία. Και από μια τέτοια εξέλιξη κανείς δεν θα είναι κερδισμένος. Ακόμη και αυτοί που 
ποντάρουν στην κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Καλό θα ήταν, έστω και την ύστατη στιγμή, τα μαχαίρια να ξαναμπούν στα θηκάρια τους. 
Οι εξελίξεις θα είναι δραματικές, αν επικρατήσει αυτό το κλίμα. Ο λαός μας και η πατρίδα 
μας έχουν πληρώσει διαχρονικά τις ιδεοληψίες και τη μάχη χαρακωμάτων. Βενιζελικοί - 
αντιβενιζελικοί, βασιλικοί - αντιβασιλικοί, δημοτικιστές - καθαρευουσιάνοι, καραμανλικοί 
- παπανδρεϊκοί, μνημονιακοί -  αντιμνημονιακοί. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, για να 
επιστρέψουμε σε τέτοιους διχασμούς. 

Μας γύρισαν χρόνια πίσω και τους πληρώσαμε σε έμψυχο και σε άψυχο δυναμικό. Γι’ 
αυτό ας συνέλθουμε όσο είναι νωρίς. Δύσκολα δεν είναι μόνο όσα ζούμε τώρα, αλλά και 
αυτά που θα έρθουν την επόμενη ημέρα. Και μια κοινωνία διχασμένη θα είναι ό,τι χειρότε-
ρο. Η πατρίδα μας δεν αντέχει έναν νέου τύπου «εμφύλιο» και χρειάζεται επειγόντως ένα 
εμβόλιο κατά του… διχασμού.

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς



ΔΙΝΟΥΜΕ ΟΛΗ ΜΑΣ
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Στη ΔΕΠΑ Εμπορίας δίνουμε όλη μας την ενέργεια για την προστασία του περιβάλλοντος. Με μία  
επένδυση άνω των €3,2 δισ., φέραμε στην Ελλάδα το φυσικό αέριο, το πιο φιλικό προς το 
περιβάλλον από όλα τα ορυκτά καύσιμα, που μειώνει σημαντικά τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου. Σήμερα, το φυσικό αέριο είναι η γέφυρα προς την απολιγνιτοποίηση και την 
ενεργειακή μετάβαση της χώρας και εμείς βγαίνουμε πάλι μπροστά, επενδύοντας σε καινοτόμες 
τεχνολογίες, που το φέρνουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Παράλληλα, αναπτύσσουμε 
εναλλακτικά και φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα, όπως το υδρογόνο και το βιομεθάνιο 
και επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας σε στρατηγικούς ενεργειακούς τομείς.

Γιατί στη ΔΕΠΑ Εμπορίας μάς γεμίζει ενέργεια το να στηρίζουμε την ανάπτυξη και την αειφορία.
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Κραυγή αγωνίας από τους σωφρονι-
στικούς υπαλλήλους των φυλακών Δια-
βατών που βλέπουν τους κρατούμενους 
αλλά και τους συναδέρφους τους  να 
μολύνονται από κορονοϊό και οι ίδιοι να 
παραμένουν στις θέσεις τους ευχόμενοι 
να μην αρρωστήσουν. 

Στο κατάστημα κράτησης της Θεσσα-
λονίκης που τις τελευταίας ημέρες έχει 
παρουσιαστεί έξαρση κρουσμάτων κο-
ρονοϊού, κυρίως σε κρατούμενους, αλλά 
και σε φύλακες, οι σωφρονιστικοί υπάλ-
ληλοι ζητούν μέτρα προστασίας προκει-
μένου να καταφέρουν να μην μολυνθούν 
από τη νόσο. 

Στις φυλακές Διαβατών οι βάρδιες 
των υπαλλήλων στη φύλαξη των κρα-
τουμένων φαίνεται ότι  γίνονται με πε-
νιχρά μέσα προστασίας καθώς, όπως 
αποκαλύπτει στην karfitsa  ο Ευριπίδης 
Δίκαρος σωφρονιστικός υπάλληλος και 
μέλος της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών 
Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΣΥΕ), οι στολές 
προστασίας δεν επαρκούν για όλους. 
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα όσα ανα-
φέρει έχουν διατεθεί 10 στολές για την 
προστασία των υπάλληλων από τον κο-
ρονοϊό, αριθμός ίσος με τους υπαλλή-
λους της κάθε βάρδιας. «Αναγκαζόμαστε 
να μοιραζόμαστε τις πλαστικές στολές με 
τους συναδέρφους, της επόμενης βάρδι-
ας   καθώς αυτές επαρκούν μόνο για δέκα 
υπαλλήλους της μίας βάρδιας. Όσοι ερ-
γάζονται το απόγευμα παίρνουν τη στολή 
προστασίας από τους συναδέρφους της 
πρωινής βάρδιας οι οποίες βέβαια έχουν 
ψεκαστεί με απολυμαντικό υγρό  και στη 
συνέχεια όταν σχολάσουν, αφήνουν τη 
στολή έτοιμη για χρήση από την πρωινή 
βάρδια. Μετά την έξαρση των κρουσμά-
των κορονοϊού των τελευταίων ημέρων 
είναι απαραίτητο να εφοδιαστούμε όλοι 
οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι με τις δικές 
μας στολές τις οποίες θα  παίρνουμε στο 
σπίτι μας θα  τις καθαρίζουμε σχολαστι-
κά  ώστε να αισθανόμαστε ασφαλείς και 
προστατευμένοι» επισημαίνει ο κ Δίκα-
ρος. Οι συνθήκες εργασίας μετά τα αλλε-

πάλληλα κρούσματα κορονοϊού κυρίως 
σε κρατούμενους. 

και σε επτά υπαλλήλους έχουν προ-
καλέσει αναστάτωση στους σωφρονιστι-
κούς υπαλλήλους  που αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα ακόμη και στις βάρδιες. Το 
βράδυ της Πέμπτης ένας ακόμη υπάλ-
ληλος είχε βρεθεί θετικός στον κορονοϊό 
μετά τα τεστ που έγιναν από κλιμάκια του 
ΕΟΔΥ και ο αριθμός των κρατουμένων 
που νόσησαν έφτασε τους 100.

«Οι υπάλληλοι που έχουν νοσήσει 
ευτυχώς περνάνε τον ιό, με ελαφρά συ-
μπτώματα και όπως είναι φυσικό μπήκαν 
σε καραντίνα. Με όσους έχουμε μείνει 
να εργαζόμαστε είμαστε οριακά επαρ-
κείς  για να μην προκληθεί πρόβλημα 
στις βάρδιες. Τις προηγούμενες ημέρες 
πάντως βγήκαν εκτός προγράμματος 
εργασίας μετά τη λήξη των συμβάσεων 
τους  και οι 11 υπάλληλοι που ήρθαν στα 

Διαβατά με οκτάμηνες συμβάσεις μέσω 
της προκήρυξης 6Κ καθώς δεν ανανεώ-
θηκαν», υπογραμμίζει ο κ Δίκαρος. 

Αντίδραση της ΟΣΥΕ για καθυστέρη-
ση στην επίσκεψη κλιμακίων του ΕΟΔΥ 

Την ίδια ώρα η καθυστέρηση επίσκε-
ψης κλιμακίου του ΕΟΔΥ στις φυλακές 
Διαβατών για την διενέργεια τεστ covid 
19για περίπου μια εβδομάδα ήταν αντι-
κείμενο παραπόνων των συνδικαλιστών 
σωφρονιστικών υπαλλήλων που τα εξέ-
φρασαν μέσα από μια ιδιαίτερα αιχμηρή 
ανακοίνωση μέσω της ΟΣΥΕ.  

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση 
σωφρονιστικός υπάλληλος των Διαβα-
τών επιβεβαιώθηκε ότι πάσχει από τον 
ιό στις 20 Οκτωβρίου, ενώ τις επόμενες 
ημέρες εντοπίστηκαν και άλλα κρού-
σματα σε υπαλλήλους μέσα στην Φυ-

λακή. Ακολούθησε το πρώτο κρούσμα 
σε κρατούμενο στις 28 Οκτωβρίου ενώ 
με εισαγγελική παραγγελία η ΕΛΑΣ δια-
κόμισε συμπτωματικούς κρατούμενους 
σε νοσοκομεία. «Οι αρμόδιες υπηρεσίες 
του ΕΟΔΥ προσήλθαν στο Κατάστημα  
την Παρασκευή 6/11/2020, όπου και 
διενήργησαν 150 τεστ από τους 530 
συνολικά κρατουμένους που φιλοξενεί. 
Θετικά βγήκαν πάνω από 50, δηλαδή 
περίπου το ένα τρίτο των δειγμάτων, ενώ 
ακόμα και σήμερα που συνεχίζονται τα  
rapid test από τον κατ’ επίσκεψη γιατρό  
του Καταστήματος εντοπίστηκαν άλλοι 8 
κρατούμενοι θετικοί.  

Απολύμανση στο Κ.Κ. Θεσσαλονίκης 
έκανε ένας κρατούμενος με ατομικό  μη-
χάνημα απολύμανσης, ο οποίος έχει βρε-
θεί και αυτός θετικός, όπως επίσης θετι-
κοί έχουν βρεθεί και οι κρατούμενοι που 
εργάζονται στο καφενείο της Φυλακής. 
Όλοι αυτοί οι κρατούμενοι λόγω της ερ-
γασίας τους εργάζονταν σε πολλούς κοι-
νόχρηστους χώρους της φυλακής, υπαλ-
λήλων και κρατουμένων» αναφέρει η 
ΟΣΥΕ στην ανακοίνωση της. Στο μεταξύ η 
ΟΣΥΕ αντιδρά στο να μετατραπούν οι φυ-
λακές Διαβατών σε φυλακή για περιστα-
τικά COVID19 για όλα τα Καταστήματα 
Κράτησης της Βορείου Ελλάδος καθώς 
όπως αναφέρει δεν υπάρχουν οι κατάλ-
ληλες υποδομές ούτε νοσηλευτικό και 
ιατρικό προσωπικό, καθώς διαθέτει 2 
νοσηλευτές και κανένα μόνιμο γιατρό, 
παρά μόνο κατ’ επίσκεψη ιατρούς. 

Κλεισμένοι στα κελιά τους 
οι κρατούμενοι 
Οι κρατούμενοι των φυλακών Δια-

βατών με επιστολή τους μεταξύ άλλων  
καταγγέλλουν ότι μέσα στα κελιά τους 
που παραμένουν αποκλεισμένοι σχεδόν 
όλο το 24ωρο, βγαίνουν για ελάχιστα 
λεπτά για ένα τηλεφώνημα,  δεν έχουν 
ούτε μάσκες ούτε γάντια ενώ δεν έχουν 
πρόσβαση σε πλυντήρια για να πλύνουν 
τα ρούχα τους . 

Μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό ζητούν οι φύλακες 

Μια στολή προστασίας ανά δύο 
υπαλλήλους στα Διαβατά 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Α  Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Υ 
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Οι γεμάτες  εντατικές στη Θεσσαλονί-
κη και οι δημιουργίες νέων, στα νοσοκο-
μεία της πόλης,  οι θάλαμοι στις κλινικές 
που πριν προλάβουν να μετατραπούν σε 
θαλάμους covid γεμίζουν με ασθενείς,  
προκαλούν σοκ σε γιατρούς και νοση-
λευτές που έχουν βάλει… φτερά στα πό-
δια και  παρωπίδες στο πρόσωπο για να 
καταφέρουν να συμβάλλουν στην ανά-
σχεση της πανδημίας.

 «Είμαστε σε πόλεμο!» αναφέρει χα-
ρακτηριστικά, με σπασμένη φωνή η Ανα-
στασία Πολίτου νοσηλεύτρια στο ΑΧΕΠΑ 
που βλέπει καθημερινά το νοσοκομείο 
να γεμίζει από ασθενείς που έχουν προ-
σβληθεί από κορονοϊό. 

«Ανοίγουν εντατικές όπου βρουν  
μέσα στo νοσοκομείο, χωρίς να ξέρου-
με πως θα ανταποκριθεί το ιατρικό και 
το νοσηλευτικό προσωπικό σε αυτές 
τις νέες συνθήκες. Όπου δεν χωράνε τα 
κρεβάτια, βάζουν φορεία με  τον εξοπλι-
σμό της ΜΕΘ για να δεχτούν τα νέα πε-
ριστατικά στην εφημερία του Σαββάτου»,  
τονίζει η κ Πολίτου, νοσηλεύτρια επί 32 
χρόνια με τεράστια εμπειρία στην μονά-
δα τεχνητού νεφρού και στην νευροχει-
ρουργική κλινική του νοσοκομείου. 

Η ίδια αναφέρει ότι οι νοσηλευτές 
που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν 
περιστατικά covid στις μονάδες εντατι-
κής θεραπείας των νοσοκομείων είναι 
μεγαλύτεροι των 55 ετών και έχουν να 
μπουν σε ΜΕΘ πάνω από 20 χρόνια. «Δεν 
αγχώνομαι ότι δεν θα ξαναθυμηθούν τον 
τρόπο νοσηλείας στις ΜΕΘ και ότι δεν 
τα καταφέρουν άλλα ότι κινδυνεύουν 
να αρρωστήσουν με κορονοϊό  καθώς 
πολλοί από αυτούς έχουν επιβαρυμένη 
υγεία» τονίζει. 

Η κ. Πολίτου το μεσημέρι της Πέ-
μπτης λίγο πριν ολοκληρώσει τη βάρ-
δια της, είδε έναν μικρό χώρο μέσα στο 
νοσοκομείο να μετατρέπεται σε ΜΕΘ με 
οκτώ μηχανήματα –  αναπνευστήρες  και 
οκτώ φορεία καθώς αποφασίστηκε ότι τα 
μεγάλα κρεβάτια θα έπιαναν περισσότε-
ρο χώρο και θα εξυπηρετούνταν μικρό-
τερος αριθμό ασθενών.  Μέχρι την ώρα 
που γράφονταν αυτές οι γραμμές στο 
νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ νοσηλεύονταν 230 

ασθενείς covid ενώ περισσότεροι από 
100 εργαζόμενοι βρέθηκαν θετικοί στον 
κορονοϊό και είναι σε καραντίνα.  «Προ-
σπαθούμε με  ψυχραιμία να κάνουμε τη 
δουλειά μας και να βοηθήσουμε όσους 
περισσότερους ανθρώπους μπορούμε 
άλλα πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος 
ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο» υπογραμμί-
ζει. 

Ο νεφρολόγος Αθανάσιος Σιούλης, 
Δ/ντής ΕΣΥ, πρόεδρος των Νοσοκομει-
ακών Γιατρών του ΑΧΕΠΑ και μέλος της 

διοίκησης της Ένωσης Νοσοκομειακών 
Γιατρών Θεσσαλονίκης, περιμένει ότι το 
Σάββατο θα είναι η πιο δύσκολη εφημε-
ρία στο νοσοκομείο. «Δυστυχώς παρά 
το lock down θεωρώ ότι είναι νωρίς να 
μιλάμε για ύφεση στον αριθμό των κρου-
σμάτων. Οι αυξητικοί ρυθμοί στα κρού-
σματα της Θεσσαλονίκης θεωρώ ότι θα 
συνεχιστούν και ίσως φτάσουν και τα 
1000 την ημέρα» αναφέρει ο κ. Σιούλης 
και τονίζει ότι το ΑΧΕΠΑ, έχει παραδοθεί 
εξ ολοκλήρου στους ασθενείς με κορο-

νοϊό. «Όλο το πενταόροφο κτίριο όπως 
το ξέρετε έχει παραδοθεί για να καλύψει 
τις ανάγκες των ασθενών με κορονοϊό. 
Η καρδιολογική κλινική έχει μετατραπεί 
σε κλινική υπόπτων κρουσμάτων ενώ 
η ΟΡΛ φιλοξενεί αποκλειστικά ασθενείς 
covid» τονίζει. 

Βασίλης Τσάπας: Οι συνθήκες ξε-
περνούν τα όρια της ανθρώπινης αντο-
χής

Ο Βασίλης Τσάπας Επιμελητής Αˊ, 

Κραυγή αγωνίας από γιατρούς και νοσηλευτές στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης 

Είμαστε σε πόλεμο!
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Ειδικός Παθολόγος- Εντατικολόγος, στη  
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γ.Ν.Θ. 
Παπαγεωργίου μίλησε στην karfitsa για 
την κατάσταση που επικρατεί στο νοσο-
κομείο όπου εργάζεται. Εκεί, μέσα σε 
λίγες βδομάδες, τα κρεβάτια ΜΕΘ αυξή-

θηκαν από 12 σε 18 και κατόπιν, μέσα 
σε λίγες μέρες σε 26, με την προσθήκη 
μίας μόνο επικουρικής εντατικολόγου - 
τις τελευταίες μέρες συνεπικουρούν και 
4 αναισθησιολόγοι. «Όσο πρόθυμοι και 
να είναι αυτοί οι γιατροί και όση βοήθεια 
και να θέλουν να προσφέρουν, στερού-
νται της ειδικής γνώσης και της εμπει-
ρίας που είναι απαραίτητες για την αντι-
μετώπιση μιας τόσο ακραίας και βαριάς 
νόσου» αναφέρει και συμπληρώνει: «Τα 

νέα κρεβάτια ΜΕΘ είναι υποεξοπλισμέ-
να. Για παράδειγμα, από τους αναπνευ-
στήρες, άλλοι είναι κατασκευασμένοι το 
1998 άλλοι έχουν αναβαθμιστεί το 2005 
ενώ οι  δωρεές που έγιναν πριν ξεσπάσει 
η δεύτερη φάση της πανδημίας αφορούν 
σε αναπνευστήρες τεχνολογίας 2004.».

Για τον εντατικολόγο της ΜΕΘ Παπα-
γεωργίου η καθημερινότητα μέσα στο 
νοσοκομείο «είναι πολύ πυκνή με πολλή 
ένταση και υπέρμετρη κούραση. «Αν και 
οι γιατροί του ΕΣΥ πάντα είχαμε απάν-
θρωπα ωράρια, αφού σαν ειδικευόμενος 
θυμάμαι τις μέρες της γενικής εφημερίας 
να δουλεύουμε 32 ώρες σερί με καμιά 
ώρα ύπνο και αν, η τωρινή κατάσταση, 
με τις 8 και 10 εφημερίες το μήνα και τις 
εξοντωτικές συνθήκες λόγω κορονοϊου, 
των απαραίτητων μέσων προστασίας 
κτλ, ξεπερνάει τα όρια της ανθρώπινης 
αντοχής».

Στην ΜΕΘ Παπαγεωργίου (και σε 
όλες τις μονάδες βέβαια)  οι γιατροί σε 
κάθε εφημερία τους μένουν στο νοσο-
κομείο περισσότερο από 24 ώρες, ερ-
γαζόμενοι σχεδόν συνεχώς με ελάχιστη 
ξεκούραση. Πολλές ώρες την ημέρα τις 
περνούν πάνω από τους covid ασθενείς, 
φορώντας τις ειδικές στολές, κάτι που 
είναι εξαντλητικό σε βαθμό επικινδυνό-
τητας και για τους γιατρούς και για τους 
ασθενείς - πόσο μάλλον όταν μιλάμε για 
γιατρούς ή νοσηλευτές που είναι 55 και 
60 και 65 χρονών. Και, σύμφωνα με τον 
κ. Τσάπα, έχουμε δρόμο ακόμα - εκτιμά 
ότι βρισκόμαστε στην έξαρση της νόσου 
και υπολογίζει ότι «για ακόμη δύο εβδο-
μάδες τουλάχιστον θα έχουμε μεγάλους 
αριθμούς κρουσμάτων και αυξανόμενο 
αριθμό νοσηλευόμενων σε νοσοκομεία 
και ΜΕΘ».  

Ο εντατικολόγος που έρχεται καθη-
μερινά σε επαφή με δεκάδες κρούσματα 
κορονοϊού,  εξηγεί ότι οι στιγμές είναι 
δραματικές. Όλοι οι γιατροί και οι νοση-
λευτές καταβάλουν υπερπροσπάθεια, 
για να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες που 
προκύπτουν  αλλά, όπως αναφέρει, η 
ποιότητα της νοσηλείας είναι σαφώς 
υποδεέστερη σε σχέση με κανονικές συν-
θήκες. «Οι ασθενείς δεν νοσηλεύονται με 
τον τρόπο που θα νοσηλεύονταν σε συν-
θήκες μη πανδημίας. Είναι διαφορετική η 
ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της 
νοσηλείας όταν υπάρχει ένας νοσηλευ-
τής / γιατρός για δύο ασθενείς από όταν 
υπάρχει ο ίδιος νοσηλευτής / γιατρός για 
4 ή για 6 ασθενείς» εξηγεί. «Ευτυχώς 

ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να 
έχουμε ασθενείς  με ανάγκη νοσηλείας 
σε ΜΕΘ χωρίς να έχουμε διαθέσιμα κρε-
βάτια άλλα ο κίνδυνος να φτάσουμε σε 
αυτό το σημείο είναι αν όχι βέβαιος, πολύ 
πιθανός. Προς το παρόν, μας ζητείται να 
επιστρατεύσουμε ό,τι αναπνευστήρα και 
εξοπλισμό μπορέσουμε να βρούμε και να 
είμαστε έτοιμοι να αναπτύξουμε κι άλλες 
κλίνες για διασωληνωμένους ασθενείς. 
Οι οποίες κλίνες όμως απέχουν πολύ, σε 
επίπεδο στελέχωσης, ποιότητας / ποσό-
τητας εξοπλισμού και αποτελεσματικό-
τητας από μία «κανονική» κλίνη ΜΕΘ».

Ο κ. Τσάπας χαρακτηρίζει τον τρόπο 
με τον οποίο έγινε η επίταξη των  ιδιωτι-
κών κλινικών εντελώς λανθασμένο: «Οι 
ιδιωτικές κλινικές πρέπει να επιταχθούν 
με όρους κόστους για το κράτος, και όχι 
με όρους κέρδους για τους κλινικάρχες. 
Όλη η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται 
οικονομικά - δεν είναι δυνατόν οι ιδιω-
τικές κλινικές σε αυτήν τη συνθήκη να 
έχουν εγγυημένα υπερκέρδη. Τη στιγμή 
μάλιστα που όλο το βάρος της πανδημίας 
το σηκώνει το δημόσιο σύστημα υγείας 
ενώ οι ιδιωτικές κλινικές παίρνουν μόνο 
τους covid αρνητικούς ασθενείς.» Την 
πρόσκληση, δε, του Ιατρικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης για έκτακτη εργασία ιδιω-
τών γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία, τη 
θεωρεί «σχεδόν μισθοφορική πρακτική. 
Να έρθουν ιδιώτες γιατροί προσωρινά, 
τώρα, που φάνηκε η γύμνια του συστή-
ματος υγείας και μετά να φύγουν. Με 
οικονομικούς όρους και συμβάσεις που, 
παρεμπιπτόντως, είναι εντελώς νεφελώ-
δεις για τους ιδιώτες και που προκαλούν 
πικρία στους γιατρούς του ΕΣΥ. Όλα αυτά 
θα είχαν αποφευχθεί, σε αυτήν τη φάση 
τουλάχιστον, αν είχαν γίνει αρκετές προ-
σλήψεις μόνιμου προσωπικού τους προ-
ηγούμενους μήνες», καταλήγει.

Λύσεις χωρίς… μπαλώματα 
«Τα προβλήματα της υποστελέχω-

σης του ΕΣΥ δεν λύνονται με πρακτικές 
μπαλωμάτων», συνεχίζει. «Ζητήσαμε 
μετ’επιτάσεως να γίνουν στοχευμένες 
και πολυάριθμες προσλήψεις μόνιμου 
προσωπικού, για να καλυφθούν τα χρό-
νια κενά του συστήματος υγείας. Αντί γι 
αυτό, έγιναν ολιγάριθμες προσλήψεις, 
και μάλιστα οι περισσότερες επικου-
ρικών γιατρών. Και πάλι προσωρινές 
λύσεις και πάλι μπαλώματα. Ακόμα και 
οι λίγες προκηρύξεις για μόνιμους για-
τρούς έγιναν με τρόπο σπασμωδικό και 
ανοργάνωτο. Προκήρυξαν 20 θέσεις 
εντατικολόγων για το Ιπποκράτειο μόνο, 
με αποτέλεσμα να φύγουν πολλοί για-
τροί από τις ΜΕΘ της επαρχίας. Κλείνουν 
μία τρύπα, δηλαδή, και ανοίγουν άλλες 
τρεις. Οι προκηρύξεις μόνιμου ιατρο-
νοσηλευτικού προσωπικού πρέπει να 
γίνουν σε μεγάλο αριθμό και με σωστό 
σχεδιασμό. Υποσχέθηκαν ότι θα μονιμο-
ποιήσουν τους επικουρικούς γιατρούς 
που προσλήφθηκαν στο πρώτο κύμα 
της πανδημίας. Όχι μόνο δεν το έκαναν, 
αλλά δεν τους μοριοδοτούν καν για τις 
επόμενες προκηρύξεις. Εμείς στη ΜΕΘ 
Παπαγεωργίου κινδυνεύουμε να μας 
φύγουν οι δύο επικουρικοί εντατικολό-
γοι που μας ενισχύουν ουσιαστικά - και 
όχι μόνο δεν γίνεται τίποτα γι αυτό, αλλά 
ακόμα δεν έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις 
μόνιμων εντατικολόγων που τόσο χρεια-
ζόμαστε. Όλα αυτά», καταλήγει ο κ Τσά-
πας, «έχουν μεγάλο αντίκτυπο όχι μόνο 
στην ποιότητα, αλλά και σε αυτήν ακό-
μα την επάρκεια των υπηρεσιών υγείας 
που προσφέρουμε στον ασθενή. Ειδικά 
στη σημερινή συνθήκη της πανδημίας. 
Η οποία πιθανώς δεν θα τελειώσει με το 
δεύτερο κύμα..». 

reportage
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Δηλώνουν ότι θα προτιμούσαν να πηγαίνουν στο σχολείο απο το να κάθονται σπίτι ωστόσο 
κατανοούν την ανάγκη περιοριστικών μέτρων 

Οι έφηβοι μαθητές στην τηλεκπαίδευση 

Με τηλεκπαίδευση που περιλαμβάνει 
κανονική κάλυψη της διδακτέας ύλης 
και απουσίες πραγματοποιούνται εδώ και 
μια εβδομάδα τα μαθήματα και για τους 
μαθητές των γυμνασίων ενώ οι μαθητές 
των λυκείων της χώρας διένυσαν ήδη 
την δεύτερη εβδομάδα της εκπαίδευσης 
μέσω πλατφόρμας.

Μαθητές της Θεσσαλονίκης δηλώ-
νουν στην karfitsa ότι θα προτιμούσαν 
να πηγαίνουν στο σχολείο από το να κά-
θονται σπίτι ωστόσο καταλαβαίνουν την 
ανάγκη των περιοριστικών μέτρων και 
συμμορφώνονται με αυτά. 

Η Ελίζα μαθήτρια της Γ  τάξης του 
27ου Λυκείου Θεσσαλονίκης, πιστεύει 
ότι η τηλεκπαίδευση είναι λύση ανάγκης. 
«Πιστεύω ότι τα διαδικτυακά μαθήματα 

σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν 
τα δια ζώσης μαθήματα. Βέβαια παρόλο 
που αποτελούν μια προσωρινή λύση, 
εμφανίζουν διάφορες δυσκολίες. Δεν 
ήταν λίγες οι φορές που δυσκολεύτηκα 
να συνδεθώ στο μάθημα καθώς είτε δεν 
είχα καλό σήμα είτε το σύστημα έπεφτε. 
Επίσης κατά τη γνώμη μου με τα διαδι-
κτυακά μαθήματα χάνεται η ομαδικότητα 
και η συνεργασία που υπάρχει αναμεσά 
στους μαθητές, όπως και το ενδιαφέρον 
που έχουν για το μάθημα. Όσον αφορά 
το μάθημα της γυμναστικής αν και αρχι-
κά θεωρούσα ότι θα ήταν «η ωχρά του 
παιδιού» τελικά το μάθημα αποδείχτηκε 
πολύ ενδιαφέρον και ουσιώδες διότι η 
καθηγήτρια πραγματικά ενδιαφέρθηκε 
να μας ενημερώσει σχετικά με θέμα-

τα υγειάς και αθλητισμού», αναφέρει η 
17χρονη μαθήτρια. 

Ο Μάριος Φ. μαθητής της Β τάξης του 
18ου Λυκείου Θεσσαλονίκης  υπογραμ-
μίζει ότι οι συνθήκες παρακολούθησης 
μαθήματος από το σπίτι δεν είναι οι ιδα-
νικές. «Αντιμετωπίζουμε προβλήματα 
όπως η απόσπαση προσοχής από παρά-
γοντες που βρίσκονται μέσα στο σπίτι, 
κάνοντας το μάθημα πιο χάλαρο και αδι-
άφορο για εμάς, έτσι και η απόδοση μας  
μειώνεται ραγδαία, καθώς ο καθηγητής 
παραδίδει την υλη κανονικά. Οπότε κα-
ταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα θετικό 
επιπρόσθετο υλικό που αρνητικά χάνει 
την υπεροχή του. Πέρα από τέτοιου εί-
δους προβλήματα, μας δημιουργεί  προ-
βλήματα, όπως η άμβλυνση της κριτικής 

ικανότητας οδηγώντας μας  σε «πνευ-
ματική» μυωπία  και  μετατρέποντας μας 
σε έρμαια της τεχνολογίας» παρατηρεί  ο 
16χρονος μαθητής .

 Ο Μάριος διαπιστώνει και προβλή-
ματα στην εφαρμογή  «Webex». Έχουμε 
δει περιπτώσεις που δεν μπορούμε να 
συνδεθούμε στο μάθημα, ενώ ο καθη-
γητής είναι μέσα και παίρνει παρουσίες , 
αναγκάζοντας τον να μας βάλει απουσία. 
Πολλές φορές  «κολλάει» το σύστημα 
και μας «πετάει» έξω , δημιουργώντας 
μας κενά στο μάθημα που παραδίδει ο 
καθηγητής. Έχει τύχει να μην μπορούμε 
να επικοινωνήσουμε με τον καθηγητή, 
αλλά ούτε κι αυτός μαζί μας  με αποτέλε-
σμα να χάνουμε ώρες διδασκαλίας, κάτι 
που όπως είναι φυσικό, δεν υπάρχει κα-
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μιά περίπτωση να μας συμβεί σε ένα μά-
θημα δια ζώσης» αναφέρει . Ωστόσο για 
τον  16χρονο μαθητή η τηλεκπαίδευση  
έχει βοηθήσει , στην καλύτερη διαχείριση 
του χρόνου , σε περισσότερη ανεξαρτη-
σία κατά τη διάρκεια του μαθήματος και 
στην ακόμη μεγαλύτερη εξοικείωση με 
τον χώρο της τεχνολογίας. 

Η Ηλιάνα είναι μαθήτρια της Β τά-
ξης στο πρώτο Λύκειο Πυλαίας. Αν και 
ασχολείται πολύ με το διαδίκτυο δεν το 
προτιμά ως μέσο εκπαίδευσης. «Δεν μου 
αρέσουν ιδιαιτέρα τα διαδικτυακά μα-
θήματα. Θεωρώ ότι καταστρέφουν την 
ιδέα της παιδείας στερώντας από τους 
μαθητές αυτό που θεωρούν αυτονόητο,  
όπως για παράδειγμα την κοινωνικοποί-
ηση τους με συνομήλικους τους» ανα-
φέρει η Ηλιάνα. Μάλιστα η ίδια ανησυχεί 
διότι όπως λέει μετά από επτά ώρες το 
πρωί στον υπολογιστή και άλλες τέσ-
σερις το απόγευμα λόγω φροντιστηρίου 
ίσως αποκτήσει προβλήματα όρασης. 
Παρόλαυτα δεν σταματά να παρακολου-
θεί τα μαθήματα της ημέρας, ακόμη και 
τη γυμναστική μεσώ webex, που όπως 
αναφέρει, «μπορεί να φανεί χρήσιμη, 

γιατί ακόμα και αν οι εγκαταστάσεις είναι 
κλειστές, ο κάθε ένας μπορεί να αφιερώ-
σει χρόνο για να γυμναστεί έχοντας την 
απαραίτητη βοήθεια», υπογραμμίζει η 
16χρονη μαθήτρια. 

Η Σίλια μαθήτρια της Γ τάξης  του 
14ου Λυκείου Θεσσαλονίκης βρίσκει 
βολική λύση την τηλεκπαίδευση καθώς 
κερδίζει χρόνο από τις μετακινήσεις της 
για να διαβάσει λίγο περισσότερο χρόνο. 
«Η εξ αποστάσεως διδασκαλία από την 
μια πλευρά είναι πλεονέκτημα για εμάς 
τα παιδιά της 3ης λυκείου διότι κερδί-
ζουμε χρόνο για να διαβάσουμε περισ-
σότερο τις ώρες που σπαταλούσαμε για 
να πάμε και να επιστρέψουμε από το 
σχολείο. Βέβαια, οι καθηγητές δεν είναι 
εξοικειωμένοι με την τεχνολογία γεγο-
νός που κάνει το μάθημα πιο αργό και 
λιγότερο αποδοτικό. Η πλατφόρμα κόλ-
λησε την πρώτη μέρα που μπήκε όλη η 
Ελλάδα, πράγμα λογικό, ευτυχώς όμως 
διορθώθηκε άμεσα. Ακόμη και σήμερα 
όμως εντοπίζω προβλήματα στη σύνδε-
ση με την πλατφόρμα και είναι εκνευρι-
στικό καθώς αναγκάζομαι να περιμένω 
αρκετά για να μπω στο μάθημα». Η Σίλια 

θα ήθελε να έχει τη δυνατότητα να παρα-
κολουθεί και το μάθημα της γυμναστικής 
μέσω του webex που μέχρι στιγμής δεν 
έχει παρακολουθήσει. 

« Η γυμναστική στα περισσότερα 
σχολεία πιστεύω δεν γίνεται καν , του-
λάχιστον εμείς δεν έχουμε κάνει, βέβαια 
ο τρόπος που θα γυμναστούμε είναι ένα 
ερώτημα αρκετών παιδιών» αναφέρει η 
17χρονη μαθήτρια. 

Για τον Χάρη, μαθητή της Β Λυκείου 
στο 30ο Λύκειο Θεσσαλονίκης, «η εφαρ-
μογή του WebEx είναι ιδιαιτέρα χρήσιμη 
στην περίοδο του εγκλεισμού». Όπως 
αναφέρει, αξιοποιεί την εφαρμογή με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο παρακολου-
θώντας τα μαθήματα που τον αφορούν 
κυρίως.  «Παρόλα αυτά το διαδικτυακό 
μάθημα έχει τεράστια διαφορά με την 
εμπειρία της τάξης αφού μέσα στο δω-
μάτιο υπάρχουν διαφορά πράγματα που 
μου αποσπούν την προσοχή , καμία φορά 
ασχολούμαι με το κινητό η επειδή κολ-
λάει η παράδοση λόγω κακής σύνδεσης 
ιντερνέτ απλά τα... παρατάω και παίζω 
PUBG ή βλέπω greys anatomy» ομολο-
γεί ο 16χρονος μαθητής.  

Μέτρα του Υπουργείου 
για ενίσχυση της τηλεκπαίδευσης 
Αναβάθμιση των δημοσίων δικτύων 

και πλατφορμών του Πανελλήνιου Σχο-
λικού Δικτύου, συνεργασία Πανελλήνι-
ου Σχολικού Δικτύου και CISCO Webex 
δίχως χρέωση προς το Δημόσιο για την 
υλοποίηση της σύγχρονης τη εκπαίδευ-
σης, μηδενική χρέωση δεδομένων για 
την πρόσβαση σε όλες τις εκπαιδευτικές 
πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το Υπουρ-
γείο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
από τους παρόχους Cosmote, Vodafone, 
Wind, Forthnet, δυνατότητα σύνδεσης 
και με σταθερό τηλέφωνο (αστική κλή-
ση) στην πλατφόρμα σύγχρονης τη εκ-
παίδευσης Webex, καθώς ενίσχυση του 
εξοπλισμού σχολείων με περισσότερες 
από 80.000 φορητές συσκευές (53.000 
από ΕΣΠΑ, πάνω από 10.000 από διαγω-
νισμούς ΠΕΠ και άνω των 20.000 από 
δωρεές), από 4.500 περίπου συσκευές 
που υπήρχαν τον Ιούλιο του 2019,είναι 
κάποια από τα μέτρα που έχει λάβει το 
υπουργείο Παιδείας.

reportage
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Η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη στην karfitsa

Δρομολογούμε λύσεις σε όσα φάνταζαν 
ως ανυπέρβλητα εμπόδια

Πολύ σημαντικά στοιχεία για τις συ-
νέπειες της πανδημίας και τον τρόπο 
ζωής που έχει προκαλέσει, στην ψυχική 
υγεία των Ελλήνων, δίνει σε συνέντευξη 
της στον karfitsa η Υφυπουργός Υγεί-
ας, αρμόδια για θέματα ψυχικής υγείας 
και εξαρτήσεων κ. Ζωή Ράπτη. Η Υφυ-
πουργός ξεδιπλώνει το «κουβάρι» των 
ενεργειών του Υπουργείου για την στή-
ριξη των ψυχικά νοσούντων ατόμων στα 
οποία παρατηρείται αύξηση, εξηγώντας 
παράλληλα τις ενέργειες που γίνονται 
και τις δομές που δημιουργούνται για την 
στήριξη εξαρτημένων ατόμων, τα οποία 
ανήκουν και στις ομάδες υψηλού κινδύ-
νου εξάπλωσης νοσημάτων και κορωνο-
ϊού. «Στο Υπουργείο Υγείας προωθούμε 
προς υλοποίηση σειρά από πρωτοβουλί-
ες και προγράμματα που θα προσφέρουν 
λύσεις και διεξόδους σε όσα σήμερα φα-
ντάζουν ως ανυπέρβλητα προβλήματα», 
υπογραμμίζει η κ. Ράπτη. Όσον αφορά 
την ψυχοκοινωνική στήριξη του γενικού 
πληθυσμού, έχουν υλοποιηθεί μια σειρά 
από ενέργειες στις οποίες αναφέρεται η 
Υφυπουργός, όπως και σε αυτές για την 
επέκταση των αντοχών του Εθνικού Συ-
στήματος Υγείας που δοκιμάζεται από το 
δεύτερο κύμα πανδημίας.

Η έξαρση της πανδημίας και ο ανα-
γκαστικός εγκλεισμός, έχουν άμεση 
επίπτωση και στην ψυχική υγεία. Τι ει-
κόνα έχετε σχηματίσει για την κατάστα-
ση στη χώρα μας;  Πρόσφατη έρευνα της 
Β΄ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινι-
κής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης για τις ψυχοκοινωνικές 
επιπτώσεις του κορονοϊού, έδειξε ότι η 
μέγιστη πλειοψηφία των συμμετεχόντων 
ανέφεραν επιδείνωση των επιπέδων του 
στρες (72%), της μοναξιάς (70%) και 
του θυμού (71%) συγκριτικά με πριν την 
πανδημία. Οι ηλικιωμένοι (άνω των 65 
ετών) παρουσίασαν το υψηλότερο ποσο-
στό επιδείνωσης και στις τρεις αρνητικές 
συναισθηματικές επιπτώσεις (96%). 

Παράλληλα η κοινωνικά επωφελής 
συμπεριφορά, η προσφορά χρημάτων, 
πραγμάτων, φαγητού σε άτομα που 
έχουν ανάγκη ή η παροχή βοήθειας σε 
κάποιον που είναι άρρωστος, βελτιώθη-
κε την περίοδο του κορονοϊού συγκριτι-
κά με πριν την πανδημία στην πλειοψη-
φία των συμμετεχόντων (66%). 

Σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει 
η κυβέρνηση το τελευταίο χρονικό δι-
άστημα με στόχο την στήριξη των δο-
μών ψυχικής υγείας αλλά και ατόμων 
ψυχικά νοσούντων που βρίσκονται στο 
σπίτι; Στο υπουργείο Υγείας προωθούμε 
προς υλοποίηση μια σειρά από πρωτο-
βουλίες και προγράμματα που θα προ-
σφέρουν λύσεις και διεξόδους σε όσα 
σήμερα φαντάζουν ως ανυπέρβλητα 
προβλήματα.

Σε ότι αφορά στην αντιμετώπιση των 
ψυχολογικών συνεπειών του Covid – 19, 
επαναλειτουργεί ήδη η Γραμμή Ψυχο-
κοινωνικής Υποστήριξης 10306, ενώ 
προχωράει και το πρόγραμμα ψυχολο-
γικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, 

με χρήση πλατφόρμας  τηλεϊατρικής 
και τηλεσυμβουλευτικής, ασθενών με 
covid-19, μέσω του ΗΔΙΚΑ, σε κλινικές 
Covid στα νοσοκομεία αναφοράς. 

Σύντομα θα αναρτώνται στην ιστοσε-
λίδα του Υπουργείου απλές οδηγίες και 
τρόποι αντιμετώπισης των ψυχολογι-
κών συνεπειών του Covid – 19 και των 
πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας, ενώ 
θα διανεμηθούν μικρές αφίσες που θα 
απευθύνονται σε διαφορετικές πληθυ-
σμιακές ομάδες με μηνύματα ψυχολογι-
κής υποστήριξης και ενδυνάμωσης των 
πολιτών. Δρομολογημένη επίσης είναι η 
δημιουργία συστήματος προστασίας και 
ενδυνάμωσης ουσιοεξαρτώμενων που 
τελούν σε κίνδυνο λόγω της πανδημίας. 

Παράλληλα το επόμενο διάστημα 
προβλέπεται να προσληφθεί σημαντικός 
αριθμός ψυχιάτρων και παιδοψυχιάτρων 
στα Κέντρα Υγείας με ταχύτατες διαδικα-
σίες. 

Σε ότι αφορά την ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη του Γενικού Πληθυσμού, για 
τους μεν ενήλικες προχωράμε στην ανά-

πτυξη μονάδων έγκαιρης παρέμβασης 
στη ψύχωση, στην ανάπτυξη μονάδων 
άμεσης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
στα Κέντρα Υγείας και στην υλοποίηση 
προγραμμάτων Τηλεψυχιατρικής, για τα 
δε παιδιά και εφήβους, ενισχύονται τα 
υφιστάμενα Κέντρα Ψυχικής Υγείας με 
διεπιστημονικό προσωπικό και δρομο-
λογούνται προγράμματα ψυχο-εκπαί-
δευσης σε θέματα ψυχικής υγείας, επι-
κοινωνίας, ψυχικής ανθεκτικότητας και 
ενδοσχολικής βίας. 

Παράλληλα σχεδιάζουμε την δημι-
ουργία ψηφιακού μητρώου ασθενών με 
άνοια και αυτισμό και πολιτικές για τη 
στήριξή τους καθώς και προγράμματα 
για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων. 

Τα εξαρτημένα άτομα ανήκουν στις 
ομάδες υψηλού κινδύνου εξάπλωσης 
του κορωνοϊού, όπως θα περίμενε κα-
νείς; Ποια μέτρα έχουν ληφθεί στις μο-
νάδες απεξάρτησης; Είναι γεγονός ότι τα 
εξαρτημένα άτομα και κυρίως οι άστεγοι 
χρήστες, αποτελούν ομάδα υψηλού κιν-
δύνου μετάδοσης του νέου κορωνοϊού. 

Για το λόγο αυτό, οι εποπτευόμενοι 
από το Υπουργείο φορείς που δραστη-
ριοποιούνται στο πεδίο των εξαρτήσεων 
προέβησαν σε υποστηρικτικές δράσεις, 
όπως η δημιουργία ξενώνων μεταβατι-
κής φιλοξενίας σε Αθήνα και Θεσσαλονί-
κη και η εντατικοποίηση του streetwork, 
προκειμένου να προσφέρουν υγειονομι-
κή περίθαλψη, ψυχοκοινωνική στήριξη, 
υλικό για τη μείωση βλάβης και ενημέ-
ρωση, για να περιοριστεί, όσο το δυνα-
τόν, η έκθεση και οι μετακινήσεις των 
χρηστών, εν μέσω πανδημίας. Επίσης, 
δόθηκε έμφαση στην αύξηση και τον συ-
ντονισμό των ελέγχων covid-19, σε συ-
νεργασία με τον ΕΟΔΥ, για την προστασία 
τόσο των ίδιων των χρηστών, όσο και του 
γενικού πληθυσμού από τον κίνδυνο της 
υπερμετάδοσης.

Οι δράσεις αυτές θα ενισχυθούν, πε-
ραιτέρω, κατά το προσεχές διάστημα.

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Ο Ν  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο  Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Τ Η
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Κυρία υφυπουργέ το «καμπανά-
κι» για την εξάντληση των αντοχών 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας έχει 
ηχήσει. Ποια είναι η δική σας εικόνα, 
ανησυχία και πρόταση; Αντιμετωπίζου-
με ήδη το δεύτερο σφοδρό κύμα του κο-
ρονοϊού σε όλο τον κόσμο και απαιτείται 
μεγάλη προσοχή από όλους. Ο ιός, όπως 
επισήμανε ο καθηγητής Σ. Τσιόδρας, είχε 
αρχίσει να κινείται πολύ επιθετικά, ενώ 
φαίνεται να έχει αυξηθεί πολύ η μεταδο-
τικότητά του. Υπήρξε αύξηση των κρου-
σμάτων, των διασωληνωμένων και των 
θανάτων και η χώρα  έχει τεθεί σε κα-
θολικό lockdown. Στόχος είναι να προ-
λάβουμε τα χειρότερα, να σωθούν ζωές 
και να μην φτάσει το Σύστημα Υγείας στα 
όριά του. 

Σήμερα έχουμε 1.046 κλίνες Μ.Ε.Θ. 
και συνεχώς προστίθενται νέες. Δυστυ-
χώς ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από 5 χρόνια διακυ-
βέρνησης παρέδωσε μόλις 557 Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας. Στο μεταξύ, οι προ-
σλήψεις γιατρών νοσηλευτών, παραϊα-
τρικού και υποστηρικτικού προσωπικού 
από την κυβέρνησή μαςέφτασαν ήδη τις 
7.000 και συνεχίζονται. Θέλω μάλιστα να 
σημειώσω ότι μετά την ψήφιση σχετικής 

τροπολογίας του Υπουργείου Υγείας προ-
σελήφθησαν και εργάζονται 300 μόνιμοι 
ιατροί που στελεχώνουν τις Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας των Νοσοκομείων 
της χώρας. Εκτός δηλαδή  από τις 200 
θέσεις που προέβλεπε η προκήρυξη του 
διαγωνισμού, προσελήφθησαν και 100 
από τους επιλαχόντες. 

Σε τι επίπεδο ψυχικής υγείας και 
εξαρτήσεων βρίσκεται η Ελλάδα; α) 
Υπάρχει αύξηση χρηστών ναρκωτικών 
και πως το κράτος βοηθά τους χρήστες, 
από την απεξάρτηση έως την επανέντα-
ξη; 

β) Υπάρχει αύξηση των περιστατι-
κών ψυχικής υγείας και που μπορούν να 
προσφύγουν οι ασθενείς και οι συγγενείς 
τους για βοήθεια; 

Έχει ομολογουμένως καταγραφεί σε 
έρευνες που έχουν γίνει, αύξηση του άγ-
χους και των καταθλιπτικών συναισθη-
μάτων. Πολλοί συμπολίτες μας νιώθουν 
την ανάγκη να αναζητήσουν βοήθεια σε 
δομές Ψυχικής Υγείας και ειδικά στα Κέ-
ντρα Ψυχικής Υγείας τα οποία είναι απο-
κεντρωμένες δομές στην κοινότητα.  

Από τις δράσεις που έχει αναλάβει το 
υπουργείο για την στήριξη των πολιτών 

να αντιμετωπίσουν πολλά θέματα που 
σχετίζονται με την ψυχική υγεία τους 
αλλά και την ψυχολογική επιβάρυνση 
που προκάλεσε η πανδημία του κορω-
νοϊού, είναι η Γραμμή Ψυχοκοινωνικής 
Υποστήριξης 10306, η οποία βρίσκεται 
πλέον στη διάθεση του κοινού. Η Γραμ-
μή 10306 λειτουργεί, δωρεάν, ως ένας 
δωρεάν δίαυλος επικοινωνίας που ενη-
μερώνει ανώνυμα και εμπιστευτικά τους 
πολίτες που αναζητούν ψυχολογική, κοι-
νωνική και συμβουλευτική υποστήριξη. 

Σημειώνεται ότι παρέχεται η δυ-
νατότητα ψυχοκοινωνικής υποστή-
ριξης και σε ανθρώπους με προβλή-
ματα ακοής, μέσω skype στο «10306 
psychosocialsupport», με λειτουργία 
chatroom. 

Η Γραμμή συστήθηκε με πρωτοβου-
λία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών και του Υπουργείου 
Υγείας και υλοποιήθηκε σε συνεργασία 
με το Εθνικό  Κέντρο Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, το Χαμόγελο του Παιδιού και 
την Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνι-
κής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας 
«ΑΡΓΩ»

Υπάρχουν, δυστυχώς, ενδείξεις αύξη-

σης της χρήσης απαγορευμένων ουσιών, 
το τελευταίο διάστημα και στην Ελλά-
δα, όπως, άλλωστε και Παγκοσμίως. Οι 
φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες στο 
χώρο των εξαρτήσεων, δεν έχουν ως 
αντικείμενο μόνο την Πρόληψη, τη Μεί-
ωση βλάβης και τη Θεραπεία των εξαρ-
τήσεων, αλλά και την Επανένταξη των 
εξαρτημένων ατόμων στον κοινωνικό 
ιστό. Η Επανένταξη αποτελεί κομβικό 
σημείο, ώστε να διατηρηθεί το θεραπευ-
τικό αποτέλεσμα και να προληφθούν οι 
υποτροπές, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, 
που οι δείκτες ανεργίας δυσχεραίνουν 
την εργασιακή και κοινωνική ενσωμά-
τωση των αποθεραπευμένων.

Για το σκοπό αυτό στα Πλαίσια των 
Πολυδύναμων Κέντρων, των Προγραμ-
μάτων ΕΣΠΑ, που πρόκειται να λειτουρ-
γήσουν, άμεσα, τόσο στα αστικά Κέντρα, 
όσο και στην Περιφέρεια, βασικός Πυλώ-
νας θα είναι οι οργανωμένες παρεμβά-
σεις Κοινωνικής Επανένταξης των χρη-
στών, καθώς αποτελεί σημαντικό άξονα 
των πολιτικών του Υπουργείου στον Το-
μέα της Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων.

συνέντευξη
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Η Βουλευτής της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη στην karfitsa

Γίνεται μια γιγαντιαία προσπάθεια για 
τα οικονομικά δεδομένα της Ελλάδας

«Όλοι γνωρίζουμε πως όλους αυ-
τούς τους μήνες το κράτος πληρώνει 
χωρίς να εισπράττει», αναφέρει σε συνέ-
ντευξη της στην karfitsa η βουλευτής Β3 
Νοτίου Τομέα Αθηνών και πρώην κυβερ-
νητική εκπρόσωπος Σοφία Βούλτεψη, 
η οποία χαρακτηρίζει γιγαντιαία για τα 
οικονομικά δεδομένα της Ελλάδας την 
προσπάθεια που γίνεται μέσα στην υγει-
ονομική κρίση. Η πρώην υφυπουργός 
παρά το πρωθυπουργό, κατηγορεί της 
αξιωματική αντιπολίτευση για διοχέτευ-
ση ψεμάτων στον δημόσιο διάλογο και  
για παραπλανητική ρητορική. Αναφερό-
μενη στο άλλο μεγάλο εθνικό  θέμα που 
διαχειρίζεται η κυβέρνηση , την Τουρκική 
προκλητικότητα, η κ. Βούλτεψη ξεκα-
θαρίζει πως η χώρα μας δεν θα ανεχτεί 
καμία παραβίαση κυριαρχικών της δικαι-
ωμάτων, εξηγώντας πως η κυβέρνηση  
πιέζει σταθερά προς την κατεύθυνση της 
επιβολής κυρώσεων από την ευρωπαϊκή 
Ένωση στην Τουρκία.

Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σας οι 
κύριοι παράγοντες που οδήγησαν 
στην εκτίναξη των κρουσμάτων κο-
ρωνοϊού στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα 
την απόφαση επιβολής γενικού κα-
θολικού lockdown; Τι δεν πήγε καλά; 
Το δεύτερο κύμα της πανδημίας, όπως 
άλλωστε και το δεύτερο lockdown, δεν 
αφορούν μόνο την Ελλάδα. Αναζωπύ-
ρωση έχουμε σε όλον τον κόσμο, σε όλη 
την Ευρώπη. Είναι προφανές ότι παντού 
υπάρχει κόπωση του κόσμου και ότι ο 
συγκεκριμένος ιός μεταδίδεται με μεγά-
λη ευκολία, καθώς παρουσιάζει και την 
αρνητική πρωτοτυπία της μετάδοσης δια 
των ασυμπτωματικών. Χωρίς αμφιβολία 
συνέβαλαν και οι συγχρωτισμοί, καθώς 
ο ιός, όπως επιμένουν οι επιστήμονες, 
αναπτύσσεται όπου συγκεντρώνονται 
πολλοί άνθρωποι μαζί.

Με το δημόσιο σύστημα υγείας να 
δοκιμάζεται και οι αντοχές του να εξα-
ντλούνται. Ποια είναι η άποψη, η ανη-

συχία και η πρόταση σας, για αυτή τη 
πολύ δύσκολη κατάσταση; Δεν δοκιμά-
ζεται μόνο το ελληνικό σύστημα υγείας, 
δοκιμάζονται με οδυνηρό τρόπο όλα τα 
συστήματα στον κόσμο και στην Ευρώπη 
– ακόμη και αυτό της Γερμανίας. Αναφέ-
ρομαι στις άλλες χώρες, διότι βλέπω ότι 
η αντιπολίτευση, με επικεφαλής την αξι-
ωματική, φέρνει στον ελληνικό δημόσιο 

διάλογο παραδείγματα από το εξωτερι-
κό, τα οποία είναι ψευδή και παραπλα-
νητικά. Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει 
σε προσλήψεις και ενίσχυση των ΜΕΘ, 
αλλά πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι το 
μοναδικό ατομικό μας όπλο είναι η ατο-
μική ευθύνη. Το πρόβλημα είναι να μην 
φθάσουμε στη ΜΕΘ. Ειλικρινά δεν κατα-
λαβαίνω. Όταν ο κ. Τσίπρας αναφέρεται 

στις ΜΕΘ τι εννοεί; Πως αν είχαμε 10.000 
ΜΕΘ θα λέγαμε στον κόσμο «πηγαίντε 
να κολλήσετε, έχουμε αρκετές κλίνες 
ΜΕΘ»; Αυτή τη στιγμή στη Γερμανία μό-
λις πάνω από το 10% των ΜΕΘ είναι κε-
νές. Επιπλέον, οι ΜΕΘ χρειάζονται εξαι-
ρετικά εξειδικευμένο προσωπικό. Και, 
όπως απάντησε ο Γάλλος πρωθυπουρ-
γός στη Λεπέν, «πριν μπει σε μια ΜΕΘ 

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Ο Ν  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο  Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Τ Η
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Αποφυγή οικοκτονίας 
και επιταγή πορονομίας

Ομιλούμε για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις στον πρωτο-
γενή τομέα σε επίπεδο εθνικό και ευρωπαϊκό. Καλόν είναι να 
εφαρμόσουμε το ρηθέν υπό του Αντισθένους, “αρχή σοφίας ονο-
μάτων επίσκεψις”. Να συνεννοηθούμε για το περιεχόμενο και να 
συζητήσουμε, πως θα το πετύχουμε. Αναφύεται δε το κυρίαρχο 
ερώτημα, ποιο θα είναι το όφελος για τον γεωργό, την κοινωνία 
και το περιβάλλον. Προφανώς, οδηγούμαστε σε αυτές τις πολιτι-
κές όχι από νεωτερισμό, αλλά για να υπηρετηθεί η αειφορία, που 
ως έννοια διακηρύχθηκε από την Δασολογική Σχολή του ΑΠΘ, 
τον φάρο των επιστημών περιβάλλοντος, πριν από έναν αιώνα.
Εφόσον κατανοηθούν όλα αυτά, τότε στην σκέψη μου προβά-
λουν για την σύγχρονη πραγματικότητα δύο έννοιες Αριστοτελι-
κής αντίληψης. Από την περί φύσεως θεώρησή του, η αποφυγή 
της οικοκτονίας και από την οικονομική θεώρησή του, η επιταγή 
της πορονομίας. Αυτές οδηγούν στην σύλληψη των πράσινων 
πολιτικών με εφαρμοστική και χρηστική αξία. Καλούμαστε ως 
Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ως κράτος-μέλος να ολοκληρώ-
σουμε τις ρυθμίσεις στην άσκηση της σύγχρονης γεωργίας, για 
να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις ως επένδυση πράσινων και ψηφι-
ακών πολιτικών. 
Βασική επιδίωξή μας η μείωση του κόστους παραγωγής και του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Οι πρόδρομες πράσινες πο-
λιτικές, ως ορθές πρακτικές ή ολοκληρωμένης διαχείρισης σε 
καλλιέργειες και εκτροφές εγκαθίστανται. Οι πράσινες πολιτικές 
εμπεδώνονται, όταν συνδυάζονται με ανταπόδοση. Σημαντική 
είναι η συμβολή των καλλιεργειών, ως καταβόθρας του CO2, 
που πρέπει επιτέλους να υλοποιηθεί ανταποδοτικά. Η κυκλική 
οικονομία στην γεωργία, ιδίως στην κτηνοτροφία, με την σύνδε-
ση σε ενεργειακή απόδοση πρέπει να επανεκτιμηθεί.
Οι ψηφιακές εφαρμογές συνιστούν αφορμή για μια νέα εθνική 
στρατηγική, με εκτελεστικό βραγχίονα τις Περιφερειακές Διοι-
κήσεις πλέον και όχι αυτοδιοικήσεις. Ευχής έργο να προκύψουν 
νέες συνεργατικές συλλογικότητες και να επεκτείνουν την κρα-
τική αναφορά στις ψηφιακές επενδύσεις. Πρόδρομες ψηφιακές 
υποδομές δεν υφίστανται και νεωτερισμοί τύπου ΣΔΙΤ για άρ-
δευση έχουν θέση μόνο ως κρατική επένδυση.
Συμπερασματικά: Οι πράσινες πολιτικές προκαλούν το ενδιαφέ-
ρον παραγωγών, είναι εφαρμοστέες και φιλοπεριβαλλοντικές. 
Οι ψηφιακές χρήζουν αμέσου υποστήριξης, από πόρους ευρω-
παϊκούς ή εθνικούς με κεντρικό ή περιφερειακό σχεδιασμό. Και 
όλα αυτά για να μη μείνουμε σε συζητήσεις και μελέτες, που 
υποθήκευσαν το μέλλον της ελληνικής γεωργίας.
*Απόσπασμα της ομιλίας του κ. Κωνσταντίνου Κιλτίδη, Πρό-
εδρου της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και πρώην Υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο «7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για 
την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας», που διοργανώθηκε 
από την GAIA Επιχειρείν στις 6 Νοεμβρίου 2020. Η εισήγηση 
αφορούσε την θεματική ενότητα: «Πράσινες και ψηφιακές 
επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα». 

Τ Ο Υ  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ  Κ Ι Λ Τ Ι Δ Η * 

ένας αναισθησιολόγος πρέπει να έχει προηγηθεί 
εκπαίδευση ένδεκα χρόνων». Γι’ αυτό και πουθενά 
στην Ευρώπη δεν κατάφεραν να ανοίξουν χιλιάδες 
κλίνες – παρά τους παραπλανητικούς ισχυρισμούς 
του κ. Τσίπρα.

Η κυβέρνηση και με την ευρωπαϊκή βοήθεια 
που αποφασίστηκε να λάβουμε, έχει  τα δημο-
σιονομικά εφόδια να στηρίξει επιχειρήσεις και 
εργαζόμενους;  Μήπως πρέπει να μπει το «χέρι 
στη τσέπη» πιο βαθιά και από Ευρώπη και από 
Ελλάδα, ώστε να φτάσει μεγαλύτερη οικονομική 

βοήθεια στα νοικοκυριά, μέσα από την περαιτέ-
ρω ενίσχυση μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων 
και εργαζομένων σε πληττόμενους κλάδους; Η 
κρίση της πανδημίας έχει προκαλέσει ένα πρωτο-
φανές σοκ στην παγκόσμια οικονομία. Μόνο μέχρι 
τον Ιούλιο το κόστος στην παγκόσμια οικονομία άγ-
γιζε τα 4 τρις δολάρια, ενώ είχε χαθεί το 21% του 
παγκόσμιου ΑΕΠ και είχαν προστεθεί άλλα 150 εκ. 

ανέργων. Όλες οι χώρες παίρνουν μέτρα για την 
ενίσχυση της οικονομίας και προφανώς νοικοκυ-
ριά και επιχειρήσεις χρειάζονται στήριξη. Ο μέσος 
ευρωπαϊκός όρος όσον αφορά στα δημοσιονομικά 
μέτρα στήριξης είναι στο 4%, ενώ στην Ελλάδα 6%. 
Για τα οικονομικά δεδομένα της Ελλάδας έγινε μια 
γιγαντιαία προσπάθεια – αν και όλοι γνωρίζουμε 
πως όλους αυτούς τους μήνες το κράτος πληρώνει 
χωρίς να εισπράττει. Προφανώς θα βοηθήσει και το 
ευρωπαϊκό πακέτο, ενώ η ΕΕ αναμένεται να λάβει 
και άλλα μέτρα.

Ποια θα πρέπει να είναι η απάντηση μας απέ-
ναντι στην συνεχιζόμενη Τουρκική προκλητικό-
τητα και ποιες οι κόκκινες γραμμές που πρέπει να 
τεθούν ξεκάθαρα; Οι κόκκινες γραμμές είναι γνω-
στές. Η Ελλάδα δίνει χώρο στην διπλωματία, καθι-
στώντας παράλληλα σαφές προς πάσα κατεύθυνση 
ότι δεν θα ανεχθεί παραβίαση της κυριαρχίας και 
των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Έχουμε αποδυ-
θεί σε έναν πρωτοφανή διπλωματικό μαραθώνιο 
και ουδέποτε είχαμε τόσους πολλούς συμμάχους 
στο πλευρό μας. Η Τουρκία έχει πάρει το μήνυμα 
και από το εξωτερικό, αλλά και από το εσωτερικό 
της. Το πρόβλημα είναι πως, κατά τη γνώμη μου, 
ο Ερντογάν δημιουργεί κλίμα στο εσωτερικό του, 
προκειμένου να πάει σε πρόωρες εκλογές φανατί-
ζοντας και συσπειρώνοντας ψηφοφόρους. Κι’ αυτό 
διότι βρίσκεται στη δεύτερη θητεία του, δεν δικαι-
ούται άλλη, αλλά με βάση μια πρόνοια του τουρ-
κικού Συντάγματος που δεν υπάρχει σε καμία άλλη 
χώρα, αν υπάρξουν πρόωρες εκλογές η τρέχουσα 
προεδρική θητεία δεν… μετράει και… ξαναρχίζει 
από την αρχή! Θέλω μ’ αυτό να πω ότι στις αναλύ-
σεις μας, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας πολ-
λούς παράγοντες.

Θα ήθελα την άποψη σας για τους λόγους 
που η Ευρώπη δεν φαίνεται διατεθειμένη να προ-
χωρήσει στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της 
Τουρκίας; Ποιο πρέπει να είναι το επόμενο μας 
βήμα, αλλά και η στάση μας απέναντι στους ευ-
ρωπαίους εταίρους  μας; Κυρώσεις έχουν επιβλη-
θεί – σε αντίθεση με την προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ 
που επιμένει να αναφέρεται στον Ιούνιο του 2019, 
όταν απλά υπήρξε πρόσκληση για κατάθεση προ-
τάσεων επί στοχοθετημένων μέτρων και αυτά για 
την Κύπρο. Οι υπουργοί των Εξωτερικών της ΕΕ και 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκριναν τις κυρώσεις 
επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει, ωστό-
σο, να καταλάβουμε όλοι πως οι κυρώσεις που 
επιβάλλει η ΕΕ αφορούν σε μεμονωμένα πρόσωπα 
και οντότητες – μόλις τις προάλλες παρατάθηκαν 
για δύο πρόσωπα – αλλά δεν έχει τη δυνατότητα 
να επιβάλει στα κράτη-μέλη της να υιοθετήσουν, 
το κάθε ένα από αυτά, κυρώσεις που θα αφορούν 
στις δικές τους διμερείς οικονομικές σχέσεις με 
την Τουρκία. Η ελληνική κυβέρνηση πάντως πιέζει 
σταθερά προς αυτήν την κατεύθυνση.
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Ασφαλείς οι λαϊκές αγορές Θεσσαλονίκης  λένε οι επαγγελματίες παραγωγοί πωλητές

Μείωση καταναλωτικής κίνησης και 
πρόταση για τρεις πελάτες ανά πάγκο

Ακόμη μια εβδομάδα που ο αριθμός 
κρουσμάτων σε Ελλάδα και Θεσσαλο-
νίκη βρέθηκε στα ύψη πέρασε, με την 
χώρα να βρίσκεται σε γενικό, καθολικό 
lockdown νούμερο δύο, με την αγορά να 
είναι κλειστή και τις περισσότερες οικο-
νομικές δραστηριότητες στον «πάγο». 
Ωστόσο τα καταστήματα πώλησης ειδών 
πρώτης ανάγκης και τροφίμων παραμέ-
νουν ανοιχτά, όπως ανοιχτές παραμένουν 
και οι λαϊκές αγορές. Στη Θεσσαλονίκη 
σε καθημερινή βάση λειτουργούν 8 με 9 
λαϊκές, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας 
Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών 
Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας 
- Θράκης και  Θεσσαλίας, Άγγελο Δερε-
τζή να δηλώνει στην karfitsa πως η ει-
κόνα που υπάρχει το τελευταίο χρονικό 
διάστημα και από πλευρά πωλητών και 
από πλευράς καταναλωτών είναι αυτή 
της καθολικής σχεδόν τήρησης των μέ-
τρων ασφαλείας κατά της πανδημίας. Ο 
κύριος Δερετζής επισημαίνει  πως από 
την πλευρά τους οι επαγγελματίες που 
δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές 
φροντίζουν για την τήρηση των μέτρων, 
τονίζοντας όμως και το αίσθημα της ατο-
μικής ευθύνης που πρέπει να επιδεικνύ-
ουν και οι καταναλωτές.

Τα μέτρα που λαμβάνονται, οι έλεγ-
χοι και η πρόταση της Ομοσπονδίας

Οι επαγγελματίες που πωλούν τα 
προϊόντα τους στις λαϊκές αγορές Θεσ-
σαλονίκης, μια πόλη που έχει γνωρίσει 
το πιο άσχημο πρόσωπο της πανδημίας 
μέχρι στιγμής στη χώρα, εφαρμόζουν τις 
οδηγίες του ΕΟΔΥ για χρήση αντισηπτι-
κών και γαντιών. Επίσης, με αφορμή το 
δεύτερο κύμα πανδημίας που «σαρώ-
νει» Ελλάδα και Θεσσαλονίκη ιδιαιτέρως 
από Σάββατο 7 Νοεμβρίου λειτουργία 
των λαϊκών αγορών πραγματοποιείται 
με τη συμμετοχή του 50% των δραστη-
ριοποιούμενων, υπάρχει λειτουργία πα-
ράλληλων αγορών και οι πάγκοι των 

πωλητών πρέπει να βρίσκονται απόστα-
ση 5 μέτρων ο ένας από τον άλλο. Αυτό 
που υπογραμμίζει ο κύριος Δερετζής και 
θέλει να ακουστεί είναι πως και οι ίδιοι 
οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών 
κατανοούν την επικινδυνότητα πουν 
υπάρχει, όπως και σε όλα τα επαγγέλ-
ματα που παραμένουν ανοιχτά, με τον 
κορωνοϊό παρόν. Ωστόσο, όπως δήλω-
σε ο κ. Δερετζής« το γεγονός ότι λαϊκές 
αγορές βρίσκονται σε εξωτερικούς χώ-
ρους, τις καθιστά ασφαλείς, ενώ συγχρό-
νως πραγματοποιούνται και καθημερινοί 
έλεγχοι, από την Ελληνική Αστυνομία, 
την Δημοτική Αστυνομία και κλιμάκιο της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Για να ενισχυθεί η ασφάλεια στους 
χώρους των λαϊκών και για τους παρα-
γωγούς και για τους καταναλωτές, με 
ενίσχυση του μέτρου των κοινωνικών 
αποστάσεων, η Ομοσπονδία Σωματείων 
Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών 
Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας - Θράκης 
και  Θεσσαλίας, έχει προτείνει στους 
επαγγελματίες να δίνουν μόνο τρεις σα-
κούλες, ώστε να εξυπηρετούνται μέχρι 

τρεις πελάτες ανά πάγκο, πρόταση την 
οποία καταθέτει και με δήλωση μέσα 
από την karfitsa ο πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Άγγελος Δερετζής. 

Για το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξη-
σης των κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη 
και κλεισίματος των λαϊκών αγορών ο 
κ. Δερετζής αναφέρει «δεν υπάρχει κα-
νένας λόγος για να κλείσουν οι λαϊκές. 
Από την πρώτη ημέρα της πανδημίας και 
το ξέρουν αυτό και οι επιστήμονες και οι 
πολιτικοί δεν έχει υπάρξει φαινόμενο δι-
ασποράς του ιού μέσα από λαϊκή.

Μείωση καταναλωτικής κίνησης 
Το οικονομικό πλήγμα που συνοδεύ-

ει την υγειονομική κρίση ωστόσο δεν θα 
μπορούσε να μην επηρεάσει και τις λαϊ-
κές αγορές της Θεσσαλονίκης. Οι πολίτες 
και λόγω της αβεβαιότητας και οικονομι-
κής ανασφάλειας που βιώνουν αυτή την 
περίοδο της πανδημίας και του lockdown 
και λόγω του φόβου που υπάρχει ώστε 
να μην κολλήσουν τον ιό, ακούγοντας 
και τις προτροπές των ειδικών επιστη-
μόνων για όσο δυνατόν μεγαλύτερη 

μείωση των μετακινήσεων και όσο δυ-
νατόν μεγαλύτερη παραμονή στο σπίτι, 
έχουν μειώσει και τις επισκέψεις τους 
στις λαϊκές. Αποτέλεσμα μια μείωση κα-
ταναλωτικής κίνησης της τάξης του 30% 
με 35%, με συνεπακόλουθη μείωση του 
τζίρου των επαγγελματιών.  

Να στηρίξει ο κόσμος 
τις λαϊκές αγορές
Ο κ. Άγγελος Δερετζής μέσα από δή-

λωση του στην karfitsa τονίζει τα εξής 
όσον αφορά την ασφάλεια και την λει-
τουργία των λαϊκών αγορών Θεσσαλο-
νίκης, «τηρούμε τα προβλεπόμενα μέ-
τρα ασφαλείας κατά του κορωνοϊού και 
λαμβάνουμε συμπληρωματικά, όταν και 
όπου χρειαστεί. Οι λαϊκές αγορές αποτε-
λούν το πιο ασφαλές σημείο προμήθειας 
προϊόντων και αγαθών από τον κατανα-
λωτή. Ο κόσμος πρέπει να στηρίξει τις 
λαϊκές αγορές γιατί έχουν και φθηνά και 
ποιοτικά προϊόντα. Ο τίτλος που θα έβαζε 
ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας είναι «εγ-
γύηση ασφαλείας οι λαϊκές αγορές».

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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Στις 11 Νοεμβρίου, κάθε χρόνο , γιορτά-
ζουμε την  ημέρα της ιδιωτικής ασφάλισης 
για να τονισθεί η συμβολή της στην Οικονο-
μική, Σωματική και Ψυχική Υγεία του σύγ-
χρονου ανθρώπου. 

Όντας πιστοποιημένος Σύμβουλος Δι-
αχείρισης Ασφαλίσιμων Κινδύνων (IFA 
Architect) από το 2017,  μπορώ με βεβαι-
ότητα να υπερθεματίσω το «μότο» μας, που 
περικλείεται στις παρακάτω γραμμές : 

«Η ασφάλιση είναι η πιο έξυπνη και 
αποτελεσματική χρηματοοικονομική ιδέα 
κοινωνικής συμμαχίας που εφηύρε ποτέ ο 
άνθρωπος!». Παράλληλα όμως είναι και η 
εξυπνότερη και αποτελεσματικότερη πράξη 

ευθύνης, αγάπης, ελευθερίας, αυτοεκτί-
μησης, αυτοσεβασμού, ομαδικότητας και 
αλληλεγγύης...!

Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας που 
διενεργείται ετησίως από τον ΙΟΒΕ , αφή-
νει ισχυρό αποτύπωμα ετησίως στην Ελ-
ληνική Οικονομία : 
▪ συνεισφέροντας άμεσα στην Εθνική 

Οικονομία περί τα 2,4 δισ. ευρώ, που αντι-
στοιχούν στο 1,3% του ΑΕΠ της Ελλάδος,
▪ συμβάλλοντας, με έμμεση επίδραση, 

συνολικά στην Εθνική Οικονομία με 4,1 
δισ. ευρώ ή 2,2% του ΑΕΠ,
▪ απασχολώντας περισσότερους από 

70 χιλιάδες εργαζομένους, ενσωματώνει  
δηλαδή περί  το 1,9% του απασχολουμέ-
νου δυναμικού στη χώρα μας,
▪ δημιουργώντας έσοδα στο κράτος 

από φόρους και εισφορές, που εκτιμώνται 
σε 1,65 δισ. ευρώ.

Όλα τα παραπάνω οικονομικά στοι-
χεία είναι σημαντικά. Το κυρίαρχο όμως 
στοιχείο της Ιδιωτικής Ασφάλισης είναι 
η «κοινωνική» πλευρά της. Προάγει  το 
«αίσθημα της ασφάλειας» καθώς δε χρει-
άζεται να δοθεί μια αποζημίωση για να 

αποδείξει την αξία της. Και μόνο που κάνει 
τους ανθρώπους να νιώθουν πιο ασφαλείς, 
τους κάνει πιο παραγωγικούς, πιο ευτυχι-
σμένους. Είναι ασύλληπτο συναίσθημα να 
δημιουργείς έχοντας προβλέψει το μέλλον 
από αρνητικούς παράγοντες που μπορεί να 
ζημιώσουν εσένα ή την οικογένεια σου. Αυτή 
αποτελεί το μοναδικό απαράμιλλο προνόμιο 
που ανάγει τον κλάδο σε ένα παντοτινό συ-
μπαραστάτη του ανθρώπου. 

Γι αυτό όσοι έχουν αντιληφθεί και ανα-
γνωρίσει την μεγάλη γκάμα των υπηρεσιών 
του κλάδου, τον έχουν ήδη επιλέξει. Όσοι 
έχουν λάβει οφέλη (αποζημιώσεις) δεν 

τον ξεχνούν πότε. Όσοι δεν το έχουν κάνει 
ακόμα, από άγνοια και μόνο, αφού ενημε-
ρωθούν πλήρως από επαγγελματίες του 
κλάδου, εκ τον υστέρων κατανοούν την ση-
μαντικότητα του στην καθημερινότητα τους 
και επιχειρούν άμεσα να το καλύψουν.

Μόνο η ασφάλιση μπορεί να πετύχει το 
«θαύμα» ο κίνδυνος να επέλθει αλλά να 
μην ακολουθήσουν οικονομικές συνέπειες. 
Γιατί το μόνο πράγμα που μένει αναντικατά-
στατο έως σήμερα είναι η Ανθρώπινη Ζωή. 
Η οικονομική ζημία όμως μπορεί να αποκα-

τασταθεί. Η παραπάνω πρόταση είναι η πε-
μπτουσία της ασφάλισης. 

Η ιδιωτική ασφάλιση εν κατακλείδι πα-
ραμένει στην κορυφή των «αγαθών» που ο 
καθένας επιλέγει να πορευτεί στην ζωή του. 
Είναι χρέος αυτοσεβασμού και αυτοεκτίμη-
σης. 

*Ο Λεωνίδας Αλέξ. Ντόβας είναι Σύμ-
βουλος Διαχείρισης Ασφαλίσιμων Κινδύ-
νων  IRMA 

Site : https://www.leonidasdovas.
com

Παγκόσμια ημέρα ιδιωτικής ασφάλισης: 
Ένα «αγαθό» μοναδικό για όλους 

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Λ Ε Ω Ν Ι Δ Α Σ 
Α Λ Ε Ξ .  Ν Τ Ο Β Α Σ *  
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Ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την 
αντιμετώπιση της πρωτοφανούς δια-
σποράς κορωνοϊού μέσα στις τάξεις της 
αστυνομίας καταστρώνει το υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη. Ο υπουργός 
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος επισκέ-
φτηκε εκτάκτως τη Θεσσαλονίκη την πε-
ρασμένη Τετάρτη, ήρθε μπροστά σε μία 
δύσκολη κατάσταση: Ολόκληρα αστυ-
νομικά τμήματα τίθενται το ένα μετά το 
άλλο σε καραντίνα. Χωρίς να είναι γνω-
στοί επισήμως οι αριθμοί, υπολογίζεται 
ότι τα κρούσματα φτάνουν τα 100. 

Η αιτία, όπως επιχειρούν να εξηγή-
σουν στελέχη της αστυνομίας, μπορεί να 
είναι και η κακή διαχείριση προϊσταμέ-
νων υπηρεσιών, λόγω των αυξημένων 
αναγκών και της απαίτησης εκτεταμένων 
ελέγχων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι 
αρκετές φορές αστυνομικοί που ήρθαν 
σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα 
τέθηκαν αρχικά σε καραντίνα για να 
προστατευτεί όλη η υπηρεσία, όμως στη 
συνέχεια λόγω αυξημένων αναγκών 
της ίδιας της υπηρεσίας έλαβαν εντολές 
να επανέλθουν, παρά τις αρχικές επι-
σημάνσεις των αστυνομικών – ιατρών. 
Όπως έλεγαν αστυνομικοί «θεωρούν 
ότι είμαστε προστατευμένοι επειδή φο-
ράμε μάσκα. Μα είμαστε με τους ίδιους 
ανθρώπους όλο το οκτάωρο. Κρατάμε τα 
ίδια αντικείμενα και όταν βγαίνουν θετι-
κοί κάποιοι συνάδελφοι, εμείς δεν θεω-
ρούμαστε στενές επαφές», έλεγαν στην 
Karfitsa. «Δεν είναι δυνατόν να μην μο-
λυνθούμε ακόμη και αν φοράμε μάσκα». 

Ο κώδωνας του κινδύνου που είχαν 
κρούσει τις προηγούμενες ημέρες οι 
συνδικαλιστές της ΕΛ.ΑΣ. απέδωσε και 
την Τετάρτη, την ημέρα επίσκεψης του 
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη Θεσσαλονίκη, 
τα πολυιατρεία της γενικής αστυνομικής 
διεύθυνσης παρέλαβαν 2.000 τεστ για 
τους αστυνομικούς. «Τα τεστ θα γίνονται 
στις συρροές. Δηλαδή εάν παρατηρού-
νται κρούσματα σε συγκεκριμένες υπη-
ρεσίες θα γίνεται έλεγχος εκεί», έλεγαν 
υγειονομικοί της ΕΛ.ΑΣ. Ωστόσο άλλες 

πηγές ανέφεραν ότι ήδη το αρχηγείο 
έδωσε σαφή διαβεβαίωση πως όταν 
χρειαστεί θα αποστέλλονται τεστ για να 
εξεταστεί όλο το προσωπικό στη Θεσσα-
λονίκη και να μην περιοριστούν σε συ-
γκεκριμένα σημεία οι έλεγχοι. Άλλωστε 
και ο ίδιος ο υπουργός ανακοίνωσε ότι 
θα γίνουν τεστ σε όλο το προσωπικό της 
Βόρειας Ελλάδας, γι’ αυτό και στάλθηκαν 
ακόμη 2.000 τεστ στις άλλες αστυνομι-
κές διευθύνσεις.  

Στη Θεσσαλονίκη η ραγδαία αύξη-
ση των κρουσμάτων στο εσωτερικό της 
ΕΛ.ΑΣ. προκάλεσε έντονη ανησυχία, κα-
θώς η πόλη που εδώ και μέρες βρίσκε-
ται στο κόκκινο του κορωνοϊού, απαιτεί 
αυξημένη επιτήρηση από την αστυνομία 

που έχει αναλάβει τον έλεγχο της εφαρ-
μογής των περιοριστικών μέτρων για τον 
κορωνοϊό. «Τα κρούσματα έχουν αυξηθεί 
ραγδαία με κίνδυνο πολλές υπηρεσίες να 
τεθούν ολόκληρες σε καραντίνα», τόνισε 
μιλώντας στην Karfitsa ο πρόεδρος της 
Ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Θεσ-
σαλονίκης Θεόδωρος Τσαϊρίδης.  

Το σχέδιο που αποφασίστηκε να 
εφαρμοστεί είναι ορισμένοι αστυνομικοί 
που υπηρετούν στα γραφεία εάν έχουν 
τη δυνατότητα να μένουν στο σπίτι και 
να εργάζονται από εκεί, προκειμένου 
να βρίσκονται σε επιφυλακή ακόμη και 
για τις μάχιμες υπηρεσίες. Κυρίως όμως 
δόθηκε εντολή σε όλες τις βάρδιες να 
παραμένουν με την ίδια σύνθεση κάθε 

φορά. «Με τον τρόπο αυτό εάν ένας 
αστυνομικός είναι θετικός, ο ιός θα πε-
ριοριστεί στη δική του βάρδια και δεν 
θα διασπαρεί στους υπόλοιπους με τους 
οποίους μπορεί να είχε κάνει υπηρεσίες 
την προηγούμενη ή την επόμενη μέρα», 
έλεγαν ανώτεροι αξιωματικοί. Ωστόσο 
παρατηρείται πως αυτό το σχέδιο, παρά 
τη γενική κατεύθυνση, δεν υλοποιείται 
παντού. «Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με 
την αντιμετώπιση των κρουσμάτων από 
τους υπευθύνους των πολυιατρείων. 
Συνάδελφοι που έρχονται σε επαφή με 
επιβεβαιωμένο κρούσμα δεν μπαίνουν 
αυτόματα σε καραντίνα, με συνέπεια τις 
επόμενες ημέρες να βγουν και αυτοί θε-
τικοί. Έτσι γίνεται η διασπορά σε όλους 

Ανησυχία για τη μεγάλη διασπορά στις τάξεις των δυνάμεων ασφαλείας

Σχέδιο «lockdown» από την αστυνομία, 
μπαίνουν σε καραντίνα υπηρεσίες 

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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τους συναδέλφους της ίδιας υπηρεσίας», ανέφερε ο πρόεδρος 
των αστυνομικών υπαλλήλων.  

Ενδεικτικό είναι ότι μόνον σε μία υπηρεσία στο διάστημα μίας 
ημέρας βγήκε θετικός ένας αστυνομικός, κανείς εκ των συνα-
δέλφων του με τους οποίους συνυπηρετούσε δεν έμεινε σε κα-
ραντίνα, με συνέπεια τις επόμενες ημέρες να βρεθούν συνολικά 
25 θετικοί στην ίδια υπηρεσία. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπισαν 
και άλλες υπηρεσίες, με συνέπεια να υπάρχουν τμήματα που ήδη 
έχουν μέχρι και δέκα ενεργά κρούσματα. 

 
Στην περιφέρεια  
Τέτοια φαινόμενα κακοδιαχείρισης στην αντιμετώπιση των 

κρουσμάτων ζήτησε να περιοριστούν ο κ. Χρυσοχοΐδης ο οποί-
ος είδε να κοκκινίζει και ο χάρτης των αστυνομικών υπηρεσιών 
της περιφέρειας. «Πρέπει να μείνετε όρθιοι για να κρατήσουμε τα 
μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού», είπε ο 
υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Μάλιστα η έκκληση που έκανε 
και προς τα μέλη του αστυνομικού προσωπικού όλης της περιφέ-
ρειας της ΕΛ.ΑΣ. να προσέξουν τις εξωϋπηρεσιακές τους επαφές 
σχετιζόταν με την εικόνα που αντίκρισε σε άλλες διευθύνσεις της 
περιφέρειας Βόρειας Ελλάδας. Η Δράμα, το Κιλκίς και η Αλεξαν-
δρούπολη είναι επίσης υπηρεσίες όπου παρατηρήθηκε πολύ με-
γάλο πρόβλημα.  

Η αποδυνάμωση των αστυνομικών υπηρεσιών προβληματίζει 
την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. καθώς αποδυναμώνονται και οι υπηρεσίες 
που έχουν επιβαρυνθεί με τον έλεγχο των μέτρων και τον περιορι-
σμό των μετακινήσεων. «Είναι πολύτιμη η υγεία του προσωπικού 
της ΕΛ.ΑΣ. διότι μόνο με υγιές προσωπικό μπορούμε να συμβάλ-
λουμε στην προστασία της δημόσιας υγείας. Αυτό το πολύτιμο 
κεφάλαιο που διαθέτει αυτή τη στιγμή η χώρα στην εποπτεία των 
μέτρων να παραμείνει και να είναι στην υπηρεσία της χώρας και 
της κοινωνίας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης.  

Σε μερικές υπηρεσίες της περιφέρειας εξετάζεται ακόμη και 
το ενδεχόμενο ομάδες αστυνομικών να μένουν σπίτια τους παίρ-
νοντας ρεπό, προκειμένου να είναι σε επιφυλακή αντικατάστασης 
ολόκληρων βαρδιών. Αυτό έχει γίνει και στη Θεσσαλονίκη. 

reportage

Σε κόκκινο συναγερμό λόγω ραγδαίας διά-
δοσης του κορωνοϊού βρίσκονται εδώ και λίγες 
ημέρες οι φυλακές Διαβατών. Μέχρι την περα-
σμένη Τετάρτη περισσότερα από 70 ήταν τα ενερ-
γά κρούσματα σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους 
και κρατούμενους. Δύο κρατούμενοι που είχαν 
υποκείμενα νοσήματα και παρουσίασαν εντονό-
τερα συμπτώματα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο 
και νοσηλεύονται. Τα όσα συνέβησαν στα Διαβατά 
οδήγησαν την γενική γραμματέα αντεγκλημα-
τικής πολιτικής Σοφία Νικολάου στην απόφαση 
να επισκεφτεί εσπευσμένα τα Διαβατά την περα-
σμένη Δευτέρα για να ληφθούν μέτρα. Παράλλη-
λα και εκείνη διαπίστωσε ότι παρά τις εκκλήσεις 
υπαλλήλων και διοίκησης για διενέργεια γενι-
κευμένων τεστ δεν είχαν γίνει μέχρι να παρέμβει. 

«Κάναμε διαρκώς εκκλήσεις στον ΕΟΔΥ από 
το πρώτο κρούσμα», είπε στην Karfitsa ο πρόε-
δρος των σωφρονιστικών υπαλλήλων Θεσσαλο-
νίκης δήμος Παπαθανασίου. Μέλη της διοίκησης 
τον επιβεβαίωσαν και είπαν πως η απάντηση του 
Οργανισμού όταν ενημερώθηκαν για το πρώτο 
κρούσμα, αλλά και στη συνέχεια για τα υπόλοιπα 
ήταν «στείλτε email να πάρετε σειρά». Ο πρώτος 
θετικός στον κορωνοϊό στις 20 Οκτωβρίου ήταν 
ένας υπάλληλος. Όμως μέρα με την ημέρα, όπως 
αποκαλύπτεται και σε ανακοίνωση του υπουρ-
γείου, τα κρούσματα αυξάνονταν. Μέχρι τις 9 
Νοεμβρίου, την ημέρα της επίσκεψης της κυρίας 
Νικολάου στις φυλακές Διαβατών ο αριθμός είχε 

εκτοξευτεί στους 66, δηλαδή 59 κρατούμενους 
και επτά σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Υπάλλη-
λοι εξέφραζαν φόβους ότι είναι πολύ εύκολο, με 
τον ρυθμ.ό μεταδοτικότητας του ιού, να εξαπλω-
θεί σε όλους από τους περίπου 550 κρατούμε-
νους. Άλλωστε οι συνθήκες σε όλες τις φυλακές 
δεν είναι οι καλύτερες καθώς στα κελιά αναγκά-
ζονται και μένουν από 10 έως 15 άτομα.  

Παράλληλα κρατούμενοι μέσω των συνηγό-
ρων τους κατήγγειλαν ότι παρά τις ανησυχίες που 
οι ίδιοι εκδήλωσαν δεν εφαρμόστηκαν τα μέτρα 
προστασίας. «Κανένας μας δεν είχε μάσκα ούτε 
κυκλοφορούν αντισηπτικά», σημείωναν εκφρά-
ζοντας φόβους για ακόμη μεγαλύτερη διασπορά. 
Όταν πλέον οι αριθμοί ανέβαιναν επικίνδυνα τότε 
αποφασίστηκε να γίνουν 150 τεστ και φάνηκε το 
μέγεθος του προβλήματος. Από τους 150 κρα-
τούμενους που έκαναν τεστ οι 42 ήταν θετικοί! 
Και τότε έγινε διαχωρισμός σε ζώνες. Οι θετικοί 
σε μία πλευρά, οι αρνητικοί από τα τεστ σε δεύτε-
ρη και σε τρίτη ζώνη όσοι δεν είχαν υποβληθεί σε 
τεστ και δεν είχαν συμπτώματα.  

Οι υπάλληλοι ακόμη και μετά τα όσα συνέβη-
σαν ζητούσαν επίμονα να γίνουν τεστ σε όλους 
τους κρατούμενους για να αποτυπωθεί όλη η ει-
κόνα του σωφρονιστικού καταστήματος. Έτσι την 
Πέμπτη κλιμάκιο του ΕΟΔΥ διενήργησε ακόμη 
200 τεστ καλύπτοντας έτσι ακόμη μεγαλύτερο 
μέρος του πληθυσμού των φυλακών.  

Έτσι γέμισαν οι φυλακές Διαβατών 
με κορωνοϊό 
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Ραντεβού για επισκέψεις που τις χρέ-
ωνε χρυσάφι κατηγορείται ότι έκλεινε 
στο νοσοκομείο αναφοράς για τον κο-
ρωνοϊό, στο ΑΧΕΠΑ, πανεπιστημιακός 
καρδιολόγος, ο οποίος την περασμέ-
νη εβδομάδα συνελήφθη ότι πήρε από 
ασθενή «φακελάκι» 5.000 ευρώ. Ο γιος 
του 72χρονου ασθενή που έφτασε στο 
κρατικό νοσοκομείο όταν άλλοι καρδι-
ολόγοι το υποδείκνυαν, περιγράφει στην 
Karfitsa όσα έζησε με τον πατέρα του, 
που αντιμετωπίζει επιπλέον προβλήματα 
υγείας. «Ήταν όπως είναι οι ψυχροί εκτε-
λεστές», είπε μεταφέροντας τη στάση 
του γιατρού. 

Το περιστατικό συνέβη την περασμέ-
νη εβδομάδα όταν αστυνομικοί των εσω-
τερικών υποθέσεων σωμάτων ασφαλεί-
ας της Βόρειας Ελλάδας συνέλαβαν τον 
πανεπιστημιακό καρδιολόγο του Α.Π.Θ. 
Στην κατοχή του, όπως ανακοινώθηκε, 
είχε το ποσό των 5.000 ευρώ, που είχαν 
προσημειωθεί από την αστυνομία. Τα 
χρήματα αφορούσαν επέμβαση αγγειο-
πλαστικής στην οποία είχε αποφασίσει 
να υποβληθεί ένας 72χρονος ασθενής. 
Τελικά η επέμβαση δεν έγινε, καθώς ο 
γιατρός συνελήφθη και ήδη ο ασθενής 
έχει εισαχθεί σε άλλο νοσοκομείο, όπου 
γίνονται προσπάθειες να αποκατασταθεί 
η υγεία του. 

Αυτό που προξενεί ιδιαίτερη εντύπω-
ση πάντως είναι ότι ο πανεπιστημιακός 
γιατρός, φέρεται ότι έκλεινε προσωπικές 
«δουλειές» στο κρατικό νοσοκομείο, το 
οποίο αντιμετωπίζει μεγάλο λειτουργικό 
πρόβλημα λόγω της ραγδαίας αύξησης 
των κρουσμάτων κορωνοϊού. «Μας είπε 
ότι θα πάμε από εκείνο το σημείο και 
όταν φτάσουμε θα πρέπει να επικαλεστεί 
ο πατέρας μου οξείς πόνους στο στήθος 
για να μπει στο νοσοκομείο. «Εγώ θα έχω 
έτοιμο το χειρουργείο» μας είπε, τα είχε 
όλα κανονισμένα», περιέγραψε ο γιος 
του ασθενή αναφερόμενος στην πορεία 
που θα ακολουθούταν στο νοσοκομείο, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού, για 
να παρακαμφθούν όλες οι διαδικασίες. 

Άλλωστε τις ημέρες αυτές, καθώς το ρα-
ντεβού ήταν προγραμματισμένο για την 
περασμένη Δευτέρα, το ΑΧΕΠΑ ήταν σε 
κόκκινο συναγερμό λόγω κορωνοϊού. 

Η περιπέτεια του άτυχου 72χρονου 
ξεκίνησε ύστερα από εξετάσεις στην Κα-
τερίνη, καθώς εκεί ζει. Δεδομένου ότι 
ήδη υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση και 
είναι και διαβητικός η κατάστασή του με 
τα καρδιολογικά προβλήματα που έχει, 
κρίθηκε πως είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. 
«Μας έλεγαν όλοι οι καρδιολόγοι πως 
είναι επέμβαση υψηλού ρίσκου να βάλει 
μπαλονάκια ο πατέρας μου, λόγω των 
υπολοίπων προβλημάτων και όλοι μας 
έστελναν στο ΑΧΕΠΑ», ανέφερε. «Η δε 

ανοιχτή εγχείριση είναι ακόμη πιο δύσκο-
λη», συμπλήρωσε. 

 
Οι στυγνές απαιτήσεις  
Τον φάκελο του 72χρονου, ύστερα 

και από υπόδειξη της κλινικής του ΑΧΕ-
ΠΑ ανέλαβε ο κατηγορούμενος γιατρός, 
όπως αναφέρεται και στη δικογραφία. 
«Εφόσον έκανα μία μεγάλη έρευνα όλα 
τα νοσοκομεία με έστειλαν στο ΑΧΕΠΑ 
διότι έχει τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλι-
σμό και είναι πολύ καλοί γιατροί, όπως 
μου είπαν. Πήγα εκεί, μίλησα με την κλι-
νική επειδή είναι λίγο δύσκολη η κατά-
σταση του πατέρα μου, έχει και διαβήτη, 
μου είπαν να τον δει πρώτα ο συγκεκρι-

μένος ο γιατρός και μετά θα τον αναλάμ-
βαναν», επισημαίνει ο γιος του.  

Η συνάντησή του με τον γιατρό όμως 
ήταν τραυματική, όπως περιέγραψε στην 
Karfitsa. «Το πρώτο που με ρώτησε είναι 
πώς είμαστε οικονομικά ως οικογένεια. 
Μετά μου είπε ότι αυτό θα κοστίσει 5.000 
ευρώ. Όταν τον ρώτησα πόσο χρόνο 
έχουμε μου απάντησε ότι έπρεπε να γίνει 
άμεσα. Όπως ένας ψυχρός εκτελεστής», 
σημείωσε. Ο γιος του ασθενή παρά τις 
πρωτοφανείς απαιτήσεις του γιατρού 
ακόμη και για «φακελάκι» σε δημόσιο 
νοσοκομείο ξεκίνησε να κάνει προσπά-
θειες να συγκεντρώσει τα χρήματα όμως 
δεν τα κατάφερε. «Πού να βρεις αυτή την 
εποχή τόσα λεφτά», διερωτήθηκε. «Δεν 
είναι 500 ευρώ. Είχαν αποφασίσει πως 
έτσι είναι το σύστημα υγείας. Εάν έχεις 
χρήματα μόνον τότε μπορείς να ζήσεις», 
ανέφερε απογοητευμένος.  

Η αγανάκτηση όμως τον οδήγησε 
στους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. στη Βό-
ρεια Ελλάδα οι οποίοι πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι «μπλόκαραν» όλες τις συ-
νομιλίες μεταξύ του καταγγέλλοντα και 
του γιατρού σχετικά με τα χρήματα που 
ζητούσε να καταβληθούν. Το ποσό δόθη-
κε στον γιατρό στο ιδιωτικό του ιατρείο 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου και 
συνελήφθη. Ασκήθηκε σε βάρος του ποι-
νική δίωξη για δωροδοκία και παραπέμ-
φθηκε στο Αυτόφωρο. Η υπόθεση όμως 
αναβλήθηκε λόγω των περιορισμών του 
κορωνοϊού. 

Στη δικογραφία πάντως αναφέρεται 
ότι ο ίδιος γιατρός απασχόλησε τις διοι-
κητικές υπηρεσίες του ίδιου νοσοκομεί-
ου και στο παρελθόν. Πηγές έλεγαν πως 
καταγγελία για παρόμοιες απαιτήσεις 
είχαν γίνει από συγκεκριμένο ασθενή και 
ξεκίνησε σχετική έρευνα. Η υπόθεση δεν 
πήρε διαστάσεις, η καταγγελία τέθηκε 
στο αρχείο όταν οι εξηγήσεις του γιατρού 
είχαν θεωρηθεί πειστικές. Χαρακτηρι-
στικά είχε πει «δεν μπορώ να παραβιά-
σω τον όρκο μου, τι είναι αυτά που μου 
λέτε». 

«Ήταν σαν ψυχρός εκτελεστής όταν ζητούσε τα χρήματα» 
περιγράφει γιατρό ο γιος ενός ασθενή στην «Κ»

Έκλεινε ραντεβού για «φακελάκια» 
μέσα στο χάος του κορωνοϊού 
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Ενα κατασκευαστικό πρόγραμμα 
ύψους 20 εκατ. ευρώ που αφορά το δη-
μοτικό ηλεκτροφωτισμό και την εξοικο-
νόμηση ενέργειας ετοιμάζεται να «τρέ-
ξει» μέσα στην τριετία 2021 - 2023 ο 
δήμος Θεσσαλονίκης, σε μία προσπάθεια 
να καταστεί η πόλη κατά το δυνατόν πιο 
φωτεινή και πιο ασφαλής, ενώ παράλλη-
λος στόχος είναι να μειωθεί η σπατάλη 
και η υπέρμετρη κατανάλωση ενέργειας.

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου 
Θεσσαλονίκης, που θα έρθει προς έγκρι-
ση το επόμενο διάστημα σε συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου, θα συμπερι-
λαμβάνεται το συγκεκριμένο έργο, μέσω 
του οποίου αναμένεται να υπογειοποι-
ηθεί το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού ώστε 
να μην υπάρχουν εναέρια καλώδια, να 
αντικατασταθούν οι ξύλινες, παλιές, κο-
λώνες, να τοποθετηθούν λάμπες led σε 
όλη την πόλη και ειδικά συστήματα για 
τον τηλεχειρισμό και τον έλεγχο των 
ηλεκτρικών πινάκων. Με αυτά τα «έξυ-
πνα» συστήματα, τα φώτα θα ανάβουν 
και θα κλείνουν αυτόματα, ενώ μόλις 
παρατηρηθεί κάποια βλάβη θα ενημερώ-
νεται άμεσα η υπηρεσία για να προβαίνει 
σε αντικατάσταση των καμένων λαμπτή-
ρων και σε αποκατάσταση οποιουδήποτε 
προβλήματος.  

Ο κεντρικός δήμος θέλει να αλλάξει 
τα φώτα σε όλες τις δημοτικές κοινότη-
τες και ιδιαίτερα σε όσα σημεία υπάρ-
χουν διαμαρτυρίες από τους κατοίκους 
πως ζουν στο σκοτάδι. ‘Οπως αναφέρει ο 
ειδικός σύμβουλος του δημάρχου για θέ-
ματα Βιώσιμης Κινητικότητας, Δημήτρης 
Μήτρου, πρόκειται για ένα έργο ηλεκτρο-
φωτισμού που θα «προσφέρει ασφάλεια 
στους πολίτες, θα εξοικονομεί ενέργεια, 
ενώ θα εκσυγχρονιστεί το δίκτυο και οι 
δημότες θα έχουν καλύτερες παροχές».

Πιο αναλυτικά, με το συγκεκριμένο 
έργο αναμένεται να αντικατασταθούν 
3.500 φωτιστικά παραδοσιακού τύπου, 
ειδικά φωτιστικά ή φωτιστικά πάρκων 
σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Στην περίπτω-
ση διακεκριμένων φωτιστικών όπως για 

παράδειγμα της πλατείας Αριστοτέλους, 
της Δ.Γούναρη, της Γρ.Λαμπράκη και της 
Π.Συνδίκα προβλέπεται η αντικατάστα-
ση του εσωτερικού συστήματος με την 
αντίστοιχη μονάδα led, με τις λάμπες δη-
λαδή νέας τεχνολογίας. Η κίνηση αυτή 
έχει στόχο τη μείωση της καταναλωτικής 
ενέργειας για φωτισμό, την εξοικονό-
μηση πόρων, τη δραστική μείωση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην 
ατμόσφαιρα και τη συμβολή στην ελάτ-
τωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Επίσης, αναμένεται να αντικαταστα-
θούν άλλα 3.000 φωτιστικά οδικού φω-
τισμού με αντίστοιχο φωτιστικό τεχνολο-
γίας led σε 60 μεγάλους και μικρότερους 
δρόμους της Θεσσαλονίκης, όπως είναι 

π.χ. οι οδοί Παλαιού Σταθμού, 26ης 
Οκτωβρίου, Αγ.Δημητρίου, Ολυμπιάδος, 
Βούλγαρη, Αναξιμάνδρου και το πλακό-
στρωτο της Νέας Παραλίας. 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της δι-
οίκησης και με βάση την υλοποίηση του 
συγκεκριμένου έργου, θα κατασκευαστεί 
νέο υπόγειο δίκτυο δημοτικού φωτισμού 
με νέους ιστούς και φωτιστικά led σε 
περιοχές που έως σήμερα δεν έχει γίνει 
υπογειοποίηση και ο δημοτικός φωτι-
σμός γίνεται από ξύλινες κολώνες της 
ΔΕΔΔΗΕ.

Σε κάποιες άλλες γειτονιές έχει πα-
ρατηρηθεί πως ο φωτισμός είναι ελάχι-
στος και δεν επαρκεί λόγω των πυκνών 
δενδροστοιχιών, με αποτέλεσμα να χρει-

άζεται ενίσχυση. Μεταξύ αυτών, είναι η 
περιοχή που περικλείεται από τις οδούς 
25ης Μαρτίου - Δελφών - Β.Ολγας και η 
περιοχή μεταξύ των οδών Κ.Καραμαν-
λή - 25ης Μαρτίου - Παπαναστασίου - 
Βούλγαρη. 

Αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες του δή-
μου συντάσουν τα τεύχη δημοπράτησης 
του έργου, ενώ ο σχετικός διαγωνισμός, 
σύμφωνα με τον κ.Μήτρου, αναμένεται 
να προκηρυχθεί στο τέλος του 2020 ή 
το αργότερο στις αρχές του 2021. Ακο-
λούθως, θα αναδειχθεί ο ανάδοχος και 
άμεσα θα ξεκινήσει η υλοποίηση του του 
έργου που θα έχει τα χαρακτηριστικά της 
«Συμφωνίας - Πλαίσιο».

‘Ερχεται κατασκευαστικό πρόγραμμα ύψους 20 εκατ. ευρώ

Μας... αλλάζει τα φώτα 
ο δήμος Θεσσαλονίκης
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Μουσικοί που «χτυπήθηκαν» οικο-
νομικά από τις επιπτώσεις της πανδημίας 
και των lockdown αντιμετωπίζουν με-
γάλες δυσκολίες, ακόμη και στην αγο-
ρά κάποιων βασικών ειδών επιβίωσης, 
όπως τα τρόφιμα.

Σε αυτό το δύσκολο μονοπάτι που 
έχουν περιέλθει ο Σύλλογος Μουσικών 
Βορείου Ελλάδος μέσα από μια σημαντι-
κή πρωτοβουλία του γίνεται στήριγμα για 
αρκετούς καλλιτέχνες. Ο λόγος για «Το 
καλάθι της εβδομάδας», όπου κάθε Πα-
ρασκευή διανέμουν σακούλες γεμάτες 
με τρόφιμα σε μουσικούς από όλο τον 
νομό Θεσσαλονίκης, αλλά και επαγγελ-
ματίες από όλες τις ειδικότητες στο θέ-
αμα και το ακρόαμα, που έχουν ανάγκη.

Η προσπάθεια ξεκίνησε πριν από 
περίπου ένα μήνα και πλέον το «καλά-
θι» φτάνει σε 75 άτομα τουλάχιστον. Ο 
Θοδωρής Χριστόπουλος είναι μουσικός 
και έχει διατελέσει επί χρόνια γραμματέ-
ας του Συλλόγου, μέχρι τον περασμένο 
Μάιο. Μιλώντας στην Karfitsa εξηγεί ότι 
την εβδομάδα που έγινε η πρώτη διανο-
μή ήταν για 49 άτομα, την δεύτερη αυξή-
θηκε στα 65 και πλέον είναι 75.

 Η αρχή
Τα μέλη του Συλλόγου αναλογιζό-

μενα την κατάσταση που βιώνουν λόγω 
της πανδημίας, σκέφτηκαν πως έπρεπε 
να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους 
και να κάνουν ό,τι μπορούν για να βοη-
θήσουν τον κλάδο τους. «Είμαστε οκτώ 
μήνες χωρίς καθόλου οικονομικούς πό-
ρους, χωρίς εισοδήματα. Συγκεκριμένα 
από τον Μάρτιο. Ελάχιστοι το καλοκαίρι 
κατάφεραν να κάνουν κάποια μεροκά-
ματα», αναφέρει ο κ.Χριστόπουλος και 
συμπληρώνει ότι «σκεφτήκαμε λοιπόν 
ότι μετά από τόσους μήνες είναι λογικό 
οι μουσικοί να μην μπορούν να αντα-
πεξέλθουν σε διάφορες ανάγκες. Όταν 
κάποιος χάνει την δουλειά του και είναι 
για μήνες άνεργος, χωρίς ένα επίδομα, 
στην αρχή δεν θα μπορεί να πληρώσει 
κάποια πάγια έξοδα, όπως το ενοίκιο, το 
ρεύμα, το νερό. Στη συνέχεια όμως θα 
έρθει αντιμέτωπος με μια πολύ σκληρή 

πραγματικότητα. Αυτή του να μην μπορεί 
να αγοράσεις είδη βασικής ανάγκης, για 
να μπορέσεις να επιβιώσεις. Έτσι αποφα-
σίσαμε ότι θα στηρίξουμε τους συναδέλ-
φους μας».

Τα μέλη του συλλόγου άρχισαν αμέ-
σως να καταγράφουν ποιοι χρειαζόντου-
σαν άμεσα «Το καλάθι της εβδομάδας», 
το οποίο δίνεται σε συνεργασία με το 

M-Eating Hub. Μεταξύ των δικαιούχων 
καταγράφηκαν νέοι και παλιοί μουσικοί, 
οικογένειες και καλλιτέχνες που μένουν 
μόνοι τους και δεν έχουν κάποιο «στή-
ριγμα». Η λίστα μεγάλωνε σε κάθε δια-
νομή, αλλά παράλληλα μεγάλωνε και το 
ενδιαφέρον του κόσμου. «Το M-Eating 
Hub μας προμηθεύει τα προϊόντα και πα-
ράλληλα πολίτες ακόμη και επιχειρήσεις 

μας δίνουν τρόφιμα», τονίζει ο ίδιος και 
επισημαίνει ότι όποιος θέλει να βοηθήσει 
μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με τον 
σύλλογο.

Πλέον υπάρχουν σκέψεις αυτή η 
προσπάθεια να διευρυνθεί, διότι όπως 
υπογραμμίζει ο κ.Χριστόπουλος «μας 
απασχολεί αρκετά η κατάσταση που βιώ-
νουμε τώρα και πότε θα μπορέσουμε να 

Η κρίση της πανδημίας «γονάτισε» τους καλλιτέχνες στη Θεσσαλονίκη

Συσσίτιο για μουσικούς 
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βγούμε από όλο αυτό. Εμείς ακόμη και όταν τελειώσει 
αυτή η πανδημία και το lockdown, όταν βγούμε έξω δεν 
θα βρούμε τα πράγματα όπως τα αφήσαμε. Για παράδειγ-
μα, πολλά μαγαζιά έχουν βάλει λουκέτο και άλλα θα 
βάλουν στην πορεία. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν γίνεται μια 
επιχείρηση να είναι κλειστή, να τρέχουν τα έξοδα, όπως 
το ενοίκιο, και όταν βγούμε από την καραντίνα να είναι 
όλα εντάξει. Θα δημιουργηθεί ένα σοβαρό πρόβλημα που 
θα μας ακολουθεί για χρόνια».

Μάλιστα τονίζει ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τις κι-
νήσεις που θα έπρεπε για να στηριχθεί ο κλάδος των καλ-
λιτεχνών. «Δεν έχουμε δεχθεί την στήριξη που έπρεπε για 
να μπορούμε να ορθοποδήσουμε, έστω να μπορούμε να 
καλύπτουμε τις βασικές ανάγκες.

Μας έχουν δώσει την εντύπωση ότι ο πολιτισμός είναι 
το τελευταίο πράγμα που απασχολεί και ενδιαφέρει αυτό 
το κράτος. Αυτό είναι κάτι που μας ανησυχεί», ξεκαθα-
ρίζει.

 

Αβέβαιο μέλλον
Πως θα κυλήσει η ζωή των μουσικών τους επόμε-

νους μήνες; «Τα πράγματα είναι ήδη απελπιστικά», απα-
ντάει ο ίδιος. Μόλις τελείωσε το πρώτο lockdown αρκετοί 
μουσικοί που δεν μπορούσαν να βρουν εργασία στον το-
μέα τους αναγκάστηκαν να βρουν σε άλλους τομείς. Αυτό 
όμως, σύμφωνα με τον κ.Χριστόπουλο, δημιουργεί ένα 
ντόμινο προβλημάτων. Εξηγώντας την σκέψη του είπε 
αναλυτικά ότι «όταν πλήττεται ένας κλάδος, στην προ-
κειμένη των μουσικών, οι εργαζόμενοι του μένουν άνερ-
γοι και δεν μπορούν να βρουν δουλειά στο αντικείμενο 
τους. Φυσικό είναι να βρουν σε έναν άλλο τομέα εργασία. 
Όμως τότε παίρνουμε την δουλειά  άλλων επαγγελματι-
ών σε άλλους χώρους, εκτός μουσικής, ενώ την ίδια ώρα 
οι άλλοι δεν μπορούν να πάρουν την δική μας δουλειά 
γιατί δεν παίζουν κάποιο όργανο. Αυτό είναι άδικο για 
όλους.

 Ξέρω μουσικό που είχε τελειώσει πριν πολλά χρό-
νια νοσηλευτική και τώρα λόγω της κατάστασης έκανε 

τα χαρτιά του και βρήκε δουλειά ως νοσηλευτής, για να 
μπορέσει να ζήσει. Όμως ο μουσικός αυτός πήρε την δου-
λειά από κάποιον άλλον που δεν μπορεί να παίξει μουσι-
κή. Έτσι μειώνονται οι θέσεις εργασίας».

 
Η «ματιά» της κοινωνίας 
και η βιτρίνα
Ο χώρος των τεχνών, όπως αυτός της υποκριτικής 

και της μουσικής, δεν είναι γεμάτος μόνο από καλοπλη-
ρωμένα ονόματα. Το αντίθετο το μεγαλύτερο ποσοστό 
εργαζομένων είναι πίσω από τα φώτα και τα φλας και 
συνήθως λαμβάνουν πολύ λιγότερα χρήματα από εκείνα 
που παίρνουν κάποιοι πασίγνωστοι ηθοποιοί και τραγου-
διστές. Ο κ.Χριστόπουλος τονίζει ότι οι πολίτες πρέπει να 
γνωρίζουν αυτή την διαφορά. «Υπάρχουν άτομα που είναι 
υποψιασμένοι και καταλαβαίνουν τι βιώνουν οι μουσικοί. 
Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι, που βλέπουν την βι-
τρίνα του δικού μας χώρου και θεωρούν ότι δεν έχουν 
ανάγκη από οικονομική στήριξη οι μεγάλοι μουσικοί. Το 
ζήτημα όμως είναι ότι δεν είναι μόνο η βιτρίνα, αλλά τί 
βρίσκεται πίσω από αυτή. Στον χώρο της μουσικής, πίσω 
από την βιτρίνα υπάρχει ένας τεράστιος κλάδος, που αυτή 
την στιγμή δεν έχει την δυνατότητα να βιοποριστεί, να 
επιβιώσει. Είναι οι μουσικοί, οι τεχνικοί, και άλλα επαγ-
γέλματα που δεν φαίνονται μπροστά από την κάμερα.

Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλα επαγγέλματα. Για πα-
ράδειγμα, μπορεί να μην έχει ανάγκη ένας κορυφαίος 
ποδοσφαιριστής να πάρει χρηματική στήριξη σε μια τέ-
τοια έκτακτη ανάγκη, όμως δεν ισχύει το ίδιο για έναν 
ποδοσφαιριστή Γ’ κατηγορίας. Μπορεί και οι δυο να είναι 
επαγγελματίες, όμως δεν παίρνουν τις ίδιες απολαβές. 
Μην μπερδεύουμε λοιπόν την βιτρίνα με την βάση», κα-
ταλήγει ο μουσικός.

ΕΦΙΑΛΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ για τη Θεσσαλονίκη στο άμεσο χρονικό 
διάστημα, δείχνουν τα τελευταία αποτελέσματα των εργαστηριακών 
ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στα αστικά 
λύματα, οι μετρήσεις δείχνουν ότι η επιμόλυνση covid-19 στην πόλη 
γίνεται ραγδαία ολοένα και πιο εκρηκτική με ποσοστά που ξεπερνούν 
το 500% (!). Δηλαδή, ένας στους τρείς από τους κατοίκους της πόλης 
είναι φορέας του κορονοϊού και αν αυτό δεν περιοριστεί, πολύ γρή-
γορα θα μιλάμε για ποσοστά μόλυνσης εκτός ελέγχου. Η επιβεβαίω-
ση της τραγικής κατάστασης έρχεται και από τα τεστ των τελευταίων 
ημερών, που δείχνουν ότι το 33% των  εξετάσεων είναι θετικά στην 
επιμόλυνση, που σημαίνει ότι ήδη μπορεί να  έχουμε ανάμεσά μας 50 
– 80.000 ενεργά κρούσματα.

Ανησυχία στους Θεσσαλονικείς προκάλεσε επίσης το γεγονός, ότι 
προ ημερών ο αρμόδιος υπουργός ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να δικαι-
ολογήσει τις όποιες παραλήψεις σε ιατρικό προσωπικό και υποδομές 
στο ΕΣΥ αλλά τουναντίον, φρόντισε πολύ επιμελώς και με όλα τα ψη-
φιακά μέσα, για την οπτικοακουστική παρουσίασή του! Ανησυχία προ-
καλεί επίσης, η επείγουσα ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσα-
λονίκης, που καλεί επειγόντως ιατρούς και νοσηλευτές να δηλώσουν 
την ένταξή τους στο σύστημα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Το θέμα αυτό, της έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπι-
κού στα νοσοκομεία, είναι πολύ σοβαρό. Ασθενής που νοσηλεύεται 
εδώ και δύο εβδομάδες με covid-19 σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, 

καταγγέλει ότι στις 14 μέρες νοσηλείας του δεν είδε ούτε έναν γιατρό 
να τον πλησιάζει.

Τον κίνδυνο να γίνει η πόλη νέο Λουγκάνο κρούουν τον κώδωνα 
πολλοί γιατροί, γιατί με αυτά τα ποσοστά επιμόλυνσης εύκολα μπο-
ρούμε να καταλάβουμε τι θα ζήσουμε τις επόμενες μέρες. Ενώ οι μο-
νάδες εντατικής θεραπείας σχεδόν τελειώνουν και άρχισαν οι διακο-
μιδές ασθενών σε ιδιωτικά νοσοκομεία, είναι άγνωστο τι θα συμβεί σε 
δέκα μέρες, όταν οι ανάγκες νοσηλείας ασθενών διπλασιαστούν όπως 
αναμένεται. Κάποιοι προτείνουν να ετοιμάσουν υγειονομικές υποδο-
μές για ασθενείς covid-19 σε περίπτερα της ΔΕΘ. Κάποιοι άλλοι, επι-
κρίνουν τον αρμόδιο υπουργό, την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές, 
ότι ολιγώρησαν γιατί άφησαν να χαθούν έξι ολόκληροι  μήνες, χωρίς 
καμία ουσιαστική προετοιμασία, όπως για παράδειγμα την επαναλει-
τουργία της κλινικής Παναγία ή του νοσοκομείου Δερματικών παθή-
σεων, αποκλειστικά και μόνον για ασθενείς covid-19.

Πληθαίνουν οι φωνές ιατρών και επιστημόνων, που προειδοποιούν 
ότι το να αναστέλεις χειρουργεία και κλινικές για να μετατραπούν σε 
κλινικές κορονοϊού δεν είναι λύση, γιατί είναι ορατός ο κίνδυνος να 
χαθούν πολλές ζωές, από χρόνιες και άλλες σοβαρές παθήσεις που 
χρήζουν άμεσης επέμβασης. Ας ελπίσουμε ότι οι εξελίξεις θα είναι 
ήπιες και καλύτερες από τις κακές για την πόλη προβλέψεις. Έχουμε 
μπροστά μας έναν ολόκληρο πολύ δύσκολο χειμώνα και πρέπει να 
έχουμε όλοι την προσοχή μας στον ανώτερο βαθμό.

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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Μάσκες μοίρασε 
ο Γ. Δαρδαμανέλης

Στηρίζει τη «Παιδική Ομπρέλα»
ο Στράτος Σιμόπουλος 

Στη λαϊκή αγορά της Ν.Κρήνης βρέθηκε πρό-
σφατα ο δήμαρχος Καλαμαριάς, Γιάννης Δαρδα-
μανέλης. Όχι, όμως, για να ψωνίσει φρούτα και 
λαχανικά αλλά για να μοιράσει προστατευτικές 
μάσκες στους πολίτες και τους πωλητές λαϊκών 
αγορών.Είχε τη δυνατότητα να συζητήσει μαζί 
τους και να τους επισημάνει την ανάγκη τήρησης 
όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων στο πλαί-
σιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονο-
ϊού. Προστατευτικές μάσκες σε πολίτες μοίρασε ο 
δήμαρχος και στο κέντρο της Καλαμαριάς. ‘Αλλω-
στε, πρόκειται για μία κίνηση του δήμου Καλαμα-
ριάς με τη στήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με τον Πανελ-
λήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, ενώ συνολικά θα 
μοιραστούν 2.000 μάσκες.  

Η Δομή Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας 
«Παιδική Ομπρέλα» είναι μια δράση του Δήμου 
Παύλου Μελά που έχει ένα πολυθεματικό-συμμε-
τοχικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και απευθύνε-
ται σε παιδιά όλων των ηλικιών. Αυτή τη κοινω-
νική δράση στηρίζει ο βουλευτής Θεσσαλονίκης 
της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος που βρέθηκε στους 
χώρους της «Παιδικής Ομπρέλας», δίνοντας ιδιαί-
τερη βαρύτητα στην έννοια κοινωνικής ευθύνης, 
τονίζοντας πως είναι διαχρονική, αλλά και πολύ 
σημαντική ειδικά μέσα στις δύσκολες συνθήκες 
που έχει δημιουργήσει η υγειονομική κρίση. 

karfitsomata
Αίτημα Σταμενίτη για ενίσχυση των νοσοκο-
μείων Έδεσσας και Γιαννιτσών

Χαρές για την Αννα Αγγελίδου 

Συγκίνηση στο μνημόσυνο Φωτιάδη

Μακριά από το ... δήμο οι αντιδήμαρχοι

Επικοινωνία με τον Υφυπουργό Υγείας κ. Κοντοζαμά-
νη είχε ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας κ. Δι-
ονύσης Σταμενίτης κατά τη διάρκεια της οποίας κατέθεσε 
αίτημα για την περαιτέρω ενίσχυση των Νοσοκομειακών 
Μονάδων Έδεσσας και Γιαννιτσών με ιατρικό, νοσηλευτι-
κό και λοιπό επικουρικό προσωπικό.

Μετά την ενίσχυση που υπήρξε κατά την περίοδο του 
πρώτου κύματος της πανδημίας με συνολικά πάνω από 
90 άτομα και για τα δύο Νοσοκομεία, ο κ. Σταμενίτης τό-
νισε ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα και η δεύ-
τερη φάση προσλήψεων του απαραίτητου υγειονομικού 
προσωπικού, προκειμένου να αποφευχθεί μελλοντική 
πίεση στις μονάδες υγείας του Νομού Πέλλας.

Στο πλαίσιο του δεύτερου κύματος της εκδήλωσης 
της πανδημίας και της εξάπλωσης της νόσου  COVID-19, 
ο Νομός Πέλλας εμφανίζει το τελευταίο διάστημα, βάσει 
των στοιχείων, επιβαρυμένο επιδημιολογικό φορτίο. 

Ο κορονοϊος έχει κρατήσει σε απόσταση ακόμη και 
τους ...αντιδημάρχους και τους εντεταλμένους του δήμου 
Θεσσαλονίκης! ‘Ετσι, μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποι-
ήθηκε και η Εκτελεστική Επιτροπή του δήμου με τον δή-
μαρχο, Κωνσταντίνο Ζέρβα, να δίνει κατευθύνσεις αλλά 
και οδηγίες για το πώς πρέπει να κινηθούν οι αντιδημαρ-
χίες και οι υπηρεσίες στη διάρκεια της καραντίνας και 
του δεύτερου κύματος του κορονοϊού μέσω της οθόνης 
του υπολογιστή του. Σημειώνεται πως στις Εκτελεστικές 
Επιτροπές του δήμου συμμετείχαν αρκετά άτομα κι έτσι 
προκειμένου να τηρηθούν όλα τα μέτρα και τα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα αποφασίστηκε να συσκεφτούν ...μαζί, 
αλλά ο καθένας στο γραφείο του, κάνοντας χρήση της 
τεχνολογίας! 

Γιαγιά έγινε και πάλι η πρώην αντιδήμαρχος Οικονο-
μικών του δήμου Θεσσαλονίκης, επί διοίκησης Μπουτά-
ρη, ‘Αννα Αγγελίδου - Πολυχρονιάδου. Το πρώτο εγγόνι 
από τον γιο της ήταν ένα κοριτσάκι, που πήρε μάλιστα και 
το όνομα της, ενώ το δεύτερο εγγόνι είναι αγόρι και ήρθε 
να συμπληρώσει τη χαρά όλης της οικογένειας, μέσα σε 
ένα δύσκολο έτος όπως είναι το 2020. Να τους ζήσει! 

Το 40ημερο μνημόσυνο του αντιδημάρχου Οικονομι-
κών του δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, Χρήστου Φωτιάδη, 
ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή, τελέστηκε σε κλίμα 
συγκινησιακής φόρτισης. Στην τελετή που πραγματοποι-
ήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, λόγω των έκτακτων 
υγειονομικών μέτρων, παρέστησαν ο δήμαρχος, Κλεάν-
θης Μανδαλιανός, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλί-
ου, Γιώργος Ρούμελης, οι οποίοι εκπροσωπώντας το Δη-
μοτικό Συμβούλιο του δήμου παρέδωσαν στη σύζυγο του 
εκλιπόντος Μαρία και την κόρη του Μελίνα, έναν πάπυρο 
αποτίοντας ελάχιστο φόρο τιμής.
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Κοντά στους άστεγους 
η δημοτική αστυνομία

Ετοιμο το νέο ΚΕΠ στη Λαγκαδά

Τα ... πάνκεικς της Άννας

Το ανθρώπινο της πρόσωπο δείχνει για μία 
ακόμη φορά η Δημοτική Αστυνομία του δήμου 
Θεσσαλονίκης. Τα βράδια που οι πολίτες βρίσκο-
νται στη ζεστασιά των σπιτιών τους, προφυλαγμέ-
νοι από την πανδημία του κορονοϊού, οι δημοτικοί 
αστυνομικοί παίρνουν «σβάρνα» τους δρόμους 
και καταγράφουν τον αριθμό και τα σημεία των 
αστέγων ενόψει του χειμώνα και των χαμηλών 
θερμοκρασιών. Αρκετοί από τους άστεγους ζουν 
συνειδητά έξω εδώ και χρόνια και στην εμφάνιση 
των δημοτικών αστυνομικών τους ζητούν είτε ένα 
μπουφάν, είτε ένα ζευγάρι παπούτσια ή μία κου-
βέρτα. Τα κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας, με 
επικεφαλής τον εντεταλμένο σύμβουλο Δημήτρη 
Δαγκλή και τον προϊστάμενο της υπηρεσίας Πέτρο 
Παπαφίλη, καταγράφουν τις ανάγκες και μέσα 
σε λίγες ώρες επιστρέφουν στα σημεία ώστε να 
εφοδιάσουν τους άστεγους με είδη πρώτης ανά-
γκης. Πολλές φορές, μάλιστα, βοηθούν και οι ίδιοι 
όπως μπορούν. Είναι αξιοσημείωτο, πάντως, πως 
σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες λόγω κορονοϊού, 
έχουν φροντίσει να τους προμηθεύουν πέρα από 
ρούχα και φαγητό και με αντισηπτικά.

Το επόμενο διάστημα θα είναι έτοιμο να λει-
τουργήσει το νέο ΚΕΠ του δήμου Θεσσαλονίκης 
επί της οδού Λαγκαδά στη συμβολή της με την Κα-
πάτου. Τις εργασίες και τις προετοιμασίες του νέου 
ΚΕΠ επιθεώρησαν ο δήμαρχος, Κωνσταντίνος 
Ζέρβας και ο αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Δημοτικών 
Κοινοτήτων και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, 
Στέλιος Λιακόπουλος. Στο χώρο θα λειτουργήσει 
έως το τέλος του 2020 το ΚΕΠ που θα εξυπηρετεί 
τους κατοίκους της β’ δημοτικής κοινότητας.

karfitsomata
Το κατευόδιο της Βούλας 
στον στρατευμένο γιο 

Αντωνίου - Ζέρβας 
ενωμένοι καταφέρνουμε πολλά 

Σε ερωτήσεις μαθητών 
απάντησε ο Απ. Πάνας 

Μάνα φαντάρου είναι πλέον η αντιπεριφερειάρχης 
Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου. Ο πολυαγαπημένος 
γιος της, Γιώργος, στον οποίο η αντιπεριφερειάρχης έχει 
πολύ μεγάλη αδυναμία -και το δηλώνει όπου σταθεί κι 
όπου βρεθεί- θα υπηρετήσει τη στρατιωτική θητεία του 
στον ‘Εβρο. Τον αποχαιρέτησε στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης με μία άκρως συναισθηματική φωτογραφία, 
στην οποία βουρκωμένη η ίδια δέχεται ένα φιλί στο μέ-
τωπο από τον γιο της. Και είχε το εξής σχόλιο: «Ο ‘Εβρος 
είναι Τιμή για σένα και Περηφάνια για μένα. Καλή θητεία 
αγόρι μου!». 

Δύο σημαντικούς λόγους για να ... χαμογελούν έχουν 
εν μέσω υγειονομικής κρίσης, η επικεφαλής του Γρα-
φείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη κ. Μαρία 
Αντωνίου και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος 
Ζέρβας. Οι δύο τους είχαν τηλεδιάσκεψη κατά την διάρ-
κεια της οποίας συζήτησαν όλα τα ζητήματα που αφο-
ρούν την πόλη και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, όπως 
το δεύτερο κύμα πανδημίας που είναι επιφέρει τεράστιο 
πλήγμα στη Θεσσαλονίκη και συνεχίζει την φονική του 
πορεία. Η Μαρία Αντωνίου και ο Κωνσταντίνος Ζέρβας 
εξέφρασαν την ιδιαίτερη ικανοποίηση τους για τα μηνύ-
ματα που υπάρχουν και αφορούν την εύρεση εμβολίου 
από μία εταιρεία, που έχει ήδη εγκατασταθεί στην πόλη 
μας τη Pfizer, λαμβάνοντας ελπίδα για την αντιμετώπιση 
της υγειονομικής κρίσης. Παράλληλα, ως νότα αισιοδο-
ξίας και προοπτικής για την Θεσσαλονίκη βλέπουν την 
υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την πλα-
τεία Διοικητηρίου, με ταυτόχρονη προστασία και ανάδει-
ξη του αρχαιολογικού χώρου. Το μήνυμα που εκπέμπουν 
«ενωμένοι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. 

Κοντά στους μικρούς μαθητές του Δημοτικού Σχο-
λείου Ολύνθου βρέθηκε ο βουλευτής Χαλκιδικής του 
ΚΙΝΑΛ Απόστολος Πάνας ο οποίος μάλιστα στα πλαίσια 
του μαθήματος Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής απά-
ντησε σε ερωτήματα τους που αφορούσαν τους θεσμούς 
και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Ο κ. Πάνας φύτεψε 
τα πρώτα μαρούλια μαζί με τον πρόεδρο της κοινότητας 
Ολύνθου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκόυ προγράμματος 
Nemesis, επίσης επισκέφθηκε και το κοινό Πάρκο Κυ-
κλοφοριακής Αγωγής.

Δημιουργικά φροντίζει να περνάει τις ώρες της και 
όσο πιο κοντά στην οικογένεια της και ειδικά τα δυο της 
μικρά παιδιά η βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ Άννας 
Ευθυμίου. Η κ. Ευθυμίου από αυτή την άσχημη κατά-
σταση της μεγάλης διασποράς του κορωνοϊού και του 
lockdown προσπαθεί να δει την θετική πλευρά. Έτσι μοι-
ράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, τις όμορφες 
στιγμές που πέρασε μαζί με τα παιδιά της ένα πρωινό 
μέσα στη κουζίνα, εξασκώντας τις μαγειρικές της ικα-
νότητες φτιάχνοντας σπιτικά πάνκεικς. Η βουλευτής δεν 
ξέχασε να στείλει και το απαραίτητο μήνυμα των ημερών 
προτρέποντας τους διαδικτυακούς της φίλους «Μένουμε 
σπίτι, μένουμε υγιείς, μένουμε αισιόδοξοι», έγραψε.
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Εικονικά φορολογικά στοιχεία – τιμολόγια

Ένα φορολογικό στοιχείο- στις περισσότερες περιπτώσεις τιμολόγιο, 
λέμε ότι είναι εικονικό, όταν δεν έχει εκδοθεί βάσει μίας πραγματικής 
συναλλαγής μεταξύ του εκδότη και του αποδέκτη αλλά για να επιτελέ-
σει άλλους σκοπούς- συνήθως παράνομους, με συνηθέστερο τη φορο-
διαφυγή. Εικονικό είναι επίσης το στοιχείο που εκδίδεται επί πραγματι-
κής συναλλαγής αλλά φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική 
εταιρία ή από φυσικό πρόσωπο  το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη 
συγκεκριμένη συναλλαγή, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η ποι-
νική δίωξη ασκείται κατά του πραγματικού δράστη. Τα φορολογικά στοι-
χεία στα οποία αναγράφεται αξία συναλλαγής κατώτερη της πραγματι-
κής θεωρούνται ως ανακριβή, ενώ τα φορολογικά στοιχεία στα οποία 
αναγράφεται αξία μεγαλύτερη της πραγματικής θεωρούνται ως εικονικά 
για την πλεονάζουσα αξία. Δεν είναι εικονικό για τον λήπτη το φορολο-
γικό στοιχείο το οποίο αφορά πραγματική συναλλαγή, αν το πρόσωπο 
του εκδότη είναι διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται στο στοιχείο.
Το νομικό πλαίσιο και οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις ορίζονται 
από το  άρθρο 66 παρ. 5 Ν. 4174/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 
8 Ν. 4337/2015 και ισχύει από τις 17.10.2015 έως και σήμερα. Οι ποινές 
που προβλέπονται είναι α) φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών για 
όποιον εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία, β)  φυλάκι-
ση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών 
φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα πέντε χι-
λιάδων (75.000) ευρώ και
β)  κάθειρξη έως δέκα (10) έτη, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει 
τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ. Σε περίπτωση που τα εικονικά 
φορολογικά στοιχεία χρησιμοποιηθούν για την αποφυγή πληρωμής κά-
ποιων συγκεκριμένων φόρων, ο δράστης τιμωρείται σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις που ισχύουν για το αδίκημα της φοροδιαφυγής στους συγκεκρι-
μένους φόρους.  Παρατηρούμε επομένως πως η ελληνική έννομη τάξη 
προσδίδει στο συγκεκριμένο αδίκημα ιδιαίτερη βαρύτητα και προβλέπει 
αυξημένες ποινές. Πριν την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, οι ποινές 
ορίζονταν από το άρθρο 19 παρ.1 και 4 του νόμου 2523/1997, ο οποίος 
ήταν ακόμη αυστηρότερος.
Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, αξίζει να σημειωθεί πως ο νόμος ορίζει 
ότι ο δράστης που εξέδωσε ή αποδέχθηκε εικονικά φορολογικά στοι-
χεία ώστε να φοροδιαφύγει είτε του ΦΠΑ είτε του φόρου εισοδήματος, 
δε διώκεται ποινικά για τα εικονικά φορολογικά στοιχεία αλλά μόνο 
για την πράξη της φοροδιαφυγής, καθώς ο νομοθέτης θεωρεί πως το 
αδίκημα της έκδοσης ή αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων 
εμπεριέχεται σε αυτό της φοροδιαφυγής. Θεωρείται δηλαδή σε αυτήν 
την περίπτωση πως το εικονικό φορολογικό στοιχείο είναι το μέσο ώστε 
να τελεστεί το ποινικό αδίκημα της φοροδιαφυγής. Εκτός όμως από τις 
ποινικές κυρώσεις, η έκδοση και λήψη εικονικών φορολογικών στοι-
χείων επισύρουν και βαριές διοικητικές ποινές, καθώς καταλογίζονται 
από την ΑΑΔΕ στον εκδότη ή στον αποδέκτη του εικονικού φορολογικού 
στοιχείου τόσο οι διαφυγόντες φόροι καθώς και  διοικητικό πρόστιμο. 
Στην περίπτωση που ο παραβάτης θεωρεί πως το ποσό που του καταλο-
γίστηκε είναι υπέρμετρο μπορεί να προσφύγει αρχικά στην ΑΑΔΕ εντός 
προθεσμίας 30 ημερών ασκώντας ενδικοφανή προσφυγή και σε δεύτε-
ρη φάση στα διοικητικά δικαστήρια.

*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 *

Περήφανος ο Καλαφάτης για τη διαχρονική αξία 
του νόμου του για τα Αυθαίρετα

Κάλεσμα Αναστασιάδη 
για διαδικτυακή επικοινωνία 

Σε καραντίνα ο Μ. Κυριζίδης

Περηφάνος για τον ν. 4178/2013 
για τα αυθαίρετα, τονίζει την διαχρονική 
του αξία σε ανάρτησή στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης ο Γενικός Γραμματέας 
της  Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. 
Σταύρος Καλαφάτης. Ο κ. Καλαφά-
της έξι χρόνια μετά υπενθυμίζει ότι το 
2014, η Ολομέλεια του ΣτΕ τον έκρινε 
συνταγματικό και νόμιμο. «Είναι ο νό-
μος που ως Αν. Υπουργός Χωροταξίας 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνέταξα 
και εισηγήθηκα και ο οποίος υπερψηφί-
σθηκε στις αρχές Αυγούστου 2013 από 
την Βουλή των Ελλήνων» αναφέρει ο 
κ. Καλαφάτης, τονίζοντας, ότι ο νόμος 
αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία διότι με-
ταξύ άλλων, αντιμετώπισε ριζικά και 
οριστικά μετά από δεκαετίες το χάος 
της αυθαίρετης δόμησης στη χώρα.

Κοντά στους ανθρώπους της Β’ εκλογικής Περιφέρειας Θεσ-
σαλονίκης όπου εκλέγεται και εκπροσωπεί στη Βουλή και όχι 
μόνο, προσπαθεί να βρεθεί με την βοήθεια της τεχνολογίας και 
πιο συγκεκριμένα του διαδικτύου ο βουλευτής της ΝΔ Σάββας 
Αναστασιάδης. Ο κ. Αναστασιάδης βλέποντας τις αλλαγές στον 
τρόπο ζωής και επικοινωνίας που έχει επιφέρει η μεγάλη δια-
σπορά του κορωνοϊού, μια πανδημία που απειλεί αρκετές από 
τις ελευθερίες που είχαμε ως δεδομένες, αλλά και αισθανόμε-
νος την ανάγκη ώστε να βρεθεί δίαυλος επικοινωνίας με τους 
συμπολίτες του, καθώς στο γραφείο του πλέον και για όσο δι-
αρκεί η υγειονομική κρίση, κόσμο δεν μπορεί να δεχτεί, απευθύ-
νει κάλεσμα μέσα από τα social media στους διαδικτυακούς του 
φίλους, ώστε να επικοινωνούν μαζί του και με τους συνεργάτες 
του για οποιονδήποτε θέμα τους απασχολεί. Ο κ. Αναστασιάδης 
στέλνει μήνυμα νίκης της πανδημίας μέσα από την ενότητα. 

Σε κατ’ οίκον περιορισμό βρίσκεται ο αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Έργων του δήμου Θεσσαλονίκης, Μάκης Κυρι-
ζίδης, καθώς η σύζυγος του, γιατρός στο επάγγελμα, μετά 
την τελευταία της εφημερία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο 
βρέθηκε θετική στον κορονοϊό. Την αποκάλυψη έκανε ο 
αντιδήμαρχος στο facebook σημειώνοντας πως ο ίδιος θα 
ασκεί τα καθήκοντα του μέσω τηλεδιασκέψεων. Μάλιστα, 
συνέστησε σε όλους να προσέχουν λόγω της έξαρσης των 
κρουσμάτων στην πόλη της Θεσσαλονίκης και να τηρούν 
τα μέτρα και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και των λοιμωξιολόγων. 

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
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Το «Αβέβαιο» είναι πιθανώς ένας ήπιος 
χαρακτηρισμός για να περιγράψουμε το πώς 
νιώθουμε οι περισσότεροι άνθρωποι αυτήν 
τη στιγμή. Φέτος έχουν παρουσιαστεί τόσα 
πολλά σοκ στα συστήματά μας, που πολ-
λοί από εμάς αγωνιζόμαστε για να διατη-
ρήσουμε οποιαδήποτε αίσθηση ισορροπίας. 
Ενώ υπάρχουν πραγματικές συνθήκες στη 
ζωή μας που μας προκαλούν ανησυχία και 
αβεβαιότητα, υπάρχουν ταυτόχρονα επίσης 
πραγματικές τεχνικές που μπορούμε να χρη-
σιμοποιήσουμε για να διατηρηθούμε ήρεμοι. 

1. Νιώστε τα συναισθήματά σας
Είναι ωφέλιμο να αφιερώνουμε λίγο 

χρόνο και καθόμαστε απλά με ό, τι νιώ-
θουμε. Επιτρέπουμε στον εαυτό μας να 
κλάψει, να φωνάξει ή να εκφράσει ό, τι 
συναισθήματα μπορεί να αναδεύονται 
κάτω από την επιφάνεια. Όταν δίνουμε 
στον εαυτό μας το χώρο να αισθανθούμε 
πλήρως ένα πρωταρχικό συναίσθημα, το 
συναίσθημα τείνει να περνά σαν κύμα και 
να μας αφήνει ήρεμους.

Φυσικά, εάν αυτά τα συναισθήματα εί-
ναι «εκτός ελέγχου» ή δεν αισθανόμαστε 
ανακούφιση, είναι χρήσιμο να ζητήσουμε 
τη βοήθεια και την υποστήριξη ενός θε-
ραπευτή. Η αναζήτηση βοήθειας, είναι 
μια πράξη δύναμης όταν αντιμετωπίζουμε 
ένα προβλήματα.

2. Πρακτική αυτο-συμπόνιας
Προσπαθούμε πάντα να περιποιού-

μαστε τον εαυτό μας με την καλοσύνη 
που θα κάναμε σε έναν στενό μας φίλο. 
Αναγνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε κάτι 
πολύ δύσκολο αυτήν τη στιγμή. Προσπα-
θούμε να απορρίψουμε τυχόν κρίσιμες 
σκέψεις για τον εαυτό μας που προκύ-
πτουν. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι 

στην πραγματικότητα δεν είμαστε μόνοι στα 
δεινά μας. Η αντιμετώπιση των προκλήσεων 
είναι μέρος της ανθρώπινης κατάστασης και 
δεν πρέπει να αισθανόμαστε απομονωμένοι 
επειδή δυσκολευόμαστε.

3. Αναπνεύστε
Η αναπνοή μπορεί να είναι ένα ισχυρό 

εργαλείο για τη διαχείριση του άγχους μας. 
Ακόμη και το να χασμουρηθούμε μπορεί να 
έχει μια ηρεμιστική επίδραση στο νευρικό 
μας σύστημα. Μια απλή και χρήσιμη πρα-
κτική είναι η αναπνοή των τεσσάρων. Ξεκι-
νάμε εισπνέοντας από τη μύτη για τέσσερα 

δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, κρατάμε την 
αναπνοή μας για τέσσερα δευτερόλεπτα. 
Εκπνέουμε από το στόμα για τέσσερα δευ-
τερόλεπτα και τέλος κρατάμε άδεια τα πνευ-
μόνια μας για ακόμα τέσσερα δευτερόλεπτα. 
Επαναλαμβάνουμε μερικές φορές πριν επι-
στρέψουμε στην κανονική μας αναπνοή. Η 
άσκηση έχει αποδειχθεί ότι ανακουφίζει από 
το άγχος, μειώνει την αρτηριακή πίεση και 
προκαλεί ύπνο.

4. Συνδεθείτε με τη φύση 
Εάν είναι ασφαλές εκεί όπου ζούμε, κά-

νουμε έναν περίπατο ή συμμετέχουμε σε μια 
δραστηριότητα που μας συνδέει με τη φύση. 
Αφιερώνουμε χρόνο για να παρατηρήσουμε 
ότι συμβαίνει γύρω μας. Μυρωδιές, ήχους, 
υφές ή και γεύσεις. Αυτή η άσκηση μας βο-
ηθά να συνδεθούμε με το σώμα μας και να 
ανακτήσουμε μια αίσθηση ηρεμίας.

5. Κάνετε διαλείμματα 
από την τεχνολογία
Είναι σημαντικό να είμαστε ενημερωμέ-

νοι, αλλά όλοι χρειαζόμαστε διαλείμματα 
από την Άγρια Δύση του Διαδικτύου. Είναι 
εντάξει να βάζουμε τις συσκευές μας μακριά 
και να είμαστε παρόντες με ό, τι κάνουμε ή 
με όποιον κι αν είμαστε. Μπορούμε να ορί-
σουμε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
που επιλέγουμε να είμαστε εντός ή εκτός 
σύνδεσης.  Όποια δραστηριότητα κι αν κά-
νουμε ως απόσπαση της προσοχής από τις 

οθόνες είναι βοηθητικό. Ωστόσο, είναι ση-
μαντικό να επιλέγουμε πράγματα που μας 
χαλαρώνουν.

6. Γειώστε τον εαυτό σας στο παρόν
Μερικές στιγμές είναι πραγματικά δύ-

σκολο να τις ζούμε. Είναι σημαντικό να 
θυμόμαστε ότι σπάνια η αγωνία του παρελ-
θόντος ή η καταστροφή του μέλλοντος εξυ-
πηρετεί οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από 
το να μας κάνει να υποφέρουμε. Σίγουρα, 
μπορούμε να μάθουμε από τα λάθη μας και 
να κάνουμε αλλαγές, αλλά η μόνη στιγμή 
που μπορούμε να βιώσουμε είναι αυτή που 
βρισκόμαστε. Εάν δώσουμε στους εαυτούς 
μας άδεια να αναζητήσουμε αυτήν την αί-
σθηση εσωτερικής ειρήνης, θα είμαστε πολύ 
πιο ανθεκτικοί στο να αντιμετωπίσουμε τις 
προκλήσεις που μας φέρνει η ζωή.

Οι ανήσυχες στιγμές δημιουργούν ευκαι-
ρίες για να συνδεθούμε με ανθρώπους που 
μας κάνουν να νιώθουμε ήρεμοι. Μέσα από 
την απογοήτευση έρχεται και η αντίδραση 
και μπορεί να ωθούμαστε σε ενέργειες που 
απομακρύνουν τα αγαπημένα άτομα αντί να 
τα φέρνουν πιο κοντά. Ας κάνουμε ένα δώρο 
στον εαυτό μας κι ας πατήσουμε παύση σε ό, 
τι συμβαίνει και ας αφιερώσουμε χρόνο για 
να συνδεθούμε με τον σύντροφό μας, έναν 
στενό φίλο, έναν συγγενή ή τα παιδιά μας.

*Η Νάνσυ Νενέρογλου είναι ψυχολό-
γος συνιδρύτρια του Reggio Θεσσαλονίκη

Τρόποι για να διατηρήσετε την ηρεμία σας 
ενόψει της αβεβαιότητας

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 ανήσυχες 
στιγμές 

δημιουργούν 
ευκαιρίες για 

να συνδεθούμε 
με ανθρώπους 

που μας κάνουν 
να νιώθουμε 

ήρεμοι.

opinion
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Τρόποι για να διατηρήσετε την ηρεμία σας 
ενόψει της αβεβαιότητας

Πώς είναι να μεγαλώνεις με μπαμπά δήμαρχο; 
Συναρπαστικό. Μπορεί ο πατέρας μου να μας έλειπε 
πολύ, μπορεί τα προβλήματα του Δήμου να επηρέ-
αζαν την καθημερινότητα μας, όμως βλέποντας τον 
τόπο μου να μετατρέπεται σε μία καλά οργανωμένη 
πόλη που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από αντίστοιχες 
ευρωπαϊκές με γέμιζε υπερηφάνεια για τον πατέρα 
μου και για τις προσπάθειές του.

Επέλεξες όμως την περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας… Με κέρδισε ο άνθρωπος Απόστο-
λος. Όταν μου έκανε την πρόταση να συστρατευτώ 
στην προσπάθεια του το 2014 ήμουν σίγουρος για 
την επιλογή που έκανα. Ήξερα ότι θα καταφέρουμε 
πολλά για το καλό της Περιφέρειας και νομίζω ότι 
δικαιώθηκα για την απόφασή μου.

Πρόκληση η αντιπεριφέρεια Αγροτικής Ανά-
πτυξης; Μεγάλη. Ο Αγροδιατροφικός Τομέας είναι ο 
βασικότερος πυλώνας ανάπτυξης της περιφέρειάς 
μας. Επομένως είναι στοίχημα για εμένα να ανταπο-
κριθώ στις προσδοκίες του Περιφερειάρχη μας.

Τι ατού έχει η περιοχή στον αγροτικό τομέα; Το 
μεγαλύτερο ατού της Κεντρικής Μακεδονίας είναι οι 
ίδιοι οι παραγωγοί της, οι αγρότες και οι κτηνοτρό-
φοι. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία. Δεν είναι τυχαίο 
ότι η Περιφέρειά μας είναι 1η σε απορροφητικότητα 
σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα του Αγροδιατρο-
φικού τομέα. Αυτό από μόνο του λέει πολλά.

Προλαβαίνεις τις υποχρεώσεις στο τεχνικό 
γραφείο; Η αλήθεια είναι ότι είμαι τυχερός γιατί έχω 
εξαιρετικούς συνεργάτες οι οποίοι έχουν αναλάβει 
μεγάλο μέρος της δουλειάς μου. Γιατί όσο και αν 
θέλω να πιστεύω το αντίθετο, είναι πολλές φορές 
αδύνατον να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις της Πε-
ριφέρειας και του γραφείου ταυτόχρονα.

Από μικρός Ωραιοκαστρίτης...δεν σκέφτηκες 
ποτέ τη μετακόμιση; Όχι δεν μου πέρασε ποτέ από το 
μυαλό. Το Ωραιόκαστρο είναι ένας τόπος πανέμορ-
φος μέσα στην φύση, με καταπληκτικούς ανθρώ-
πους. Είναι το κατάλληλο μέρος για να μεγαλώσεις 
τα παιδιά σου.

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

Ο Σωτήρης Μπάτος μεγάλωσε έχοντας κυριολεκτικά μέσα στο σπίτι την αυτοδιοίκηση και τα προβλήματα της. Γιος του πρώην δημάρχου Ωραιοκάστρου, μηχανολό-
γος - μηχανικός στο επάγγελμα, ο οποίος στις πρόσφατες εκλογές στάθηκε δυναμικά στο πλευρό του Απόστολου Τζιτζικώστα. Πλέον, κατέχει τη θέση του αντιπεριφε-

ρειάρχη Αγροτικής Οικονομίας. Να συμπληρώσω πως είναι ένας νέος και ιδιαίτερα σεμνός άνθρωπος, με πολλά προσόντα και κυρίως όρεξη για δουλειά...

Σωτήρης Μπάτος
Το Ωραιόκαστρο είναι το κατάλληλο

μέρος για να μεγαλώσεις τα παιδιά σου

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 

Ποιο σημείο της Θεσσαλονίκης δεν αλλάζεις; 
Την παραλία. Το μοναδικό είναι ότι όσες φορές και 
αν βρεθείς εκεί, πάντα κάτι καινούργιο θα σε εντυ-
πωσιάσει κάτι διαφορετικό θα δεις.

Ελεύθερος χρόνος για το παιδί υπάρχει; Δυ-
στυχώς όχι όσος θα ήθελα. Όποτε είμαι σπίτι όμως 
είναι προτεραιότητά μου και προσπαθώ τον χρόνο 
που έχουμε μαζί να τον περνάμε παραγωγικά, να 

παίζουμε και να κάνουμε δημιουργικές δραστηρι-
ότητες.

Τι σε κάνει να χαμογελάς; Όμορφες στιγμές με 
την οικογένεια μου και τους δικούς μου ανθρώπους 
και το αίσθημα του να πετυχαίνω έναν στόχο που 
έχω θέσει.

Μια έκφραση που χρησιμοποιείς καθημερι-
νά…  Όλα είναι εφικτά, αρκεί να προσπαθήσουμε.
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Η Karfitsa εξηγεί τις κινήσεις με τις οποίες ο Γκαρσία άλλαξε τον ΠΑΟΚ

Ο ...αναμορφωτής Πάμπλο
Η εποχή Πάμπλο Γκαρσία στον ΠΑΟΚ 

ξεκίνησε με εκκωφαντικό τρόπο. Τρεις 
νίκες σε διάστημα μίας εβδομάδας. Δέκα 
γκολ ενεργητικό και μια σειρά αλλαγών 
που έφεραν τεράστια διαφορά στην εικό-
να του Δικεφάλου, τόσο στο αγωνιστι-
κό, όσο και στο ψυχολογικό κομμάτι. Η 
Karfitsa εξηγεί και αναλύει το τι άλλαξε 
και πως κατάφερε ο Ουρουγουανός να 
μεταμορφώσει την ομάδα του.

Εκτός των άλλων ο Γκαρσία μέσα σε 
τρία μόλις παιχνίδια ενεργοποίησε παί-
κτες που επί εποχής Αμπέλ Φερέιρα, δεν 
έμπαιναν ούτε στην αποστολή και γενι-
κώς έδωσε μια αύρα νικητή στην ομάδα 
η οποία φάνηκε και μέσα από τα αποτε-
λέσματα. Και το κυριότερο, ένωσε και 
πάλι όλους τους παίκτες, με πολλούς εξ’ 
αυτών να μιλούν με κολακευτικά λόγια 
για τον νέο προπονητή τους.

1) Η αλλαγή σχηματισμού
Με το «καλημέρα» ο Πάμπλο Γκαρ-

σία, άλλαξε τον σχηματισμό του ΠΑΟΚ. 
Τι κι αν ανέλαβε ουσιαστικά δύο ημέ-
ρες πριν το παιχνίδι του Αγρινίου. Στην 
πρεμιέρα του στον πάγκο του ΠΑΟΚ ο 
43χρονος κόουτς, επέλεξε σχηματισμό 
4-2-3-1, επαναφέροντας έπειτα από 
μεγάλο χρονικό διάστημα την τετράδα 
στην άμυνα. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ πιο απο-
δοτικός, κάτι που φάνηκε και μέσα στο 
γήπεδο. Λίγες ημέρες αργότερα κόντρα 
στην Αϊντχόφεν, έπαιξε με 4-3-3. Οι αλ-
λαγές που επέλεξε όμως δεν ήταν μόνο 
σε ό,τι αφορά τον σχηματισμό. Αλλά και 
στα πρόσωπα. Για παράδειγμα, στο Αγρί-
νιο ξεκίνησε με Σφιντέρσκι, με την PSV 
έβαλε τον Τσόλακ, στη Ριζούπολη έβαλε 
και πάλι τον Σφιντέσκι. Στα στόπερ έκανε 
ροτέισον βάζοντας σε αυτό τον Κρέσπο 
και μοιράζοντας χρόνο σε Βαρέλα – Ίν-
γκασον (σ.σ. Ο Βαρέλα ήταν και εκτός 
αποστολής στο ματς της Ριζούπολης). 
Στα δεξιά μπακ, έδωσε ευκαιρία στον Ου-
αγκε (βασικός με Παναιτωλικό) και μετά 
έβαλε Ροντρίγκο. Στους μεσοεπιθετικούς 
πήραν όλοι σεβαστό χρόνο συμμετοχής. 
Στα χαφ έπαιξαν επίσης όλοι.

2) Η ενεργοποίηση 

των «δικών» του παιδιών
Μέσα σε τρία παιχνίδια ο Πάμπλο 

Γκαρσία, σύστησε ξανά στο ποδοσφαι-
ρικό κοινό τους Τσιγγάρα και Λύρατζη. 
Δύο παιδιά που γνωρίζει καλύτερα από 
τον καθένα, οι οποίοι επί εποχής Φερέι-
ρα ήταν μονίμως εκτός πλάνων. Οι δυο 
τους, μαζί με τον Τζόλη που φυσικά συ-
νεχίζει με κεκτημένη ταχύτητα από την 
περσινή σεζόν, προσθέτουν νέες λύσεις 
και επιλογές στο ροτέισον του Γκαρσία.

Αν θέλουμε να βρούμε κάποιον αδι-
κημένο σε αυτές τις πρώτες ημέρες της 
εποχής του Ουρουγουανού τεχνικού, αυ-
τός είναι ο Γιάννης Μιχαηλίδης που μέχρι 
στιγμής δείχνει να πληρώνει το μάρμαρο 
της αλλαγής σχηματισμού. Βέβαια, κι αυ-
τός πήρε χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι 
με τον Απόλλωνα.

3) Νέος αέρας στα αποδυτήρια
Ο Πάμπλο Γκαρσία είχε ένα μεγάλό 

ατού. Παρακολουθούσε από κοντά μεν, 
λόγω της ενασχόλησής του με την Κ19, 
αλλά και από απόσταση παράλληλα, τα 
τεκταινόμενα της πρώτης ομάδας. Αυτό 
σε συνδυασμό με το ταπεραμέντο και την 
ικανότητα που έχει να φτιάχνει την ψυ-
χολογία των παικτών του έδωσαν άλλο 
«αέρα» εντός των αποδυτηρίων. Πολ-
λοί μιλούσαν ακόμα και για κλίμα που 
έμοιαζε επί ημερών Λουτσέσκου. Κάτι 
βασικό, αφού το Α και το Ω μιας ομάδας 
ξεκινάει από τα αποδυτήρια και την ψυ-
χολογία των παικτών. Επίσης, μέχρι στιγ-
μής έχει κάνει εξαιρετική διαχείριση των 
προσωπικοτήτων της ομάδας, μη διστά-
ζοντας να αφήσει εκτός αποστολής για το 
παιχνίδι της Ριζούπολης τον Βαρέλα.

4) Το αγαπημένο μότο 
και το δώρο της διακοπής
Βέβαια, σαφώς και δεν είναι όλα 

ρόδινα, ούτε φυσικά ο Πάμπλο Γκαρσία 

κρατάει ένα... μαγικό ραβδάκι. Ο ΠΑΟΚ 
έχει πολλές και χτυπητές αδυναμίες, 
που φάνηκαν περίτρανα στο παιχνίδι με 
τον Απόλλωνα στην Αθήνα. Το μοτό των 
δηλώσεων του 43χρονου ως τώρα είναι: 
«Δουλειά, δουλειά, δουλειά». Αλλωστε 
και ο ίδιος έχει παραδεχτεί πως θέλει να 
δει και να μάθει καλύτερα όλους τους 
παίκτες του, έχοντας βασική του επιδίω-
ξη να είναι δίκαιος, όπως χαρακτηριστικά 
τόνισε. Εν πολλοίς έχει αποδείξει πως 
δεν κοιτάει ηλικίες και συμβόλαια και 
αυτό που πρωτίστως θέλει είναι να βελ-
τιώσει την ομάδα σε όλους τους τομείς, 
να προσπαθήσει να περάσει όσο το δυ-
νατόν πιο γρήγορα γίνεται τη δική του φι-
λοσοφία στην ομάδα και η διακοπή που 
υπάρχει λόγω Εθνικών ομάδων έμοιαζε 
με δώρο στα χέρια του Ουρουγουανού 
τεχνικού.

Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο Υ



2914.11.2020

Αλλαγή του υγειονομικού πρωτοκόλλου 
για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα ζητούν οι ομάδες

Ο φόβος 
των αναβολών!

Στην... εντατική βρίσκεται το σύνο-
λο του ελληνικού αθλητισμού εξαιτίας 
του δεύτερου κύματος της πανδημίας 
που πλήττει τη χώρα μας. Ως γνωστόν, 
πλην της Super League και της Basket 
League, καμία άλλη λίγκα, κανένα άλλο 
πρωτάθλημα δεν έχει λάβει το «πράσι-
νο φως» της πολιτείας και της επιτρο-
πής λοιμοξιολόγων για να συνεχιστεί. 
Βέβαια, εδώ και μερικές ημέρες, όλες 
οι επαγγελματικές λίγκες βρίσκονται σε 
συζητήσεις με την Κυβέρνηση, προσπα-
θώντας έπειτα από το ανοιχτό παράθυ-
ρο που άφησε αυτή για την συνέχιση κι 
άλλων πρωταθλημάτων να συνάψουν 
ένα υγειονομικό πρωτόκολλο ανάλογο 
με αυτό που υπάρχει σε ποδόσφαιρο και 
μπάσκετ έτσι ούτως ώστε να επανεκκι-
νήσουν άμεσα τόσο το βόλει (σε άντρες 
και γυναίκες), όσο το χάντμπολ, αλλά και 
η Super League 2. Για την ώρα και παρά 
τις προσπάθειες που γίνονται οι υγειο-

νομικοί επιστήμονες είναι αρνητικοί με 
αποτέλεσμα το σύνολο του ελληνικού 
αθλητισμού (σ.σ. θυμίζουμε πως τα πά-
ντα έχουν «παγώσει» σε επίπεδο ερασι-
τεχνικού αθλητισμού) να βρίσκεται σε... 
καραντίνα. Στα μέσα της εβδομάδας, έγι-
νε γνωστό πως τόσο η ΕΟΠΕ και η ΕΣΑΠ 
(διοργανώτριες αρχές των πρωταθλημά-
των του βόλεϊ), όσο και η Super League 
2 απέστειλαν βελτιωμένα πρωτόκολλα. 
Η απάντηση όμως που δόθηκε ήταν σε 
πρώτη φάση αρνητική. Πλέον οι ομάδες, 
ζητούν (επιτακτικά) τουλάχιστον να τους 
δοθεί η άδεια να ξεκινήσουν προπονή-
σεις για να μη χαθεί περαιτέρω χρόνος 
σε περίπτωση που ξεκινήσουν εκ νέου τα 
πρωταθλήματα.

Ζητούν αλλαγή πρωτοκόλλου στη 
SL για να τελειώσει το πρωτάθλημα

Με τις αναβολές των αγώνων της 
Super League λόγω κρουσμάτων να είναι 

ήδη αρκετές, έχει ξεκινήσει το τελευταίο 
διάστημα συζήτηση μεταξύ των υπευθύ-
νων του πρωταθλήματος με τους εκπρο-
σώπους των ομάδων για να υπάρξουν 
αλλαγές στο υγειονομικό πρωτόκολλο 
το οποίο ισχύει από το καλοκαίρι για την 
διεξαγωγή των αγώνων της κατηγορίας. 
Θυμίζουμε πως με βάση αυτό που ισχύει 
μέχρι σήμερα ένα παιχνίδι αναβάλλε-
ται όταν προκύψουν τρία ή περισσότερα 
κρούσματα κατά τον τελευταίο έλεγχο 
που διεξάγουν οι ομάδες, την παραμονή 
των αγώνων τους. Μέχρι στιγμής έχουν 
αναβληθεί πέντε παιχνίδια. Πρόκειται για 
τα ΑΕΛ-Αρης και Απόλλων Σμύρνης-Λα-
μία την 6η αγωνιστική. Και για τα Τρίπο-
λη-Βόλος, Αρης-ΑΕΚ και ΑΕΛ-Λαμία την 
8η. Η πρόθεση των υπευθύνων είναι να 
προσαρμοστεί περισσότερο στο υγειονο-
μικό πρωτόκολλο το οποίο έχει συντάξει 
η UEFA και εφαρμόζεται για τη διεξαγω-
γή των αγώνων. Σύμφωνα με αυτό, οι 

ομάδες μπορούν να αγωνιστούν αρκεί 
να έχουν 13 διαθέσιμους ποδοσφαιρι-
στές. Αυτό που θέλουν και εξετάζουν 
πλέον στη Λίγκα είναι να διπλασιαστεί 
το όριο των παικτών που θα βρίσκονται 
θετικοί. Δηλαδή, από τα τρία να πάει στα 
6-7 κρούσματα. Διαφορετικά είναι πολύ 
πιθανό με την έξαρση που υπάρχει να 
μην καταφέρει να ολοκληρωθεί το πρω-
τάθλημα, αφού δεν υπάρχουν και διαθέ-
σιμες κενές ημερομηνίες για να οριστούν 
τα αναβληθέντα παιχνίδια. Ηδη, η πρώτη 
ομάδα που τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της αλ-
λαγής αυτής είναι ο ΠΑΟΚ, μέσω επιστο-
λής που έστειλε στη Λίγκα. Βέβαια, τον 
τελικό λόγο και σε αυτήν την περίπτωση 
έχει η ειδική επιτροπή των λοιμοξιολό-
γων που καλείται να αποφασίσει εάν θα 
δώσει την συγκατάθεσή της για να συμ-
βεί αυτό, με τις απαντήσεις να αναμένο-
νται άμεσα...



30 14.11.2020

Στην παρούσα επιφυλλίδα επιχειρείται 
μια κοινωνιολογική προσέγγιση των σύγ-
χρονων πολυπολιτισμικών τάξεων στο ελ-
ληνικό δημόσιο σχολείο μέσα τόσο από τις 
προκλήσεις που αυτές παρουσιάζουν όσο 
και τις πρακτικές που εφαρμόζονται. Φαι-
νόμενα που τις τελευταίες δεκαετίες έχουν 
οξυνθεί, λ.χ. η μετανάστευση και η παγκο-
σμιοποίηση, αφήνουν διαρκώς το στίγμα 
τους σε πολλούς τομείς. Ανάμεσά τους είναι 
και ο τομέας της εκπαίδευσης. Από αυτές τις 
εξελίξεις φυσικά δε θα μπορούσε να έμενε 
ανεπηρέαστο και το ελληνικό δημόσιο σχο-
λείο, το οποίο, ιδιαίτερα μετά την οικονομι-

κή κρίση του 2010, όλο και συχνότερα 
καλείται να ενσωματώνει στους κόλπους 
του αλλοεθνείς μαθητές και να τους ανα-
μειγνύει με τους γηγενείς στο πλαίσιο της 
σχολικής τάξης. Ένα τέτοιο εγχείρημα 
μόνο εύκολο δεν είναι και το κόστος εί-
ναι τεράστιο από κάθε άποψη. Ποιες είναι 
λοιπόν οι προκλήσεις που γεννιόνται μέσα 
από τις πολυπολιτισμικές τάξεις; Και ποιες 
πρακτικές ενδείκνυνται για την ομαλότε-
ρη δυνατή λειτουργία τους;

Ξεκινώντας τη μελέτη των πολυπολι-
τισμικών αιθουσών, η πρώτη διαπίστωση 
που μπορεί να γίνει είναι τα ογκώδη απαι-
τούμενα χρηματικά ποσά, ώστε να κα-
λυφθούν οι ανάγκες όλων των παιδιών. 
Αν μελετήσει κανείς σχετικές στατιστικές 
έρευνες, τα νούμερα μιλάνε από μόνα 
τους. Αν μεταφραστούν τα νούμερα σε 
έξοδα, γίνεται αντιληπτό ότι οι εκπαιδευτι-
κοί θεσμοί καλούνται ετησίως να βάλουν 
το χέρι πολύ βαθιά στην τσέπη.

Ακόμα, προκλήσεις συναντώνται και 
σε κοινωνικό επίπεδο. Γηγενείς και με-
τανάστες καλούνται να συνυπάρξουν στο 
ίδιο περιβάλλον για πολλές ώρες κα-
θημερινά και από κάτι τέτοιο είναι φύσει 
αδύνατον να λείψουν οι εντάσεις. Σε ένα 
εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο στοχεύει 
πρωτογενώς στην κάλυψη της προβλε-
πόμενης διδακτέας ύλης στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας για τις τελικές εξετάσεις, η 
ηθικοπλαστική υπόσταση της εκπαίδευ-
σης έχει παραμεληθεί. Ως εκ τούτου, είναι 
λογικό να παρατηρούνται πολύ συχνά 
φαινόμενα όπως μη αποδοχή και απο-
κλεισμός της ετερότητας. Είναι μια πραγ-
ματικότητα που βρήκε απροετοίμαστους 
τους εκπαιδευτικούς, καθότι οι ρυθμοί 

εκπαίδευσης μεταβλήθηκαν απότομα.
Τέλος, οι πολυπολιτισμικές αίθουσες 

γέννησαν προκλήσεις και σε διδακτικό επί-
πεδο. Μαθητές μεταναστών που δεν κατέ-
χουν επαρκώς την Ελληνική καλούνται να 
συμβαδίσουν με τους ρυθμούς της υπόλοι-
πης τάξης που απαρτίζεται πλειοψηφικά από 
γηγενείς. Οι τελευταίοι, όντας άριστοι γνώ-
στες της -μητρικής για τους ίδιους- Ελλη-
νικής, κατανοούν γρηγορότερα τη διδακτέα 
ύλη και έχουν υψηλότερες επιδόσεις. Αυτό 
δημιουργεί μια ανισότητα μεταξύ τους, η 
οποία συχνά δεν καταπολεμάται, εξαιτίας δι-
δακτικών και υλικοτεχνικών ελλείψεων των 
σύγχρονων δημόσιων σχολείων.

Ποιες είναι λοιπόν οι πρακτικές που 
θα πρέπει να εφαρμοστούν, προκειμένου 
οι προκλήσεις αυτές να αντισταθμιστούν; 
Κατ’αρχήν, απαιτείται συνολική αναθεώ-
ρηση της ελληνικής εκπαίδευσης. Ας θυ-
μηθούμε τη ρήση του πρωτεργάτη του Νε-
οελληνικού Διαφωτισμού (1774-1821), 
Αδαμάντιου Κοραή: «Μικρότερο κακό είναι η 
αγραμματοσύνη, παρά η κακή και χωρίς μέ-
θοδο εκπαίδευση. Είναι βέβαιο πως ανάμε-
σα στους αγράμματους ευκολότερα βρίσκει 
κανείς άνθρωπο ενάρετο, παρά ανάμεσα σ’ 
εκείνους που εκπαιδεύτηκαν χωρίς σωστή 
μέθοδο».

Κοντολογίς, η αμεθόδευτη εκπαίδευση 
είναι καταστροφικότερη και από την αγραμ-
ματοσύνη. Αν η διαπαιδαγώγηση των μαθη-
τών δεν εμποτιστεί με θεμελιώδεις αξίες, 

όπως είναι η αποδοχή και ο σεβασμός της 
ετερότητας και η ευρύτητα των πνευματικών 
οριζόντων, δύσκολα θα αλλάξει η παρούσα 
κατάσταση. Προς την κατεύθυνση αυτήν θα 
μπορούσαν να φανούν ωφέλιμες και οι πρό-
οδοι της τεχνολογίας που παρέχουν δυνα-
τότητες διαδραστικής διδασκαλίας. Ακόμη, 
ομαδικές εργασίες θα βοηθούσαν, ώστε γη-
γενείς και μετανάστες να γνωριστούν καλύ-
τερα μεταξύ τους και εν συνεχεία να προσεγ-
γίσουν θετικότερα ο ένας τον άλλον. 

Από την άλλη, προτάσεις, όπως να γίνει 
το ελληνικό δημόσιο σχολείο χώρος εκπαί-
δευσης Ελληνόπουλων κατά αποκλειστικό-
τητα, θα άμβλυναν το πρόβλημα.

Συνοψίζοντας, οι πολυπολιτισμικές τά-
ξεις είναι μια πραγματικότητα στην ελληνι-
κή δημόσια εκπαίδευση η οποία ήρθε για να 
μείνει. Όσο θα περνάνε τα χρόνια, τόσο αυτή 
θα οξύνεται. Ας προετοιμαστούμε κατάλλη-
λα, ώστε να αντιμετωπίσουμε τη νέα αυτήν 
πρόκληση σαν μια ευκαιρία για να θεμελι-
ώσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά 
μας. Είναι χρέος μας απέναντι στη νέα γενιά. 
Ας μην της στερήσουμε τις ευκαιρίες που δι-
καιωματικά αξίζει.

*Ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης είναι επί 
πτυχίω φοιτητής τμήματος Γερμανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφι-
κής Σχολής του ΑΠΘ

Πολυπολιτισμικές πολυγλωσσικές τάξεις 
στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. 

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο 
Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ 

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Α Δ Η Σ  *

Σε ένα 
εκπαιδευτικό 
σύστημα, το 

οποίο στοχεύει 
πρωτογενώς 

στην 
κάλυψη της 

προβλεπόμενης 
διδακτέας ύλης 
στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας 
για τις τελικές 

εξετάσεις, η 
ηθικοπλαστική 
υπόσταση της 
εκπαίδευσης 

έχει 
παραμεληθεί.

opinion
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα καφέ της Λ.Νίκης και της Αριστοτέ-
λους, αλλά και σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστο-

τέλους με Τσιμισκή.

ΚΕΝΤΡΟ
Apallou Mητροπόλεως 51, 2310228898
Noon Μητροπόλεως 51,  231 028 4212
ΒUTLER Μητροπόλεως  42, 2310281350
Canteen Δημ. Γούναρη 7, 2310228520
Chilai Α.Μηνά 4, 2313054500
ErgonAgora Παύλου Μελά 42,  
2310288008
Ernest Λ.Νίκης13 ,2310242241
GarçonBrasserie Αγίας Σοφίας 2, 
2310253033
KitchenBar Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσα-
λονίκης, 2310502241
Plaisir Μητροπόλεως 9, 2310277444
Sinatra Μητροπόλεως 20 , 2310223739
Warehouse 7, Εντός ΟΛΘ, 2313051669
ΔΕΘ Helexpo Γραφείο Διοίκησης, 
Eγνατία 154, 231 029 1598
Ντερλικατέσεν, Κούσκουρα 7, 
2310230326
Allegro Mέγαρο Μουσικής, 25ης Μαρτί-
ου- Παραλία, 2310896081
Oλύμπιον Πλ. Αριστοτέλους 10 
,2310284001
Ταβέρνα Διάβαση, Παύλου Μελά 13 
&Τσιμισκή,2310220596
Local Café, Π.Π.Γερμανού 17, 
2310223307
Manoir Café, Κατούνη 31, 6973-808906
Ψησταριά Διαγώνιος, Στρατηγού Καλλά-
ρη 13,2310260958
Υψιλον, Εδέσσης 5, 2310530480
Tribeca, Λ.Νίκης 21,  2310226604
Αχίλλειον, Λ.Νίκης 37, 2310229330
Ciel, Λεωφ.Μεγ.Αλεξάνδρου 12, Νέα 
Παραλία, 2310888000
One, Καρόλου Ντηλ 1, 2310256585
Βox Café , Αριστοτέλους 5, 2310267992
Αθιβολή, Κατούνη 15 Λαδάδικα, 
2310508509
Rahati Shisha Bar, Ολύμπου 75, 
2312315433
Simons, Ερμού 57, 2310 272778
Τitania, Τσιμισκή 139,  2310 220985
Dandelion, Χρ.Σμύρνης 17, 231 023 
4208
Αρλεκίνος Κρέπες, Τσιμισκή 102,  231 
027 1001
Ξαρχάκος Καφέ, Πάρκο Χανθ, 
6970368006
Green Family, Βατικιώτου 26-28 Πλ. 
Άθωνος, 2310 257503
Βεργίδης Ζαχαροπλαστείο, Ελευθείας 6, 
Τριανδρία, 6981004425
Εστιατόριο Τσαρούχας, Ολύμπου 78, 
2310271621
Φαρμακείο, Μητροπόλεως 133, 
2310224919
Παραδοσιακόν, Αριστοτέλους 3 και 
Τσιμισκή, 2310242200
High School Pizza Bar,  Λ.Νίκης 9A, 
2310286161
Μikel, Αγίας Σοφίας 40, 2310279959
Blues Bar, Ολύμπου 84, 2310220979
P-Pole, Παύλου Μελά 25, 2310285528
Μenta,Κομνηνών 20, 2313016593
Old Street, Κομνηνών 15, 2310225890
Navona, Λεωφ.Μεγ.Αλεξάνδρου 2, 
2310897444
Gatsby, Eρμού 21 KAI  Βενιζέλου Ελευθε-
ρίου, 2316009396
Mikel, Λ.Νίκης 67,2310283507
Chalkos Gallery Ιουστινιανού 21, 

2310250956
Παραδοσιακό Κούσκουρα 4, 
2310262478
Pepper, Λεωφ.Νίκης 55, 2310257781
Θερμαϊκός Bar, Λεωφ.Νίκης 21, 
2310239842
Elyti Café, Λεωφ.Νίκης 33, 2310265455
Castello, Λεωφ.Νίκης 53, 2310238366
Esatto, Λεωφ.Νίκης 45, 6947308786
Ensayar, Λεωφ.Νίκης 63, 6987978218
Boulevard, Λεωφ.Νίκης 23, 2313033733
Oberon, Λεωφ.Νίκης 13, 2310228400
Blanc Gastrobar, Λεωφ.Νίκης 9, 
2310238294
Le Nouveau Café, Πλατεία Αριστοτέλους 
2, 2310224557
Mangiare Gastro Bar, Μητροπόλεως 20, 
2310223739
Gellissimo Biscoto, Προξένου Κορομη-
λά 8, 2313087125
Café Balkan, Προξένου Κορομηλά 3, 
2310233992
Villa Bianca, Βασιλίσσης Όλγας 180 και 
Θεμιστοκλή Σοφούλη 3, 2310427555
Μakedonia Tv, 26ης Οκτωβρίου 90 Porto 
Center,  2310504300
Tv-100 - Fm-100, Νικ.Γερμανού  1, 
Γραφείο Προγράμματος Θεσσαλονίκη, 
2310261100
Atlas Tv, Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ Περίπτε-
ρο 1, 1ος ορ., Γραφείο Καμελίδη Αντώνη, 
2310501006
Βεργίνα TV, Λεωφ.Στρατού 31,Γρα-
φείο Προγράμματος Θεσσαλονίκη,  
2310831062
Εγνατία Tv, Αν.Γεωργίου 21 εντός 
Βίλκας, Γραφείο Χριστοφορίδης Μπάμπης, 
2310500005
Πλατεία Assos Odeon, Τσμισκή 45, 
2310290290
Public, Tσιμισκή 24, 2310227288
Citymed, Προξένου Κορομηλά 26, 
2310265392
 Βιοκλινική, Μητροπόλεως 86, 
2310372600
Δικηγορικός Σύλλογος, 26ης Οκτωβρί-
ου 5 Δικαστικό Μέγαρο, 2310500860
Ιατρικός Σύλλογος, Πλατεία Αριστοτέλους 
4, 2310262300
ΚΕΠ, Αγγελάκη 4, 2313306000

ΔΥΤΙΚΑ
Mεζέ Μεζέ Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 
2310700100
Μονή Λαζαριστών Κολοκοτρώνη 21, 
Παύλου Μελά, 2310650999
Subito, Π.Μελά, Εύοσμος, 2310706600
Ζαχαροπλαστείο Παπασωτηρίου, Αντώ-
νη Τρίτση 100, Εύοσμος, 2310660300
Times Café Bar, Αγνώστου Στρατιώτου 
25, Πολίχνη, 2310-600885
Looney Bean, Κώττα Ρούλια,  (Εντος 
εμπορικού κέντρου City Gate 2ος  ορ.), 
2310538627
Eurochannel, Προέκταση Σμύρνης άνω-
θεν περιφεριακού, Εύοσμος 2310706325, 
γραφείο Ρήγας Φεραίος
Barista, 25ης Μαρτίου 20, Ευκαρπία, 
6936930404
Μint, Ανδ.Παπανδρέου 115, Νεάπολη, 
2311243610
Il Posto, Πλατεία Ευόσμου,2310768831
Il Posto, Μεγ.Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 

2310704999
Calderon, Επταπυργίου 82, Συ-
κιές,2313039993
U bar project, Μεγ.Αλέξανδρου 93, 
Εύοσμος,2310776002
Café Espelho, Χρ.Σμύρνης 26, Σίν-
δος,6976996302
Pr Café, Π.Μελά 25, Εύοσμος, 
2311242181
Vegera Café, Παύλου Μελά, Πεζόδρομος 
Ευόσμου, 2310704696
Elixir γυμναστήριο, Κρυστάλλη 3, Μετέ-
ωρα, 2310639952
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 256 
Μενεμένη , 2310584000
Αστυνομικό Μέγαρο, Μοναστηρίου 326, 
2310388000
Κτελ Μακεδονίας, Γιαννιτσών 244, 
2310595400
Μπουγάτσα Μπατής, Παναγίας Φανερω-
μένης 33, 231 051 0355

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
Boheme, ΑπολλώνειαΠολιτεία , 
2310477497
Hondos Center Apollonia Λεωφόρος Γε-
ωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000
Shark Bar Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 
2310416855
Γένεσις , Τέρμα 17 ης Νοέμβρη 
,2310984000
Ανατολικό , Μεταμορφώσεως 40, Καλα-
μαριά, 2310419654
Mercado, Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 
13 , Καλαμαριά , 2310402017
Coffice Books & Coffee, Αιγαίου 62, 
Καλαμαριά, 2310403550
Το Νέον Καφενείον, Γρηγορίου Λαμπρά-
κη 205, Άνω Τούμπα, 2310900707
Papillon, Γρηγορίου Λαμπράκη 207,Άνω 
Τούμπα, 2310908680
Le Monde Café, Μαρία Κάλλας 3 Ποσει-
δώνιο, 2313038414
Remvi, Κανάρη 2, Καλαμαριά, 
2310433100
La Bistecca, Καπετανίδου 2 & Θεμ.
Σοφούλη 77, Καλαμαριά, 2310410999
Baraki, Διογένους 42, Κάτω Τού-
μπα,2313026226
Theros, Ακτής 2 & Φιλίππου, Περαία, 
2392020510
Zebra, Νικ.Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 
2310304674
Λόρδον, Πλατεία Παρομάνα 19, Θέρ-
μη,2310024900
Lodge, Καρ.Δημητρίου 4, Θέρ-
μη,2310024943
Rumors, Πλατεία Παρομάνα 20, Θέρμη, 
2310024717
Day-night, Κων.Καραμανλή 
97,2310949554
Τάσος Ζαχαροπλαστείο, Κομνηνών 16 
Πανόραμα, 2310342103 
Dio Con Dio, Παπαδοπούλου 13 Πανόρα-
μα, 2310344294
Nelson, Κομνηνών 27 Πανόραμα, 
6944863248
Εστιατόριο Κρητικός, Βενιζέλου 5 Πανό-
ραμα, 2310332810
Παραδοσιακό, Παπαδοπούλου 17 Πανό-
ραμα, 2310344803
Noah, Κομνηνών 3 Πανόραμα, 
2310331331

Κλινική Θέρμης, 14ο χλμ.Θεσσαλονί-
κης-Ν.Μουδανιών, Θέρμη, 2310024800
Green Family, Θεμ.Σοφούλη 34, Καλα-
μαριά,2310429044
Green Family, Λεωφ.Κομνηνών 27, 
Πανόραμα, 2310029820
Ζαχαροπλαστείο  Mrs Candys, Γ.Παπαν-
δρέου 23, Μαρτίου, 2310852698
Tennis Collective Club Asteras, Όπι-
σθεν Ανώτατη Σχολή Πολέμου, Πατριαχικά 
Πυλαίας
Elixir γυμναστήριο, Βας.Γεωργίου 15, 
Ευζώνων, 2310859880               
Elixir γυμναστήριο, Βας.Όλγας 16, 
2310887490
Elixir γυμναστήριο, Λασκαράτου 15 & 
Κιμ.Βογα 99, 2310419754
Elixir γυμναστήριο, Καρακάση 14 & 
Μαρασλή, Μαρτίου, 2310306153
Elixir γυμναστήριο, Γιάννη Αγγέλου 30, 
Χαριλάου, 2310316931
E-Fit Soma, Καθ.Ρωσσίδου 3Α (πλησίον 
Θεμ.Σοφούλη), Καλαμαριά, 2311267404
Vlachos Medical Center, Κ.Παλαμά 33, 
Καλαμαριά, 2311272295
Serata Café, Νικ.Πλαστήρα 9, Αρετσού 
Καλαμαριά, 6977016764
Kafe Passion, Θεμ. Σοφούλη 17, Καλα-
μαριά,2310429814
Plaisir, 11ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδα-
νιών Mediterranean Cosmos,2310472706
The Prince, 11ο  χλμ. Θεσσαλονί-
κης-Μουδανιών Mediterranean Cosmos, 
2310028559
Tothelo, 11ο  χλμ. Θεσσαλονίκης-Μου-
δανιών Mediterranean Cosmos, 
2310472291
Brulee, 11ο  χλμ. Θεσσαλονίκης-Μου-
δανιών  Mediterranean Cosmos,  
2310474268
Biscoto Coffee, 11ο  χλμ. Θεσσα-
λονίκης-Μουδανιών  Mediterranean 
Cosmos,2310472333
La Pasteria, 11ο χλμ. Θεσσαλονί-
κης-Μουδανιών Mediterranean Cosmos, 
2310472262
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Ασκλη-
πιού 10 , Πυλαία  , 2310400904
Αεροδρόμιο Μακεδονίας

ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ
Δημαρχείο Θεσσαλονίκης
Δημαρχείο Νεάπολης Συκεών
Δημαρχείο Παύλου Μελά
Δημαρχείο Αμπελοκήπων
Δημαρχείο Ευόσμου Κορδελιού
Δημαρχείο Δέλτα
Δημαρχείο Πυλαίας Χορτιάτη
Δημαρχείο Καλαμαριάς
Δημαρχείο Θέρμης
Δημαρχείο Θερμαϊκού
Δημαρχείο Ωραιοκάστρου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο,
Αριστοτέλους 27,
Εμπορικό και Βιομηανικό 
Επιμελητήριο , Τσιμισκή 29
Επαγγελματικό Επιμελητήριο, 
Αριστοτέλους 27
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Σημεία διανομήςΠολυπολιτισμικές πολυγλωσσικές τάξεις 
στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. 



Ανανεωµένη ιστοσελίδα


