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Υπάρχει ελπίδα

Νοσηλεύτριες από όλη την Ελλάδα σπεύδουν
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ΕΣΥ
της Θεσσαλονίκης που δέχεται ασφυκτική πίεση.

Σελ. 12

Ο CEO της Pfizer
με τη ματιά του
καλύτερού του
φίλου

21 Νοεμβρίου 2020 | karfitsa.gr | paraskhnio.gr | toxrima.gr | backstage24.gr

#848
Σελ. 6-7

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τέσσερις ιατροί
πρώτης γραμμής
Η ΣΑΒΒΑΤΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
χαρακτηρίζουν
κρίσιμη και την
επόμενη εβδομάδα

Σελ. 16-17

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αδεια ειδικού
σκοπού
και επανένταξη
στις 120 δόσεις

«Πόλεμος»
για την επίταξη
Διαφωνούν οι ιδιοκτήτες κλινικών για τη διάθεση κλινών Covid υποστηρίζοντας
ότι το προσωπικό δεν είναι εκπαιδευμένο να αντιμετωπίσει τέτοιες περιπτώσεις

Σελ. 8-9

Σελ. 4-5

Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Μεγάλη επιτυχία
η ψηφιακή
έκδοση 2 εκατ.
εγγράφων

Σελ. 10-11

editorial
θ υ έ λ λ η ς

Οι μύθοι της Αριστεράς
και οι δύο Γιάννηδες
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Να μου επιτρέψετε στο σημερινό «συστημένο» να ασχοληθώ με τα όσα συνέβησαν στο
Πολυτεχνείο, εστιάζονταςκυρίως σε δύο σημεία. Το πρώτο ρεαλιστικό. Τα όσα είδαμε να
συμβαίνουν δείχνουν ότι κάποιοι, με αφορμή την επέτειο, έκαναν… πρόβα των όσων ετοιμάζουν την επομένη της λήξης της πανδημίας.
Τα επεισόδια και οι «μάχες» με αφορμή την απαγόρευση των συναθροίσεων (όπως έγινε, εξέθεσε την κυβέρνηση) δεν είναι τίποτε άλλο από ταινία προσεχώς. Μάλιστα, εν όψει
της επετείου του Γρηγορόπουλου, ήδη ετοιμάζουν ακόμη ένα «επαναστατικό» 24ωρο. Για
αυτό και η κυβέρνηση, εγκαίρως αυτήν τη φορά, θα πρέπει να κάνει διάλογο με τα κόμματα
και να δει πώς θα διαχειριστεί την ημέρα μέσα στην πανδημία και τα μέτρα που υπάρχουν.
Το δεύτερο είναι καθαρά ιδεολογικό. Για το πώς δηλαδή διαχειρίστηκε η Κεντροδεξιά
τόσο την Εθνική Αντίσταση όσο και το Πολυτεχνείο. Για την πρώτη, χρειάστηκε 36 χρόνια για
να διαπιστώσει ότι δεν πρέπει να χαρίσει στο ΚΚΕ την Αντίσταση και ότι οι δωσίλογοι και οι
παραφυάδες τους ήταν ξένο σώμα από την Κεντροδεξιά. Για το Πολυτεχνείο, χρειάστηκαν
περισσότερα χρόνια. Μόλις… 47, για να καταλάβει ότι την εξέγερσητου Πολυτεχνείου δεν
την έκανε το ΚΚΕ, που σε πρώτο μάλιστα στάδιο τη χαρακτήριζε προβοκάτσια και στημένη
από την τότε ΚΥΠ, αλλά φοιτητές που ανήκαν σε όλους τους πολιτικούς χώρους.
Εάν όμως σε κάτι οφείλουμε «να βγάλουμε το καπέλο» στην κομμουνιστική Αριστερά,
είναι η τέχνη της να δημιουργεί μύθους. Σκοπός του σχολίου μου δεν είναι να ξύσω πληγές,
μιας και πάντα θεωρούσα και θεωρώ ότι αυτός ο τόπος, για να πάει μπροστά, πρέπει να θάψει το τσεκούρι του διχασμού όσο πιο βαθιά γίνεται. Αλλά δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι η
Αριστερά στον τόπο μας είχε μια ακόμη μεγάλη ικανότητα. Να διαβλέπει πού πάει το λαϊκό
κίνημα και να σπεύδει να το «καπελώσει». Το ίδιο έκανε και στην Εθνική Αντίσταση, το ίδιο
έπραξε και στο Πολυτεχνείο.
Αφορμή για τα παραπάνω μού έδωσαν δυο αναρτήσεις στο FB. Μία του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, με αποσπάσματα από τις αναμνήσεις του πατέρα του, Γιάννη, και μια του Γιάννη
Δημητροκάλλη,ανθρώπου με συμμετοχή στα πολιτικά και πολιτιστικά πράγματα του τόπου
μας. Γράφει ο πρώτος: «Το 1969 συνελήφθην από την ΕΣΑ, διότι είχα αναμειχθεί με τους
“Ελεύθερους Έλληνες”, μια σημαντική οργάνωση αποστράτων αξιωματικών, οι οποίοι είχαν ταχθεί με το αντικίνημα του βασιλιά. Με κράτησαν έξι μήνες σε πλήρη απομόνωση. Έξι
μήνες που δεν είδα άνθρωπο, έξι μήνες που δεν βγήκα από τον χώρο κράτησης. Όμως, δύο
πράγματα μου κράτησαν συντροφιά: ένα αντίτυπο της Αγίας Γραφής, που βρήκα στο συρτάρι, και μια… αράχνη. Την παρακολουθούσα, ήταν μια παρηγοριά, το μόνο στοιχείο ζωής
γύρω μου. Και όταν μια ημέρα δεν υπήρχε πια, λυπήθηκα πολύ».
Γράφει ο δεύτερος:«Ακόμη και ο εισαγγελέας, στη δίκη των χουνταίων, μίλησε για τη
γενναία “…νέα γενεά, με τα άοπλα χέρια…” και όχι για εξέγερση του Λαού, όπως διαστρεβλωτικά οι μυθοπλάστες των κομματικών κέντρων και οι φυλλάδες τους το παρουσιάζουν.
Μα δεν τους φτάνει ούτε αυτή η ένοχη διεύρυνση, με την οποία τη δόξα της συνειδητής
πολιτικής αντίστασης των δυναμικών νεολαίων την επεκτείνουν, αυθαίρετα και σε όλον
τον Λαό, που χαρακτηριστικά είχε αδρανήσει πλήρως τις κρίσιμες ώρες και δεν της συμπαραστάθηκε. Με αναλήθειες, προσπαθούν ναδώσουν αληθοφάνεια στην παραπλάνηση που
επιχειρούν, μιλώντας και γράφοντας για αιματοχυσίες και ατέλειωτους νεκρούς. Μα πού
τους είδαν; Τους αρκούν οι ανεξακρίβωτες πληροφορίες, φήμες και διαδόσεις.Θυμάμαι ότι
άκουγα τα μεσάνυχτα, που έφυγα από τους έρημους πια δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, να πέφτουν πολλοί πυροβολισμοί, μα όχι μέσα στον χώρο του. Πολύ περισσότερους
άκουσα στις 3:30’ όταν πήγα στην Μαυροματαίων, μα και αυτοί ήταν σκόρπιοι, πουθενά δεν
είδα πολεμικές συμπλοκές. Πού έγιναν οι αιματοβαμμένοι αγώνες και οι αιματοχυσίες του
Λαού;…».
Αυτά, για να υπάρχει η καταγραφή των ντοκουμέντων από ανθρώπους που τα έζησαν…
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Με αναλήθειες,
προσπαθούν
να δώσουν
αληθοφάνεια στην
παραπλάνηση
που επιχειρούν,
μιλώντας και
γράφοντας για
αιματοχυσίες
και ατέλειωτους
νεκρούς.
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Η άδεια αναψυχής που δεν χορηγήθηκε θα μεταφερθεί το 2021

Άδεια ειδικού σκοπού: Τι ισχύει
για τους εργαζόμενους γονείς
ΤΗΣ ΑΜΑΛΊΑΣ ΚΆΤΖΟΥ

των παιδιών, άδεια λόγω ασθένειας τέκνου, άδεια άνευ αποδοχών.
Σημειώνεται ότι στην άδεια ειδικού
σκοπού για κάθε τέσσερις ημέρες άδειας,
οι δύο πρώτες ημέρες χορηγούνται με
αποδοχές από τον εργοδότη, η τρίτη
ημέρα επιδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό και η τέταρτη ημέρα αφαιρείται από την ετήσια κανονική άδεια του
εργαζομένου.

Ένα νέο τοπίο στη λειτουργία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα έχουν
διαμορφώσει το κλείσιμο των σχολείων
και η χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού
στους γονείς. Το πρόβλημα με τη φύλαξη
των παιδιών επιλύεται σε μεγάλο βαθμό
από την τηλεργασία, η οποία έχει επεκταθεί και αναδεικνύεται σε ένα από τα βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της
πανδημίας.
Για το Δημόσιο, διευκρινίσεις για την
άδεια ειδικού σκοπού παρέχει εγκύκλιος
του υπουργείου Εσωτερικών και για τον
ιδιωτικό τομέα τις παραμέτρους έδωσε
το υπουργείο Εργασίας.

Υπόλοιπο αδείας 2020

Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός
Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, το υπόλοιπο
της άδειας αναψυχής που δεν έλαβαν οι
εργαζόμενοι θα μπορεί να μεταφερθεί
στο έτος 2021 για όσους εργαζομένους
θα μπουν σε αναστολή τον Δεκέμβριο ή
για όσους δεν πρόλαβαν να τη λάβουν
λόγω των συνθηκών. Άμεσα το υπουργείο με νομοθετική ρύθμιση θα τακτοποιήσει το θέμα αυτό.

Δημόσιος τομέας

Στην εγκύκλιο του υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου επισημαίνεται πως όλες οι δημόσιες υπηρεσίες
θα πρέπει να διαθέτουν ανά πάσα στιγμή
έκθεση/πλάνο εργασιών, που θα αποδεικνύει ότι λειτουργούν μόνο με το απολύτως απαραίτητο προσωπικό, ενώ θα αναφέρει και τους εργαζομένους που έχουν
τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας.
Επισημαίνεται ότι το ποσοστό τηλεργασίας δεν δύναται να είναι, υπό τις
παρούσες επιδημιολογικές συνθήκες, σε
καμία περίπτωση μικρότερο του 50%.
Σε ό,τι αφορά τους γονείς, προβλέπεται η χορήγηση στους γονείς υπαλλήλους άδειας ειδικού σκοπού ή της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου.
Επιπλέον, στις περιπτώσεις αυτές και
υπό τις συνθήκες της πανδημίας, οι οποίες καθιστούν σχεδόν αδύνατη πλέον τη
χορήγηση αδειών λόγω εξάντλησης αυτών, οι υπηρεσίες θα προβαίνουν, εφόσον το επιθυμεί ο υπάλληλος γονέας,
στην κατά προτεραιότητα παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό, βάσει των καθηκόντων που ασκεί ο
υπάλληλος, ή στην εκ περιτροπής παροχή εργασίας. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι οι
υπάλληλοι αυτοί δύνανται να παρέχουν
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Ειδικές περιπτώσεις

την εργασία τους σε ωράριο διαφορετικό
από αυτό που προβλέπεται, εφόσον αυτό
συνάδει τόσο με την προστασία των τέκνων όσο και με την εξυπηρέτηση των
αρμοδιοτήτων της δημόσιας υπηρεσίας.

Ιδιωτικός τομέας
Για τον ιδιωτικό τομέα, η εγκύκλιος
του υπουργείο Εργασίας προβλέπει χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού κατά
το διάστημα της προσωρινής αναστολής
λειτουργίας των μονάδων/δομών παροχής φροντίδας ή εκπαίδευσης ή της διά
ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας τους.
Όταν πρόκειται για εργαζόμενους γονείς τέκνων τα οποία είναι εγγεγραμμένα
ή φοιτούν σε μονάδες/δομές παροχής
φροντίδας ή εκπαίδευσης, των οποίων
η λειτουργία ή η διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία αναστέλλεται, συστήνε-

ται κατ’ αρχάς η παροχή εξ αποστάσεως
εργασίας, εφόσον αυτή είναι εφικτή.
Εάν δεν είναι δυνατή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, τότε, σύμφωνα με το
προαναφερθέν νομοθετικό πλαίσιο, ως
εναλλακτική χορηγείται η άδεια ειδικού
σκοπού, ως ισχύει και σύμφωνα με τις
σχετικές εγκύκλιες οδηγίες που έχουν
ήδη εκδοθεί για τους δικαιούχους αυτής
και για άλλα επιμέρους ζητήματα.
Ειδικά για τους εργαζομένους του
ιδιωτικού τομέα που έχουν ήδη εξαντλήσει το δικαίωμα της ετήσιας κανονικής
άδειας για το έτος 2020, γίνεται αποδεκτό
ότι, κατά την τέταρτη μέρα του 4ημέρου
σχήματος της άδειας ειδικού σκοπού,
μπορεί να δηλωθεί οποιαδήποτε άλλη
νόμιμη άδεια δικαιούται ο εργαζόμενος,
είτε αυτή χορηγείται με αποδοχές είτε
χωρίς αποδοχές, όπως π.χ. άδεια για την
παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης

Εάν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι
ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, λαμβάνει
την ειδική άδεια είτε ο ένας αποκλειστικά είτε την μοιράζονται σε διαφορετικά
διαστήματα υποβάλλοντας υπεύθυνες
δηλώσεις στον εργοδότη.
Εάν ο ένας είναι μισθωτός και ο άλλος ελεύθερος επαγγελματίας, τότε την
άδεια δικαιούται μόνο ο μισθωτός.Αν
εργάζεται μόνο ο ένας γονέας, τότε δεν
δικαιούται την άδεια παρά μόνο αν ο άλλος νοσηλεύεται ή νοσεί από κορονοϊό, ή
είναι άτομο με αναπηρία.
Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης
των γονέων ή γέννησης τέκνου εκτός
γάμου, το δικαίωμα της άδειας ασκείται
αποκλειστικά από τον γονέα που έχει
την επιμέλεια ή τη γονική μέριμνα του
παιδιού. Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί
και τμηματικά, ενώ δεν τη δικαιούνται οι
εργαζόμενοι γονείς σε επιχειρήσεις που
μένουν κλειστές με κρατική εντολή.

οικονομία
Επανένταξη στις 120 δόσεις – Τι αλλάζει στα επιδόματα
Επανένταξη στην ρύθμιση των 120
δόσεων και αλλαγές στα επιδόματα ΟΠΕΚΑ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στο
νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που
κατατέθηκε την Τρίτη το βράδυ στη Βουλή.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται η παράσταση
της υποβολής αιτήσεων για το επίδομα
γέννησης μέχρι τέλος του έτους.
Αναφορικά με το επίδομα παιδιού, το
επίδομα στέγασης και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ορίζεται ότι σε περίπτωση
παιδιού, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής του στην υποχρεωτική
εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό
την προϋπόθεση αφενός της εγγραφής
του σε σχολείο, αφετέρου της πραγματικής
φοίτησής του, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το παιδί δεν υποχρεούται να
επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του.
Επίσης στο νομοσχέδιο προβλέπεται η
διάθεση κενών κατοικιών του τ. ΟΕΚ. νυν
ΟΑΕΔ σε πολίτες με έντονες κοινωνικές
και οικονομικές ανάγκες που στερούνται
κατοικίας.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο δίνει τη
δυνατότητα για επανένταξη στην ρύθμιση
των 120 δόσεων για όσους έχασαν τη ρύθμιση λόγω μη καταβολής δόσεων το διάστημα Ιουνίου - Οκτωβρίου 2020. Για να
ενταχθεί πάλι στη ρύθμιση η συγκεκριμένη
κατηγορία οφειλετών, θα πρέπει να καταβάλλει τη δόση Νοεμβρίου μέχρι τέλος του
Νοεμβρίου.
Διατάξεις κοινωνικής πολιτικής
Στο νομοσχέδιο επανακαθορίζεται
η έννοια των αστέγων ως ωφελούμενη
μονάδα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Καταβάλλεται, για το χρονικό
διάστημα από την 25η Μαΐου 2020 έως
και την 31η Ιουλίου 2020, στο 100%
των ωφελούμενων, ανεξαρτήτως της διάρκειας παραμονής των τελευταίων στα
Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), η αποζημίωση των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ φορέων, που
λειτουργούν ανάλογα Κέντρα, των οποίων
η λειτουργία ανεστάλη, στο πλαίσιο των
μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδη-

μίας του κορονοϊού COVID-19, και επαναλειτούργησαν με δυναμικότητα μειωμένη
κατά 50%.
Επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις
σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την
προώθηση των θεσμών της αναδοχής και
της υιοθεσίας.Ορίζεται, μετά από γνώμη
της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους, εκπρόσωπός της στον ΟΠΕΚΑ.
Θεσπίζεται πρόγραμμα με τίτλο «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους». Το
πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες αστεγίας και λειτουργεί συμπληρωματικά, στο
πλαίσιο εφαρμογής δημόσιων πολιτικών
καταπολέμησης της έλλειψης στέγης. Στα
ευεργετήματα του εν λόγω προγράμματος
περιλαμβάνονται η επιδότηση ενοικίου
για διάστημα 24 μηνών, καθώς και η κάλυψη δαπανών για οικοσκευή και λοιπές
λειτουργικές ανάγκες του νοικοκυριού.
Επίσης προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών
ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με συμπληρωματικές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες

ενεργοποίησης, κατάρτισης και προώθησης στην εργασία.
Επικαιροποιείται το θεσμικό πλαίσιο
για τη χορήγηση του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες.Συγκεκριμένα:
• Προσδιορίζονται οι περιπτώσεις χορήγησης του επιδόματος (συνέχιση σε υφιστάμενους δικαιούχους ή έναρξη καταβολής του σε νέους αιτούντες).
• Ορίζονται ανώτατο όριο επιδόματος
τα 362,00 ευρώ.
• Καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη
χορήγησή του και ορίζεται η διαδικασία για
την υποβολή των σχετικών αιτήσεων.
• Προβλέπεται ο τρόπος διεκπεραίωσης των εκκρεμών αιτήσεων, κατά τη δημοσίευση των –υπό ψήφιση– διατάξεων.
• Ορίζεται το αφορολόγητο και ακατάσχετο του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής.
Καθορίζεται ο ΟΠΕΚΑ ως το αρμόδιο
όργανο που χορηγεί το επίδομα και ενώπιον του οποίου ασκούνται τυχόν ενδικοφανείς προσφυγές.
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Ο Αλβέρτος Μπουρλά μέσα από τα μάτια του καλύτερου του φίλου

Από την… προεδρία του 10 Γυμνασίου
στο ταβάνι της Phizer
ου

ΓΡΆΦΕΙ Η ΔΈΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΎ

«Από τη στιγμή που πήρε την απόφαση να βγάλει το εμβόλιο περιμέναμε το
αποτέλεσμα. Ξέρω ότι ο Άκης δίνει την
ψύχη του σε ότι καταπιάνεται οπότε ήταν
θέμα χρόνου το αποτέλεσμα». Με αυτά
τα λόγια ο Χρίστος Κρανιώτης ο καλύτερος φίλος του Διευθύνοντα Σύμβουλου
της Pfizer, Αλβέρτου Μπουρλά περιέγραψε στην Karfitsa πως βίωσε ο ίδιος
τις προσπάθειες του φίλου του, για την
ανακάλυψη του εμβολίου και την σωτήρια εκατομμυρίων ανθρώπων από τον
κορονοϊό.
«Βασικός του σκοπός ήταν
να βγάλει το εμβόλιο» αναφέρει.

Ο Χρίστος Κρανιώτης παρακολουθούσε όλες τις ερευνητικές προσπάθειες
του φίλου του και μιλούσε μαζί του τακτικά, συζητώντας για την πίεση και την
αγωνία του Αλβέρτου στην Νέα Υόρκη.
Όταν οι προσπάθειες του CEO της
Pfizer απέδωσαν καρπούς, η ικανοποίηση ήταν τεράστια. «Μιλήσαμε διαδικτυακά για τα τελευταία νέα για το εμβόλιο.
Αισθάνθηκε ανακούφιση και μεγάλη
χαρά όπως είπε και ο ίδιος ήταν μια μεγάλη μέρα για την επιστήμη».
Ο Χρίστος είναι ο κολλητός φίλος
του Αλβέρτου Μπουρλά από το γυμνάσιο. Μας υποδέχτηκε στο σπίτι του για
να μας δώσει μερικές πληροφορίες για
τον επιστήμονα που ξεκίνησε από τη
Θεσσαλονίκη και έφτασε στο υψηλότερο σκαλί μιας ισχυρής παγκόσμιας φαρμακοβιομηχανίαςτης Pfizer, βάζοντας
παράλληλα και το δικό του αποτύπωμα
στην εξέλιξή της. Για τον Χρίστο, ο Αλβέρτος – Άκης –όπως συνηθίζει να τον
αποκαλεί από παιδί, είναι ένας υπέροχος
άνθρωπος με ευφυΐα, καλοσύνη, διάθεση για προσφορά, ήθος και αξίες. «Δεν
υπάρχει άνθρωπος που να τον γνωρίζει
και να μην τον αγαπήσει ή να μην πει
καλά λόγια για τον Άκη. Είναι ηγετική
φυσιογνωμία, χαμηλών τόνων ταπεινό6
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φρων, ένας απλός άνθρωπος απόλυτα
προσεγγίσιμος από όλους» αναφέρει ο κ.
Κρανιώτης και σημειώνει: «Τον παρακολουθώ σαν… περήφανος κολλητός. Δεν
ένιωσα ούτε μία στιγμή ότι είναι ικανός
για κάτι λιγότερο διότι με ότι και αν ασχοληθεί θα είναι ο καλύτερος».

Από το 10o γυμνάσιο της Ικτίνου
στο… ταβάνι της Phizer

Οι δύο άντρες είναι οι καλύτεροι φίλοι από την 1η γυμνασίου,από το 1973
, όταν πήγαιναν και οι δύο στο 10ο Γυμνάσιο της οδού Ικτίνου στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης. Από εκείνα τα χρόνια του
σχολείου, ο Αλβέρτος ήταν ηγετική

φυσιογνωμία. «Από το Γυμνάσιο ξεχώριζε ως μαθητής και ως προσωπικότητα.
Ήταν πρόεδρος στην τάξη και στο 15μελές. Άριστος μαθητής και πολύ καλός
μουσικός. Έπαιζε κιθάρα και ήταν πάντα
η ψυχή σε κάθε γιορτή» αναφέρει ο κ.
Κρανιώτης. Ο Αλβέρτος μεγάλωσε μέσα
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σε μια πολύ ζεστή Εβραϊκή οικογένεια
και ανατράφηκε από δύο εξαιρετικούς
γονείς. Το πατρικό του σπίτι είναι στην
παραλία της Θεσσαλονίκης στην λεωφόρο Νίκης 41. «Ένα σπίτι ανοιχτό και χαρούμενο» θυμάται ο Χρίστος Κρανιώτης.
Οι δύο φίλοι δεν χάθηκαν στα χρόνια
μετά το σχολείο. Σαν μαθητές και αργότερα όταν ο Άλβέρτος πέρασε στην Κτηνιατρική Σχολή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οι δύο νέοι άντρες
δεν άλλαξαν στέκια. «Βγαίναμε συνεχώς
στην Πλατεία Ναυαρίνου, ήταν το σημείο αναφοράς μας και οι ταβέρνες στα
Κάστρα, ο τόπος διασκέδασης μας» αναφέρει ο Χρίστος Κρανιώτης. Ο Αλβέρτος
ήταν και φίλαθλος και πήγαινε συχνά στο
Παλέ ντε Σπορ για να παρακολουθήσει
μπάσκετ με την αγαπημένη του ομάδα
τον Άρη» αναφέρει ο κ. Κρανιώτης.
Ο Αλβέρτος ήταν άριστος και ως
φοιτητής. Στα φοιτητικά του χρόνια στο
Αριστοτέλειο, ασχολήθηκε και με την πολιτική όπως όλοι οι νέοι φοιτητές της μεταπολίτευσης. Οργανώθηκε σε πολιτική
φοιτητική νεολαία χωρίς να αφήσει στιγμή τις πανεπιστημιακές του υποχρεώσεις.

Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές
του και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή με αντικείμενο
την Βιοτεχνολογία της Αναπαραγωγής.
Στόχος του ήταν η Ακαδημαϊκή καριέρα.
Ωστόσο το 1993 μια πρόταση από την
Pfizer του ανέτρεψε τα σχέδια.
«Προβληματίστηκε πολύ μέχρι να
αποφασίσει να μετακομίσει στην Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη είναι η μεγάλη του
αγάπη. Ωστόσο μετά από αρκετή σκέψη
πήρε την απόφαση να φύγει και να αλλάξει πορεία στην σταδιοδρομία του»
αναφέρει ο Κρανιώτης. Ανέλαβε τεχνικός διευθυντής σε μονάδα κτηνιατρικών
φαρμάκων. Τρία χρόνια αργότερα πήγε
στις Βρυξέλλες στη συνέχεια στην Γαλλία, στην Πολωνία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το 2001 μετέβη στις ΗΠΑ,
πέντε χρόνια αργότερα επέστρεψε στο
Παρίσι, και στη συνέχεια εργάστηκε σε
Ασία και Αφρική. Από το 2010 βρίσκεται
στη Νέα Υόρκη και το 2018 εκλέχθηκε
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Phizer για
να φτάσει σήμερα στη θέση του CEO της
εταιρείας. Μέσα σε 27 χρόνια με σκληρή
δουλειά και ήθος έφτασε στο ταβάνι της

παγκόσμιας φαρμακοβιομηχανίας.
Σαν την Χαλκιδική δεν έχει
και για τον CEO της Phizer

Κάθε καλοκαίρι ο Αλβέρτος με τη
Θεσσαλονικιά σύζυγο του και τα δύο του
παιδιά που μιλούν άπταιστα Ελληνικά,
έρχεται στην Ελλάδα για να περάσει τις
διακοπές του μαζί με την οικογένεια του
Χρήστου Κρανιώτη και να συναντήσει και
άλλους φίλους από τα παλιά. «Έρχεται
στην Θεσσαλονίκη με κάθε ευκαιρία και
μαζί με τις οικογένειες μας πηγαίνουμε
διακοπές. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ως
βάση μας τη Χαλκιδική καθώς αγόρασε
σπίτι στην Κασσάνδρα και έβαλε και σε
έμενα την ιδέα να αγοράσω το διπλανό
σπίτι για να έχουμε σημείο αναφοράς»
αναφέρει ο κ. Κρανιώτης και συμπληρώνει: Το σπίτι του στην Κασσάνδρα είναι κέντρο διερχομένων κάθε καλοκαίρι.
Είναι τόσο κοινωνικός και ανοιχτός άνθρωπος που σπάνια να τον βρεις μόνο
του με την οικογένεια του στο σπίτι χωρίς
παρέα. Ίδια εικόνα επικρατεί και στη Νέα
Υόρκη όπου συναντώ πολλούς φίλους
του όταν πηγαίνω εκεί τα Χριστούγεννα».

Ο Χρίστος Κρανιώτης θα συναντήσει ξανά
τον κολλητό του Αλμπέρτο Μπουρλά
στην Νέα Υόρκη τα Χριστούγεννα αν το
επιτρέψουν οι συνθήκες λόγω των περιοριστικών μέτρων. Το μόνο που θα έχει
αλλάξει θα είναι ότι ο κολλητός του θα
είναι πλέον ο σωτήρας της Ανθρωπότητας στη μάχη κατά του κορονοϊου.

Και ρεύµα MAXI
και ηλεκτρικό AMAΞΙ!
Τώρα είναι η καλύτερη στιγµή για να έρθεις στο
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
Γιατί τώρα έχεις και Ρεύµα και Αέριο στη χαµηλότερη
τιµή της αγοράς και µπαίνεις στην κλήρωση
για να κερδίσεις ένα από τα 5 ηλεκτρικά Smart EQ!
Μάθε περισσότερα στο fysikoaerioellados.gr/smart
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Επίταξη δυο ιδιωτικών θεραπευτηρίων στη Θεσσαλονίκη

Δεν είμαστε έτοιμοι για περιστατικά
covid λένε οι ιδιοκτήτες των κλινικών
ΡΕΠΟΡΤΆΖ: ΓΙΏΡΓΟΣ ΝΕΟΧΩΡΊΤΗΣ

Σ

την επίταξη δυο ιδιωτικών
κλινικών στη Θεσσαλονίκη, για
διάστημα 15 ημερών προχωρά
το Υπουργείο Υγείας, μετά τις συνεχόμενες εκκλήσεις από νοσοκομεία αναφοράς της πόλης ότι έχουν εξαντληθεί
τα περιθώρια νοσηλείας επιπλέον
ασθενών με κορονοϊό και το ξεκάθαρο
αίτημα από το «Παπανικολάου» να
σταματήσει η διακομιδή περιστατικών
covid στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.
Τα δυο ιδιωτικά θεραπευτήρια,
όπου σύμφωνα με το ΦΕΚ είναι η Γενική Κλινική Λυσίμαχος Σαραφιανός και η
Euromedica Θεσσαλονίκης έχουν επιταχθεί και μαζί με το προσωπικό τους τίθενται στη διάθεσή της 4ης ΥΠΕ. Στη Θεσσαλονίκη το επιδημιολογικό φορτίο είναι
μεγάλο και τα κρούσματα πάρα πολλά
με αποτέλεσμα να πιέζονται τα δημόσια νοσοκομεία. Έτσι εδώ και ημέρες το
Υπουργείο Υγείας είχε ξεκινήσει επαφές
με την Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών
Κλινικών, από την οποία ζητούσε την
οικιοθελή παραχώρηση 200 κλινών για
την νοσηλεία περιστατικών covid, χωρίς
όμως να βρεθεί η «χρυσή τομή».
Η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας

Κατά τη διάρκεια του πρώτου, όπως
και του δεύτερου κύματος της πανδημίας
COVID-19, το Υπουργείο Υγείας ενέταξε
στον εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης της
κρίσης, τόσο τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα
στρατιωτικά νοσοκομεία και την ΠΦΥ όσο
και κλίνες απλές και ΜΕΘ non COVID του
ιδιωτικού τομέα, σε αγαστή συνεργασία.
Στο νομό Θεσσαλονίκης και μετά το πολύ
επιβαρυμένο επιδημιολογικό φορτίο
που δοκιμάζει τα όρια των νοσοκομείων
όπως και του προσωπικού, κρίθηκε απαραίτητο να λειτουργήσουν απλές κλίνες
COVID-19 και σε ιδιωτικά θεραπευτήρια.
Αφ’ ενός διότι τα νοσοκομεία του ΕΣΥ
πρέπει να συνεχίσουν με ασφάλεια τις
εφημερίες, τους αφ’ ετέρου διότι πρέπει
8
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να αποφευχθεί η πιθανότητα ενδο-νοσοκομειακής διασποράς του κορονοϊού
λόγω του ραγδαία αυξανόμενου αριθμού
των νοσηλευόμενων.
Απεστάλη σχετικό αίτημα προς τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και παρά την προσπάθεια, δεν κατέστη δυνατή η εξεύρεση
κοινά αποδεκτής λύσης.
Κατόπιν τούτου, βάσει του σχεδίου
που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Υγείας
και στο πλαίσιο του σχετικού νόμου που

έχει ψηφιστεί στη Βουλή, από σήμερα
20/11/2020 με βάση το ΦΕΚ 5148, επιτάσσονται 2 ιδιωτικά θεραπευτήρια και
το προσωπικό τους και τίθενται στη διάθεση της 4ης ΥΠΕ.
Η απάντηση και οι επιφυλάξεις
των Ιδιωτικών Κλινικών

Η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών απάντησε στο υπουργείο με την
πρόταση να μεταφερθούν στις κλινικές
ασθενείς χωρίς κορονοϊό ακόμη και από

τα νοσοκομεία των όμορων νομών.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Γρηγόρης
Σαραφιανός κατέθεσε το επιχείρημα στο
οποίο βασίστηκε η άρνηση για παραχώρηση των 200 κλινών, βάση του οποίου
εξηγούσε, πως δεν έχουν εμπειρία στην
διαχείριση περιστατικών Covid-19. Μιλώντας σε δημοσιογράφους ο κ. Γρηγόρης Σαραφιανός, που εκτός από πρόεδρος της Ένωσης είναι και ιδιοκτήτης
του θεραπευτηρίου «Λυσίμαχος Σαρα-
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φιανός» ενός εκ των δυο που επιτάχθηκαν, υποστήριξε πως αυτή τη στιγμή
δεν υπάρχει η κατάλληλη προετοιμασία
από την πλευρά των κλινικών. «Δεν είναι
μια απλή νοσηλεία οποιουδήποτε περιστατικού στο οποίο έχουμε μάθει τόσες
δεκαετίες. Είναι μια ασθένεια που μεταδίδεται με ύπουλο τρόπο. Άρα θα πρέπει
να υπάρχει εκπαίδευση του ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού, η οποία στα
κρατικά νοσοκομεία υπήρχε».
Ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης ανταπαντώντας στο παραπάνω
επιχείρημα ότι δεν είναι προετοιμασμένοι
για περιστατικά Covid 19, δήλωσε πως
οι κλινικές αυτές θα λειτουργήσουν υπό
την επιστημονική εποπτεία και καθοδήγηση της υγειονομικής περιφέρειας και
γιατρών του ΕΣΥ.
Όπως πρόσθεσε ο Υφυπουργός «η
επίταξη δεν έγινε ξαφνικά, είχαν προηγηθεί συζητήσεις και ήταν ξεκάθαρο
από την πλευρά του υπουργείου ότι θα
χρειαστεί να νοσηλεύσουν περιστατικά
Covid19. Ο ιδιωτικός τομέας δεν ήθελε
να δώσει τις κλίνες όποτε η κυβέρνηση
έπρεπε να προβεί σε αυτήν την ενέργεια».

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα
Δημόσιας Υγείας Ιωάννη Κωτσιόπουλο
οι δυο ιδιωτικές κλινικές πρόκειται να
αδειάσουν καθώς θα εξυπηρετούν μόνο
νοσούντες με κορονοϊό και οι ασθενείς
που υπήρχαν σε αυτές θα μεταφερθούν
σε άλλα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Ο κ. Κωστόπουλος εκτίμησε πως τα δυο ιδιωτικά
θεραπευτήρια θα αρχίσουν να δέχονται
περιστατικά με κορονοϊό από τις 23 Νοεμβρίου, με την επίταξη να διαρκεί για 15
ημέρες από την δημοσίευση της κυβερνητικής απόφασης. Η διαδικασία της μεταφοράς των ασθενών από αυτά σε άλλες ιδιωτικές δομές έχει ήδη ξεκινήσει.
Οι υποχρεώσεις των επιταγμένων
κλινικών και η αποζημίωση τους

Η διοίκηση και το προσωπικό των
αναγκαστικά δεσμευόμενων υγειονομικών επιχειρήσεων υποχρεούνται στην
παροχή κάθε αναγκαίας σύμπραξης για
την υλοποίηση των σκοπών της παρούσας αναγκαστικής δέσμευσης. Είναι υποχρεωτική η παροχή κάθε συνδρομή που
κρίνεται αναγκαία και αφορά, στην εισαγωγή ασθενών από άλλα δημόσια νοσοκομεία ή δημόσιες δομές υγείας, στη

μετακίνηση νοσηλευόμενων ασθενών,
καθώς και στην ανάληψη της διοίκησης
της επιχείρησης και του προσωπικού της
για τον ανωτέρω περιγραφόμενο σκοπό,
από τον Διοικητή της 4ης Υγειονομικής
Περιφέρειας.
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την
καταβολή αποζημίωσης για την ανα-

γκαστική δέσμευση από το Δημόσιο των
ανωτέρω κλινικών, το ύψος της οποίας
θα εξαρτηθεί από πραγματικά περιστατικά (αριθμός και βαρύτητα κρουσμάτων),
τη διάρκεια τη πανδημίας και τις έκτακτες
ανάγκες που θα προκύψουν, θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Υγείας.
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Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς στην karfitsa

Μεγάλη επιτυχία η ψηφιακή έκδοση
άνω των 2 εκατ. Εγγράφων

Κ

ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΓΙΏΡΓΟ ΝΕΟΧΩΡΊΤΗ

ανονικότητα χαρακτηρίζει
σε συνέντευξη του στην
karfitsa, τις παρεχόμενες
πλέον υπηρεσίες μέσω του gov.gr, ο
Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς, τονίζοντας
πως η μεγαλύτερη επιτυχία στον τομέα
αρμοδιότητας του είναι η επίτευξη
ψηφιακής έκδοσης άνω των 2 εκατ.
εγγράφων, γεγονός που αποδεικνύει
πως η εξυπηρέτηση των πολιτών από
τον κρατικό μηχανισμό, έχει μπει σε
άλλη εποχή.
Ο κ. Γεωργαντάς απευθύνει κάλεσμα
για ορθολογική χρήση των ψηφιακών δικτύων, ώστε να αποφευχθεί τυχόν υπερφόρτωση και κατάρρευση του συστήματος, το οποίο χρησιμοποιείται λόγω των
μέτρων κατά της πανδημίας μαζικά. Όσον
αφορά την Θεσσαλονίκη και τις επενδύσεις που έχουν δρομολογηθεί στον ψηφιακό τομέα, ο Υφυπουργός τονίζει πως
στη πόλη έχει παγιωθεί ένα δυναμικό οικοσύστημα νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων που αναπτύσσουν τεχνογνωσία
και εφαρμογές. Αναφερόμενος στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης στα
οποία εάν προσθέσουμε και την γεωγραφική της σημασία, ο Υφυπουργός τονίζει
ότι μπορούμε να μιλάμε για ένα ψηφιακό
κέντρο με διεθνή υπόσταση, μοναδικό
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Ποια θεωρείτε την μεγαλύτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας και ως ένα
σημείο επιβλήθηκε από την πανδημία;
Ο στρατηγικός στόχος των μεταρρυθμίσεων που υλοποίησε το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ήταν η ενδυνάμωση των πολιτών μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Οι νέες υπηρεσίες είναι δομημένες
με τρόπο απλό και λειτουργικό, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ακόμη και από συμπολίτες μας χωρίς ιδιαίτερες ψηφιακές δεξιότητες. Φάνηκε ότι
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οι πολίτες ήταν εξαρχής έτοιμοι να ανταποκριθούν και να αξιοποιήσουν τις νέες
δυνατότητες που τους προσφέρθηκαν
με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό δείχνουν
και τα στοιχεία. Ένα σημαντικό ποσοστό
του συνολικού αριθμού των ιατροφαρ-

μακευτικών συνταγογραφήσεων και παραπεμπτικών πραγματοποιείται πια άυλα
ενώ έχουν διεκπεραιωθεί πολλές εκατοντάδες χιλιάδες υπεύθυνες δηλώσεις και
εξουσιοδοτήσεις, ηλεκτρονικά. Παράλληλα, η νέα υπηρεσία ψηφιακής ξυπη-

ρέτησης από τα ΚΕΠ myKEPlive έχει ήδη
αγκαλιαστεί από τον κόσμο και ιδιαίτερα
από συμπολίτες μας που δυσκολεύονται
να μεταβούν στις δημόσιες υπηρεσίες. Οι
πολίτες κατανοούν ότι το κράτος αποκτά
λειτουργικότητα και ανταποκρίνεται στις

συνέντευξη
ανάγκες της καθημερινότητας τους, ακόμη και σε μια περίοδο τόσο δύσκολη όσο
αυτή που διανύουμε. Η μεγαλύτερη επιτυχία είναι η ψηφιακή έκδοση άνω των
δύο εκατομμυρίων εγγράφων. Είναι πια
δεδομένο ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες
μέσω του gov.gr είναι μια κανονικότητα.
Με τον περισσότερο κόσμο στο σπίτι, την τηλεργασία σε μεγάλο ποσοστό,
την τηλεκπαίδευση που υπήρξαν προβλήματα και γενικά την υπέρ-χρήση

του διαδικτύου, μήπως δοκιμάζονται
οι αντοχές του συστήματος και κάποια
στιγμή καταρρεύσει; Λόγω των περιορισμών που έχει επιφέρει η πανδημία
πλειοψηφία των πολιτών επικοινωνεί,

εργάζεται, ψυχαγωγείται και πραγματοποιηθεί την εκπαίδευσή του σχεδόν αποκλειστικά μέσω της τεχνολογίας, μέσω
του Ίντερνετ. Είμαστε σε συντονισμό με
τους παρόχους ώστε να διασφαλιστεί η
ακεραιότητα των δικτύων και η ομαλή
παροχή κάθε είδους υπηρεσιών. Ωστόσο,
αυτό εξαρτάται και από την υπευθυνότητα του καθενός από εμάς. Οφείλουμε
όλοι σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, να
χρησιμοποιούμε τα δίκτυα ορθολογικά,
για να αποφευχθεί τυχόν υπερφόρτωση.
Καλώ όλους να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και να διαβάσουν τις οδηγίες
που έχουμε εκδώσει για την υπεύθυνη
χρήση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων
και υπηρεσιών. Η τήρηση αυτών των
απλών κανόνων είναι κομβική ώστε να
συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε όλες
τις προσφερόμενες υπηρεσίες, χωρίς
προβλήματα.
Πλέον πολλές υπηρεσίες, μπορούν
και τις απολαμβάνουν οι πολίτες ψηφιακά. Ποια είναι τα σχέδια σας για την
περαιτέρω αναβάθμιση του ψηφιακού
συστήματος στη χώρα μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών; Η έναρξη της
λειτουργίας του gov.gr, δηλαδή της ενιαίας ψηφιακής πύλης του δημοσίου, άλλαξε εντελώς τον τρόπο με τον οποίο το
κράτος παρείχε ψηφιακές υπηρεσίες στον
Πολίτη. Η εισαγωγή υπηρεσιών όπως η
ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση, η άυλη συνταγογράφηση, η
εξ’αποστάσεως εξυπηρέτηση από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και η ψηφιακή έκδοση δημοτολογικών και ληξιαρχικών πιστοποιητικών, είναι μερικά μόνο
παραδείγματα της μεγάλης αλλαγής που
συντελέστηκε. Το gov.gr αναβαθμίζεται
συνεχώς. Από τις 501 υπηρεσίες με τις
οποίες ξεκίνησε τη λειτουργία του, σήμερα βρισκόμαστε στις 670. Όπως ανέφερα και παραπάνω, η ψηφιακή έκδοση
άνω των δύο εκατομμυρίων εγγράφων
αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι
οι υπηρεσίες του gov.gr έχουν πια παγιωθεί ως καθημερινότητα. Το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα συνεχίσει,
και κατά το δεύτερο αυτό κύμα της πανδημίας,να διευκολύνει την καθημερινότητά των πολιτών, προστατεύοντας παράλληλα τη δημόσια υγεία. Η περαιτέρω
επέκταση των λειτουργιών της ενιαίας
ψηφιακής πύλης είναι λοιπόν ψηλά στο
σχεδιασμό μας, το προσεχές διάστημα.
Πρόσφατα είχαμε το νέο νόμο για

την ψηφιακή διακυβέρνηση. Τι αλλαγές έχει επιφέρει; Χρειάζονται επιπλέον νομοθετικές ρυθμίσεις στον ψηφιακό χώρο; Ο Νόμος για την Ψηφιακή
Διακυβέρνηση θέτει τις βάσεις για την
περαιτέρω μετάβαση του Δημοσίου στη
νέα ψηφιακή εποχή. Εξοπλίζει διοικητικά
το Δημόσιο ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις, καταπολεμά σημαντικά τη γραφειοκρατία και
βελτιώνει την ποιότητα της εξυπηρέ-

υπηρεσία σε μια άλλη ή ακόμη και από
έναν υπάλληλο σε έναν άλλον.
Μέσα από τις επενδύσεις που έχουν
εξαγγελθεί, πόσο ρεαλιστική είναι η
σκέψη ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να
γίνει ψηφιακός κόμβος για όλα τα Βαλκάνια και την Νοτιανατολική Ευρώπη,
ανοίγοντας και νέες θέσεις εργασίας;
Στη Θεσσαλονίκη, έχει πια παγιωθεί ένα
δυναμικό οικοσύστημα νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων που αναπτύσσουν
τεχνογνωσία και εφαρμογές που δεν

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
θα συνεχίσει, και κατά το δεύτερο
αυτό κύμα της πανδημίας,
να διευκολύνει την καθημερινότητά
των πολιτών, προστατεύοντας
παράλληλα τη δημόσια υγεία.

τησης του Πολίτη. Θα ήθελα να δώσω,
βέβαια, βάση, στη θέσπιση του Μητρώου
Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου, το οποίο αφορά όλες τις
φυσικές ή ψηφιακές διοικητικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Στο Μητρώο
καταγράφονται, αποτυπώνονται και μοντελοποιούνται όλες οι διαδικασίες του
δημόσιου τομέα καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία τους, ενώ σε κάθε διαδικασία του Μητρώου αποδίδεται μοναδικός
κωδικός αριθμός. Αυτό σημαίνει ότι οι
πολίτες, γνωρίζοντας τον κωδικό που
αντιστοιχεί στη διαδικασία που απαιτείται
για την εκάστοτε συναλλαγή του με το
Δημόσιο, θα ξέρουν εξαρχής τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, και την υπηρεσία που πρέπει να τα καταθέσει και τη
ροή που πρέπει να ακολουθηθεί. Έτσι, θα
διεκπεραιώνουν την υπόθεση τους χωρίς
να ταλαιπωρούνται ψάχνοντας συνεχώς
τι πρέπει να κάνει και χωρίς να αντιμετωπίζουν διαφορετική ερμηνεία από μια

απευθύνονται μόνο στην ελληνική αγορά αλλά την υπερβαίνουν. Το Kέντρο
Καινοτομίας Phizer, το Πρότυπο κέντρο
τεχνογνωσίας, εκπαίδευσης και καινοτομίας στις νέες τεχνολογίες της Deloitte
και το Κέντρο Ψηφιακών Δεξιοτήτων της
Cisco είναι επίσης μερικά παραδείγματα
ενδεικτικά της δυναμικής ολόκληρης
της Βορείου Ελλάδος όσον αφορά την
εξωστρεφή επιχειρηματικότητα. Η Θεσσαλονίκη έχει λοιπόν τόσο το ανθρώπινο κεφάλαιο όσο και τις απαραίτητες
ακαδημαϊκές και ερευνητικές υποδομές
για να υποστηρίξει το στόχο ενός σημαντικού ψηφιακού κόμβου. Αν σε αυτά
προσθέσουμε και την γεωγραφική της
σημασία, νομίζω ότι μπορούμε ασφαλώς
να μιλάμε για ένα ψηφιακό κέντρο με
διεθνή υπόσταση, μοναδικό στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αναπτυξιακή και εργασιακή
δυναμική της πόλης και ολόκληρης της
Β. Ελλάδος.
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Νοσηλεύτριες από όλη τη χώρα στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης

«Είμαστε επαγγελματίες υγείας,
θα τα καταφέρουμε»

Σ

ΡΕΠΟΡΤΆΖ: ΔΈΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΎ

δεν έχει πρόβλημα με τα κρούσματα κορονοίού, ενώ αν προκύψει σοβαρό περιστατικό αυτό διακομίζεται σε νοσοκομείο
άλλου νομού ή της Αττικής όπως έγινε με
δύο περιστατικά που διακομίσθηκαν στο
νοσοκομείο του Ρίου και στο «Σωτηρία».

το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και σε
Μονάδα εντατικής θεραπείας,
έπιασαν δουλειά το πρωί της
Παρασκευής οι πέντε από τις έξι
νοσηλεύτριες που έφτασαν από το
Άργος για να βοηθήσουν το νοσηλευτικό προσωπικό στις ΜΕΘ COVID
του νοσοκομείου. Οι ηρωϊδες από την
Πελοπόννησο μετά από μια γρήγορη
ενημέρωση που είχαν από συναδέρφους τους κυρίως για τα επιπλέον
μέτρα προστασίας που χρειάζεται να
λάβουν για να προστατευτούν από την
διασπορά του κορονοϊού άρχισαν τη
βάρδια τους που ούτε οι ίδιες γνωρίζουν πότε θα τελειώσει.
«Είμαστε επαγγελματίες υγείας, θα
τα καταφέρουμε» είπε η Αναστασία, νοσηλεύτρια μέχρι πρότινος σε χειρουργεία
στο νοσοκομείο του Άργους.
Διοικήτρια νοσοκομείου Άργους:
«Υποκλινόμαστε στο θάρρος τους»
«Οι πέντε νοσηλεύτριες προετοιμάστηκαν για να εργαστούν στο ΑΧΕΠΑ
στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και
θα εργαστούν πέρα του ωραρίου τους
συμβάλλοντας με όλες τους τις δυνάμεις
στην ανάσχεση του υγειονομικού πολέμου που έχει ξεσπάσει στη Θεσσαλονίκη»
τονίζει στην karfitsa η Μαρία Σαρίδου,
διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου
Άργους που αποχαιρέτησε το απόγευμα
της Πέμπτης τις νοσηλεύτριες. Μαζί τους
έφτασε στη Θεσσαλονίκη και μια μαία
που ανέλαβε καθήκοντα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
Η διοίκηση του νοσοκομείου της Πελοποννήσου έλαβε ένα e mail από την
6η ΥΠΕ που ζητούσε εθελοντική ενίσχυση των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης
με νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό
και αμέσως απάντησαν θετικά.
Οι έξι νοσηλεύτριες μαζί με άλλους
πέντε συναδέρφους τους έθεσαν εαυτούς στη διάθεση της διοίκησης για να
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μεταβούν όποτε χρειαστεί στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα δεν περίμεναν ούτε την
ετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων
μετακίνησης και ετοίμασαν βαλίτσες
«Ετοιμάσαμε μια πρώτη συμπαγή ομάδα
εκπαιδευμένων νοσηλευτριών και μια
μαία και ενημερώσαμε για την συνδρομή τους. Με πολύ φόβο και άγχος για
τους ανθρώπους μας άλλα και τεράστια
υπερηφάνεια για το θάρρος τους και την
αλληλεγγύη που δείχνουν, τους αποχαιρετήσαμε» τόνισε η κ. Σαρίδου η οποία
γνωρίζει καλά των αγώνα των νοσηλευτριών καθώς η ίδια εργάστηκε επι 32
χρόνια στη νοσηλεία ασθενών και υπογράμμισε ότι «παρόλο που είμαστε μικρό
νοσοκομείο έχουμε μεγάλη καρδιά».
«Απευθυνθήκαμε σε όλες τις κλινικές και κυρίως στην παθολογική και
την μονάδα covid του νοσοκομείου μας
και αμέσως ανταποκρίθηκαν έξι νοσηλεύτριες ηλικίας 30 ως 40 ετών για να
μεταβούν στη Θεσσαλονίκη. Στην Αργολίδα έχουμε μικρό υιικό φορτίο καθώς
μέχρι στιγμής έχουμε στο νοσοκομείο 5
ασθενείς με covid οπότε το προσωπικό
που υπάρχει καλύπτει τις ανάγκες μας»
τόνισε στην karfitsa η πρόεδρος των

εργαζομένων του νοσοκομείου Άργους
Κωνσταντίνα Ζήση. Για εμψύχωση και
επιβράβευση ο δήμαρχος Άργους- Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος χάρισε στις
νοσηλεύτριες ένα κόκκινο τριαντάφυλλο
ενώ τις μετέφερε με βαν από το νοσοκομείο στο αεροδρόμιο.
Άφησαν πίσω οικογένειες
και ευπαθείς ομάδες
Οι έξι νοσηλεύτριες χωρίς δεύτερη
σκέψη αναχώρησαν για τη Θεσσαλονίκη αφήνοντας πίσω τους τις οικογένειες
τους για μια εβδομάδα ενώ μία από αυτές άφησε και τη μητέρα της που ανήκει
στις ευπαθείς ομάδες.
Το νοσοκομείο του Άργους που νοσηλεύει πέντε περιστατικά με κορονοϊό σε θαλάμους αυξημένης φροντίδας
για covid ετοίμασε ήδη και την δεύτερη
ομάδα νοσηλευτών, καθώς δεν υπάρχει
δυνατότητα αποστολής γιατρών, για να
συνδράμει αν χρειαστεί αμέσως μετά την
επιστροφή των έξι πρώτων νοσηλευτριών ενώ το νοσοκομείο προχώρησε στις
απαραίτητες αλλαγές για να καλυφθούν
άμεσα τα κενά που προέκυψαν από την
αναχώρηση τους. Ο νομός Αργολίδας

Πέντε ειδικά εκπαιδευμένες
νοσηλεύτριες από Κομοτηνή
Το πρωί της Παρασκευής έφτασαν
στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης οι πέντε νοσηλεύτριες από το
Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Κομητηνής και έπιασαν δουλειά μέσα σε λίγα
λεπτά από την άφιξη τους μπαίνοντας
μάλιστα κατευθείαν στα βαθιά αφού το
νοσοκομείο εφημέρευε.
«Οι συγκεκριμένες έχουν προσληφθεί για επικουρικό προσωπικό covid
19 και έχουν ειδικευτεί στις ΜΕΘ οπότε
μπορούν να παρέχουν μεγάλη βοήθεια
στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης» τονίζει στην karfitsa o Ιωάννης
Τζουγγρανάς πρόεδρος εργαζομένων
Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο.
Οι τρεις από τις πέντε νοσηλεύτριες
μάλιστα άφησαν πίσω τις οικογένειες
τους.
Στην Κομοτηνή νοσηλεύονται μόνο
απλά περιστατικά καθώς οι ασθενείς με
covid διακομίζονται στο νοσοκομείο της
Αλεξανδρούπολης.
Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης εργάζονται από την Πέμπτη
δέκα εκπαιδευμένες νοσηλεύτριες σε
ΜΕΘ από την Κρήτη που έφτασαν στη
Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης. Οι
νοσηλεύτριες από όλα τα νοσοκομεία
της Κρήτης ήρθαν στη Θεσσαλονίκη χωρίς να θέσουν ημερομηνία αναχώρησης
λέγοντας ότι θα μείνουν στις ΜΕΘ όσο
χρειαστεί. Στη Θεσσαλονίκη φτάνουν
άλλες πέντε νοσηλεύτριες από την Κόρινθο, τρεις από την Κέρκυρα, τρεις από
τα Γιάννενα και μία από τη Σπάρτη.

Ο επίκουρος καθηγητής Ιατρικής πνευμονολόγος Κωνσταντίνος Πορπόδης
μιλά μέσα από την κλινική Covid

Ο πόλεμος του γιατρού
στην πρώτη γραμμή
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ

«Εδώ έχουμε πόλεμο. Χωρίς υπερβολή». Η απάντηση του γιατρού από την
άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής,
ακούγεται πλέον στερεότυπη. «Δεν
είναι υπερβολή», επαναλαμβάνει για
να μεταφέρει το σκηνικό που επικρατεί στο νοσοκομείο. Ημέρες πανδημίας,
κλινική Covid 19, νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης. Ο
πνευμονολόγος, επίκουρος καθηγητής
Ιατρικής του Α.Π.Θ. Κωνσταντίνος
Πορπόδης, είναι στην πρώτη γραμμή
των κλινικών με ασθενείς που έχουν
προσβληθεί από κορωνοϊό. Στην πρώτη, στη δεύτερη, έως και την έβδομη.
«Το νοσοκομείο είναι υπεργεμάτο»,
απαντάει στην Karfitsa μεταφέροντας την
κατάσταση που επικρατεί. Στον ελάχιστο
χρόνο που έχει μέχρι να τον καλέσει ο
επόμενος ασθενής και να τον ρωτήσει:
«γιατρέ θα γίνω καλά;» «Ανοίγουμε συνέχεια κλινικές. Ξεκινήσαμε με μία κλινική τριάντα ανθρώπων και φτάσαμε στη
δεύτερη, στην τρίτη, στην τέταρτη, μέχρι
την έβδομη. Έχουμε 200 άτομα να νοσηλεύονται», περιγράφει. Η κατάσταση στο
νοσοκομείο, ειδικά σε μέρα γενικής εφημερίας δεν περιγράφεται ούτε από τον
πιο παραστατικό πολεμικό ανταποκριτή
σε νοσοκομείο μάχης. Οι εκφράσεις γιατρών και νοσηλευτών, αυτές που έχουν
γίνει στερεότυπα, δεν είναι υπερβολικές.
«Τα περιστατικά σε γενική εφημερία
έρχονται δέκα – δέκα», λέει ο κ. Πορπόδης. «Κουράζεσαι», προσθέτει. «Όμως
δεν το βάζεις κάτω όμως και συνεχίζεις.
Η ιατρική φροντίδα είναι εξαιρετική, η
αφοσίωση μεγάλη, η αυταπάρνηση των
γιατρών και των νοσηλευτών τεράστια»,
λέει.
Χρησιμοποιεί εκφράσεις που άλλες
φορές θα φάνταζαν υπερβολικές. Όμως
μπορεί να είναι λίγες για την πραγματικότητα που βιώνουν. «Οι γιατροί, οι παθολόγοι και οι πνευμονολόγοι, καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Και οι

νοσηλευτές», ξαναλέει. Οι ήρωες είναι
αυτοί, όμως δεν ασχολούνται με αυτό.
Ούτε με τη δημοσιότητα. Προέχει η υγεία
των ασθενών με κορωνοϊό και η επιβίωση. Μετά θα κάνουν ταμείο για το ποιος
ήταν ο ήρωας σε αυτή τη μάχη, που μέχρι
τώρα είναι άνιση και με μοναδικό όπλο
την ατομική ευθύνη και μία μάσκα.
«Από τους 100 που θα προσβληθούν
από κορωνοϊό, το 90% των ασθενών
έχουν ήπια ή και καθόλου συμπτώματα
και μπορούν να το περάσουν στο σπίτι». Αρχίζει να μιλάει με νούμερα για να
καθησυχάσει. Ή και να προειδοποιήσει.
Το 10% θα παρουσιάσουν αναπνευστι-

κή ανεπάρκεια και το απ’ αυτούς το 5%
νοσηλεύονται με υποξυγοναιμία και αμφοτερόπλευρες πνευμονίες, είναι το πιο
ενδεικτικό σημείο του covid», εξηγεί.
«Αφού μπούνε μέσα στην κλινική, ένα
ποσοστό 30% ενδεχομένως να χρειαστεί εντατική θεραπεία. Στις εντατικές
του Παπανικολάου έχουν καταγραφεί
μεγάλα ποσοστά επιβίωσης, το 70% των
ασθενών εξέρχεται», καταθέτει ικανοποιημένος και περήφανος για την αποτελεσματικότητα του νοσοκομείου που
υπηρετεί.
Η πραγματικότητα όμως επανέρχεται. «Μπορεί να έχει επέλθει κόπωση σε

όλους μας. Όμως παρ’ όλο που συνέχεια
δημιουργούνται κλινικές, το ηθικό είναι
ακμαίο, ο κόσμος να είναι σίγουρος ότι
γίνονται τα πάντα», διαβεβαιώνει. Μιλάει για τους συγγενείς, που ανησυχούν και
φοβούνται περισσότερο απ’ ότι οι ασθενείς. Δεν βλέπουν τους δικούς τους ανθρώπους, είναι φυσιολογικό. «Οι ασθενείς φοβούνται και οι συγγενείς τους
ακόμη περισσότερο, επειδή δεν ξέρουν τι
θα αντιμετωπίσουν. Επειδή είναι πολλά
τα περιστατικά που μπαίνουν ταυτόχρονα η πληροφόρηση μπορεί να μην είναι η
καλύτερη, αλλά το ιατρικό επίπεδο είναι
υψηλό. Να το ξέρουν», το κλείνει.
«Λυγίζουν οι γιατροί;» έρχεται το
ερώτημα στον γιατρό που καλείται να
αντιμετωπίσει την πανδημία. «Ψυχικά
κουράζεσαι, ειδικά όταν βλέπεις νέους
ανθρώπους». Αποκαλύπτει ότι η περίπτωση ενός 25χρονου ήταν αυτή που
τον κατέβαλε περισσότερο. «Είχε πολύ
σοβαρές επιπλοκές», αναφέρει ο κ. Πορπόδης.
Δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με τους
αρνητές. Είτε είναι του κορωνοϊού, είτε
μόνο της μάσκας και των μέτρων προστασίας. Μάλλον δεν προλαβαίνει. «Έχω
συναντηθεί μαζί τους… τηλεφωνικά»,
απαντάει στην ερώτηση. «Ζήτησαν τη
βοήθειά μου. Στο νοσοκομείο όσοι έρχονται μάλλον δεν το εκφράζουν», αναφέρει.
Παρά την κούραση, είναι αποφασισμένος μαζί με τους συναδέλφους του να
νικήσουν τον ιό. «Εγώ είμαι αισιόδοξος
ότι θα πιάσουν τα μέτρα του lockdown.
Οι Θεσσαλονικείς έχουν υπακούσει στα
μέτρα και πιστεύω ότι σύντομα θα αρχίσει η ύφεση», αναφέρει. Και κλείνοντας
μας προσγειώνει, όπως όλοι οι γιατροί:
«Το εμβόλιο θα έρθει από του χρόνου,
αυτό είναι ευχάριστο ως γεγονός. Προς
το παρόν όμως ο κορωνοϊός αντιμετωπίζεται μόνο με μάσκα και κοινωνική απόσταση».
21.11.2020
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Ο κορoνοϊός έχει «μολύνει» την οικονομία της Θεσσαλονίκης

Απελπισμένος
ο εμπορικός κόσμος της πόλης
ΡΕΠΟΡΤΆΖ ΦΙΛΊΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΎ

Στις 3 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη
έγινε αυτό που απευχόταν ο επιχειρηματικός κόσμος της πόλης. Το δεύτερο ολικό lockdown ήταν γεγονός και αναπόφευκτο, καθώς τα κρούσματα στην πόλη
αυξάνονται ραγδαία. Οι δρόμοι άδειασαν,
οι πολίτες κλείστηκαν και πάλι στα σπίτια
τους και τα εμπορικά καταστήματα κατέβασαν ξανά τα ρολά τους.
Τα εμπορικά καταστήματα πριν προλάβουν να ισορροπήσουν ξανά μετά την
πρώτη καραντίνα φτάνουν για δεύτερη
φορά στο σημείο μηδέν. Προς το παρόν
είναι άγνωστο πως και πότε θα ανοίξει
ξανά η αγορά, καθώς το σενάριο που
έλεγε ότι στο τέλος του μήνα θα λήξει
η καραντίνα στη Θεσσαλονίκη φαίνεται
πως έχει απομακρυνθεί. Επιχειρηματίες ακούν μουδιασμένοι καθημερινά τις
εξελίξεις γύρω από την κατάσταση που
έχει επιβάλει η πανδημία του covid19 και
όπως λένε στην Karfitsa το παρόν και το
άμεσο μέλλον για τις επιχειρήσεις είναι
δύσκολο, ειδικά αν δεν παρθούν νέα μέτρα στήριξης.
Λουκέτο σε 17 μαγαζιά
στην Τσιμισκή
Μόλις έληξε η πρώτη καραντίνα οι
επιχειρήσεις του εμπορικού κλάδου προσπάθησαν να «σταθούν» στα πόδια τους.
«Η αγορά ‘’πολέμησε’’ για να πιάσει τον
τζίρο του 2019, αλλά δυστυχώς έφτασε
στο 50%, του τζίρου του προηγούμενου
έτους», περιγράφει στην Karfitsa ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Παντελής Φιλιππίδης. «Το
καλοκαίρι που μεσολάβησε δεν ήταν μια
καλή περίοδος για την Ελλάδα λόγω του
τουρισμού, αλλά και επειδή δεν υπήρχε
η δυναμική του καταναλωτικού κοινού
όπως άλλες χρονιές, γιατί οι πολίτες πέρασαν δυο μήνες σε lockdown με 534
ευρώ. Τα πράγματα κύλισαν πολύ δύσκολα μέχρι τον Σεπτέμβριο», εξηγεί ο
ίδιος.
14 21.11.2020

Οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν αυτούς τους μήνες οι επιχειρήσεις ανάγκασε κάποιους ιδιοκτήτες να
βάλουν λουκέτο στα μαγαζιά τους. Μόνο

στην οδό Τσιμισκή, στον πιο εμπορικό
δρόμο της πόλης, έκλεισαν 17 καταστήματα, αναφέρει ο ο κ.Φιλιππίδης και
προσθέτει «σκεφτείτε τί γίνεται στους

υπόλοιπους δρόμους… Ο κόσμος εγκαταλείπει την προσπάθεια, γιατί χάνει την
ελπίδα του και ειδικά στο εμπόριο εάν
χαθεί η ελπίδα, τότε χάνονται όλα».

reportage
Από την στιγμή που επιβλήθηκε το
δεύτερο lockdown στη Θεσσαλονίκη
«βρεθήκαμε και πάλι στο μηδέν», εξηγεί
ο πρόεδρος του ΕΣΘ. «Η κατάσταση αυτή
τη στιγμή είναι τραγική. Υπάρχει μεγάλη
απελπισία στον εμπορικό κόσμο. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στο άμεσο μέλλον και
αν τελικά τέλος του μήνα θα τελειώσει
ή θα συνεχιστεί η καραντίνα. Υπάρχουν
ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί»,
τονίζει.

Ψάχνουν φθηνότερο ενοίκιο
και μεταφέρονται
Στο Ωραιόκαστρο, σύμφωνα με τον

πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της
περιοχής, Βασίλη Ιακωβίδη, οι επιχειρήσεις του κλάδου κατάφεραν να μείνουν
ζωντανές μέχρι στιγμής. «Στην δική μας
περιοχή ευτυχώς δεν υπήρξαν λουκέτα
μετά το άνοιγμα από την πρώτη καραντίνα. Οι επιχειρήσεις κατάφεραν να κρατηθούν. Ούτε απολύσεις έγιναν, γιατί τα περισσότερα καταστήματα εδώ είναι μικρές
ατομικές επιχειρήσεις με πολύ λίγο προσωπικό», αναφέρει ο πρόεδρος. Ωστόσο,
επιχειρηματίες επέλεξαν να αλλάξουν
καταστήματα και να μεταφερθούν σε
νέα, με λιγότερο ενοίκιο, ακόμη και αν
δεν ήταν σε κεντρικό σημείο. «Μερικοί
ανασυντάχτηκαν, βρήκαν μικρότερα μαγαζιά και μεταφέρθηκαν για να μπορούν
να μειώσουν τα έξοδα, έστω του ενοικίου. Βρίσκουν μικρότερα και με λιγότερο
ενοίκιο μαγαζιά, ακόμη και σε περιοχές
λίγο πιο απόμακρα από το κέντρο», λέει
χαρακτηριστικά ο κ.Ιακωβίδης.
Παρ’όλα αυτά, ο πρόεδρος ξεκαθαρίζει ότι τα πράγματα για τις επιχειρήσεις
είναι πολύ δύσκολα. «Δυστυχώς δεν
προλάβαμε να επουλώσουμε τις πληγές από την πρώτη καραντίνα και ήρθε
η δεύτερη. Αγωνιούμε γιατί δεν ξέρουμε
πόσο θα κρατήσει. Κλείσαμε με χρονικό
ορίζοντα να μας ανοίξουν ξανά στις 30
Νοεμβρίου, αλλά αυτό τώρα δεν φαίνεται να είναι εφικτό. Η βοήθεια που έχουμε από την κυβέρνηση είναι ελάχιστη. Σε
πολλούς συναδέλφους αυτή η βοήθεια
δεν αρκεί ούτε για τα ενοίκια. Όταν λοιπόν φτάνεις σε μια κατάσταση να μην
μπορείς να πληρώσεις τα ενοίκια η κατάσταση είναι δραματική», επισημαίνει. Για
αυτό τον λόγο ο Σύλλογος είχε στείλει
ήδη από την περίοδο της πρώτης καραντίνας επιστολή στον υπουργό ανάπτυξης και επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη
ζητώντας να υπάρξει μια ενιαία ρύθμιση
που θα περιλαμβάνει όλα τα χρέη που
δημιουργήθηκαν μέχρι σήμερα, αλλά
και παλαιότερα. «Αυτό θα πρέπει να γίνει γιατί αρκετοί επιχειρηματίες είναι ήδη
φορτωμένοι και με άλλες ρυθμίσεις. Έτσι
μια ακόμη ρύθμιση δεν θα αλλάξει προς
το καλύτερο την οικονομική κατάσταση
των επιχειρήσεων, ίσα ίσα θα τις επιβαρύνει περισσότερο», εξηγεί ο κ.Ιακωβίδης.
Παράλληλα, από το καλοκαίρι ο Σύλλογος έχει ζητήσει από τον Δήμο Ωραιοκάστρου να γίνει μονοδρόμηση της
κεντρικής οδού Λεωφ. Δημοκρατίας, από
την οδό Θεσσαλονίκης μέχρι την 25ης

Μαρτίου, ούτως ώστε να μεγαλώσουν τα
πεζοδρόμιο και να δοθεί περισσότερος
χώρος στους πεζούς.
«Είναι ένα σχέδιο που υπάρχει ούτως
ή άλλως, στο πλαίσιο του Open Mall,
αλλά λόγω του covid19 δίνεται η δυνατότητα με μια απόφαση του Δήμου να γίνει άμεσα, χωρίς ιδιαίτερες παρεμβάσεις,
μόνο με βάψιμο, όπως για παράδειγμα
έγινε ο Μεγάλος Περίπατος στην Αθήνα.
Με αυτό θα μπορούσε να δοθεί περισσότερος χώρος στον καταναλωτή να περπατάει πιο άνετα.
Παρότι ο Δήμος μας έδωσε υπόσχεση
ότι θα γίνει, προς το παρόν δεν έχει υλοποιηθεί», υπογραμμίζει ο κ.Ιακωβίδης.
«Πρέπει να στηριχθεί
η αγορά της Καλαμαριάς»
«Στην αγορά της Καλαμαριάς είμαστε
στα ‘’μαύρα’’, όπως συμβαίνει σε όλες
τις υπόλοιπες αγορές της Ελλάδας»,
περιγράφει ο πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Καλαμαριάς «Ο Ερμής», Δημήτρης Μηλιάδης .
Αν και το άνοιγμα των καταστημάτων
μετά την πρώτη καραντίνα έφερε μια αισιόδοξη κινητικότητα στα κατάστημα της
περιοχής, αυτό δεν κράτησε πολύ. «Στην
αρχή όταν ανοίξαμε τα πράγματα πήγαν
καλά, γιατί είχαν δημιουργηθεί διάφορες
ανάγκες στο καταναλωτικό κοινό, όλο
αυτό το διάστημα που τα μαγαζιά ήταν

κλειστά. Αυτό όμως δεν διήρκησε πολύ.
Η κίνηση έπειτα ήταν μέτρια».
Το γεγονός αυτό ανέδειξε και την
ανάγκη προβολής και στήριξης που έχει
η τοπική αγορά και σύμφωνα με τον κ.
Μηλιάδη είναι κάτι που θα πρέπει να
«τρέξει» άμεσα ο Δήμος, διότι όπως τονίζει «μετά το πρώτο κλείσιμο είδαμε μια
επιστροφή στις τοπικές αγορές από τους
καταναλωτές. Αυτό είναι ελπιδοφόρο
φτάνει να κρατηθεί και να μην χαθεί».
Όσον αφορά τα λουκέτα, στην Καλαμαριά δεν μπήκαν πολλά μέχρι στιγμής,
δηλώνει ο πρόεδρος, όμως αν συνεχιστεί
η κατάσταση σίγουρα θα αυξηθούν. Μάλιστα, παρατηρήθηκε πως ενώ έκλεινε
ένα μαγαζί, μετά από λίγο ερχόντουσαν
άλλοι επιχειρηματίες για να ανοίξουν
άλλο κατάστημα, «χωρίς να γνωρίζουν
όμως τί τους περίμενε με την δεύτερη
καραντίνα», σχολιάζει.
Για τις επιχειρήσεις η μόνη ελπίδα είναι να έρθει το εμβόλιο για τον κορονοϊό, εξηγεί ο κ.Μηλιάδης, καθώς τότε θα
ομαλοποιηθεί η κατάσταση και θα αποφευχθούν τα νέα lockdown. Άλλωστε,
όπως τονίζει δεν πιστεύει ότι το μοντέλο
«ακορντεόν», άνοιξε – κλείσε, είναι μια
βιώσιμη λύση για τις επιχειρήσεις. «Είναι
σαν προσπαθείς να κρατήσεις έναν άνθρωπο στη ζωή με τεχνητές αναπνοές.
Αυτό θα συντηρήσει ένα αρνητικό κλίμα
για την αγορά», καταλήγει.
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Κραυγή αγωνίας από 4 γιατρούς πρώτης γραμμής

Κρίσιμη και η επόμενη εβδομάδα
ΡΕΠΟΡΤΆΖ: ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΚΑΡΥΠΊΔΟΥ

Κ

ραυγή αγωνίας προς τους
Θεσσαλονικείς να τηρούν
ευλαβικά τα μέτρα προστασίας
και να αποφεύγουν κοινωνικές επαφές, καθώς και η επόμενη εβδομάδα
θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στη «μάχη»
ενάντια στον κορονοϊό, απευθύνουν
τέσσερις γιατροί που βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της
πανδημίας.
Ο αριθμός των κρουσμάτων εξακολουθεί και παραμένει υψηλός στην
πόλη, το σύστημα δημόσιας υγείας δέχεται ισχυρές πιέσεις καθώς τα κρεβάτια
και οι ΜΕΘ είναι πλήρης, ενώ οι γιατροί
και το νοσηλευτικό προσωπικό δίνουν
σκληρό αγώνα για να ανταπεξέλθουν.

Συμεών Μεταλλίδης, επίκουρος καθηγητής ΑΠΘ Παθολογίας – Λοιμωξιολογίας στο ΑΧΕΠΑ: «Πάμε όλοι μαζί να
βγάλουμε την πόλη από την κρίση»
«Η κατάσταση είναι δύσκολη, η πόλη
πλήττεται βάναυσα. Μη μας ευγνωμονείτε, κάνουμε τη δουλειά μας. Ούτε ήρωες
είμαστε, ούτε τίποτα», λέει ο κ.Μεταλλίδης απευθυνόμενος προς τους πολίτες
κάθε ηλικίας, μέσω της ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης.
«Να υπολογίζετε πως για κάθε 1.000
κρούσματα, υπάρχουν γύρω τους άλλα
5.000 περιστατικά. Είναι 1 προς 5. Δεν
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reportage
είναι ένα παιχνίδι. Εμείς θα βάλουμε
πλάτη, είμαστε εδώ να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά. Θα είναι δύσκολες
οι επόμενες μέρες. Πάμε όλοι μαζί να
βγάλουμε την πόλη από αυτή την κρίση», συμπληρώνει ο καθηγητής.
Προσθέτει, δε, πως για τους γιατρούς
και το νοσηλευτικό προσωπικό πλέον

δεν υπάρχει χρόνος για λόγια. «Εμείς
πρέπει να κλειστούμε στα νοσοκομεία.
‘Ολοι οι υγειονομικοί έχουν υπερβάλει
εαυτούς και θα κάνουμε ότι μπορούμε για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα.
Το στοίχημα μας είναι να μη φτάνουν οι
ασθενείς από τα απλά κρεβάτια στις ΜΕΘ,
γιατί εκεί υπάρχει μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας».
Ο κ.Μεταλλίδης περιγράφει με πολύ
γλαφυρό τρόπο τη νόσο του κορονοϊού. ‘Οπως λέει χαρακτηριστικά είναι μία
«μοναχική νόσος» και μία «τραυματική
εμπειρία». «Κάποιοι που νόσησαν από
κορονοϊό, σε ποσοστό κάτω του 5%,
περιγράφουν πως είχαν συμπτώματα
και μετά από 2-3 μήνες. Μπορεί αυτά τα
συμπτώματα να είναι ψυχολογικά. Γιατί
15 μέρες νοσηλείας -εμείς τα λέμε κελιά- χωρίς να βλέπεις τους δικούς σου
ανθρώπους είναι μεγάλη ψυχολογική
πίεση. Είναι τραυματική εμπειρία να μην
έχεις κάποιον δίπλα σου, να σου συμπαρασταθεί. Είναι πολύ μοναχική νόσος ο
κορονοϊός».

Ιωάννης Κιουμής, καθηγητής Πνευμονολογίας και Λοιμωξιολογίας ΑΠΘ
και διευθυντής Κλινικής Αναπνευστικής Ανεπάρκειας στο Παπανικολάου:
«Συμπιέζουμε τις νοσηλείες άλλων
ασθενών λόγω covid»
Τη διαφορά του κορονοϊού με τις προηγούμενες λοιμώξεις Sars και Mers και
γιατί είναι τόσο δύσκολο να ελεγχθεί η
ασθένεια από τους γιατρούς εξηγεί στους
πολίτες ο κ.Κιουμής. «Η βασική διαφορά είναι ότι οι προηγούμενες λοιμώξεις
επέφεραν βαριά γενική κατάσταση, οι
ασθενείς ήταν εύκολα αναγνωρίσιμοι και
η επιδημία μπορούσε να ελεγχθεί. Τώρα,
έχουμε μία λοίμωξη που τα συμπτώματα μπορεί να είναι τίποτα, αυτό που λέμε

ασυμπτωματικούς, αυτούς που έχουν
ελάχιστα συμπτώματα με το κοινό κρυολόγημα, έχουμε τη βαριά λοίμωξη με τον
υψηλό πυρετό και την τελευταία εικόνα
με την προσβολή των πνευμόνων που
οδηγεί τους ασθενείς να υποβληθούν σε
μηχανικό αερισμό».
Σύμφωνα με τον καθηγητή, θα βοηθούσε στη Θεσσαλονίκη να υπάρχουν
νοσοκομεία αποκλειστικά για ασθενείς
με covid. «Το Παπανικολάου και το ΑΧΕΠΑ αναγκαστικά κλείνουν κλινικές για να
δώσουν χώρο σε ασθενείς με κορονοϊό.
Συμπιέζουν τις νοσηλείες άλλων ασθενών. Από τη στιγμή που προσπαθούμε να
λύσουμε ένα πρόβλημα δημιουργώντας
ένα άλλο, είναι φανερό ότι τα νοσοκομεία αυτής της κατηγορίας θα μπορούσαν να βοηθήσουν».

Αθανάσιος Εξαδάχτυλος, πρόεδρος
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου: «Η
άσκηση ιατρικής γίνεται υπό πολεμικές
συνθήκες»
«Η άσκηση ιατρικής γίνεται υπό πολεμικές συνθήκες. Τα εισιτήρια σε καθημερινή βάση ξεπερνούν τα εξιτήρια, είναι
μαθηματικώς βέβαιο ότι κάποια στιγμή
θα καταληφθούν όλα τα κρεβάτια. Άρα
το κρίσιμο είναι να σταματήσει η ροή
ασθενών. Αυτό είναι το ουσιώδες. Και για
να σταματήσει η ροή ασθενών, θα πρέπει
να σταματήσουν οι επαφές μεταξύ ανθρώπων στο μέγιστο δυνατό βαθμό, παντός είδους και χωρίς καμία εξαίρεση»,
προσθέτει ο πρόεδρος του Πανελληνίου
Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάχτυλος.
«Εάν αφήναμε την πανδημία να
εξελιχθεί από μόνη της, χωρίς κανένα
περιοριστικό μέτρο, σύμφωνα με την
εμπειρία μας από τις άλλες επιδημίες θα
περιμέναμε να έχουμε ύφεση στα μέσα

Δεκεμβρίου, αφού θα είχαμε πληρώσει
ένα βαρύτατο φόρο αίματος. Θα περιμέναμε να έχουμε μία επανάληψη κατά τα
τέλη Ιανουαρίου και μία ύφεση στα τέλη
Μαρτίου», εξηγεί αναφορικά με τα μέτρα
που έχουν ληφθεί.
Προχωρά, δε, στην εκτίμηση πως «τα
Χριστούγεννα δεν θα είναι σαν το Πάσχα
του ’20. Να δούμε όμως πόσο αποτελεσματικά αποδίδουν τα μέτρα. Η μόνη
κριτική που θα μπορούσε να γίνει στα μέτρα είναι εάν θα εφαρμοζόντουσαν λίγο
νωρίτερα».

Νικόλαος Νίτσας, πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης: «Με
προσωπικό lockdown κλείνουμε την
πόρτα στον ιό»
‘Εκκληση στους Θεσσαλονικείς να
προχωρήσουν σε ένα «προσωπικό, οικογενειακό, lockdown. Να συγχρωτιζόμαστε μόνο με άτομα του στενού μας περιβάλλοντος για να κλείσουμε την πόρτα
στο ιό, διότι οι επόμενες μέρες θα είναι
ιδιαίτερα κρίσιμες», απευθύνει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Νίτσας.
Μία άλλη λύση, σύμφωνα με τον
κ.Νίτσα, είναι η μακροπρόθεσμη τήρηση
των μέτρων. «Κάποια στιγμή η επιδημία
θα τιθασευτεί. Θα έχουμε πάλι ένα άνοιγμα της οικονομίας, όμως οι πολίτες θα
πρέπει πρέπει να τηρούν τα μέτρα ειδάλλως θα ξαναγυρίσουμε πάλι εδώ που
είμαστε».
«Είμαστε εδώ για να βάλουμε πλάτη
στην υγειονομικη κρίση και να βοηθήσουμε για να ξεφύγουμε από αυτή την
κατάσταση. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, όμως, η βοήθεια όλων είναι πολύ
σημαντική», προσθέτει.
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Πώς εξαρθρώθηκε από την ασφάλεια η σπείρα των μετρ των διαρρήξεων διαμερισμάτων

Οι κλέφτες που προσπερνούσαν
και τα μέτρα για τον κορωνοϊό

Κ
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ινούμενοι σε ορεινές διαδρομές, μακριά από τους
αυτοκινητόδρομους και
λαμβάνοντας μέχρι και μέτρα αντιπαρακολούθησης από την αστυνομία, έξι
διαρρήκτες, μετρ του είδους, έπεσαν
στα δίχτυα των αστυνομικών του
τμήματος εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας της ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
Το ιδιαίτερο με τους συγκεκριμένους
κατηγορούμενους είναι ότι πρόκειται
για συμμορία που διαθέτει «τεχνίτες»
σε κάθε είδος διάρρηξης.
Μόνον μέσα σε 21 ημέρες κατάφεραν
να διαρρήξουν 19 σπίτια σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Μαγνησία και Φθιώτιδα και
πέντε αυτοκίνητα από τα οποία άρπαξαν
πινακίδες τους. Ακολουθούσαν όλες τις
μεθόδους κλοπών, αρκεί οι ένοικοι να
έλειπαν από τα σπίτια – στόχους. Το εντυπωσιακό για τους συγκεκριμένους είναι
ότι προλάβαιναν και παρακολουθούσαν
το σπίτι που είχαν στόχο να κλέψουν, μέχρι να είναι βέβαιοι ότι οι ιδιοκτήτες λείπουν και έτσι εισέβαλαν στο εσωτερικό.
Είτε παραβιάζοντας την κεντρική είσοδο,
είτε μία μπαλκονόπορτα, φτάνοντας μέχρι και ΝΑ σκαρφαλώνουν σε ψηλότερα
μπαλκόνια. Σκοπός τους ήταν να αφαιρέσουν χρήματα και κοσμήματα. Η λεία
τους τις λίγες αυτές ημέρες υπολογίζεται
ότι υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ.
Οι διαρρήκτες κινούνταν με χαρακτηριστική άνεση, καταφέρνοντας να
ξεφύγουν ακόμη και από τα περιοριστικά μέτρα μετακινήσεων που έχουν
ληφθεί για τον περιορισμό της πανδημίας. Προτιμούσαν να μετακινούνται από
ορεινές περιοχές, για να μην πέσουν σε
μπλόκα του εθνικού δικτύου. Ενδεικτικό είναι πως όταν «χτύπησαν» ένα σπίτι
στην πόλη των Σερρών, για να φτάσουν
εκεί, ακολούθησαν την ορεινή διαδρομή
μέσω Σοχού, προκειμένου να μην πέσουν πάνω σε μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ. Ακόμη
και μέσα στη Θεσσαλονίκη όμως φρό18 21.11.2020

ντιζαν και μετακινούνταν σε ώρες που
επιτρεπόταν η κυκλοφορία και όχι από
δρόμους στους οποίους είχαν την πιθανότητα ελέγχου. Παρόμοιες άγνωστες
διαδρομές ακολούθησαν όταν έφτασαν
σε Βόλο και Λαμία κλέβοντας και εκεί
σπίτια.
«Έπαιρναν όλα τα μέτρα για να μην
γίνουν αντιληπτοί. Κινούνταν ακόμη και
μέσα στα ιδιαίτερα περιοριστικά μέτρα για
την πανδημία του κορωνοϊού, ξέροντας
ότι θα ξεφύγουν», έλεγε στην Karfitsa
αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. που γνωρίζει για
τη δράση των συγκεκριμένων κατηγορουμένων. Η ικανότητά τους αυτή ήταν
που έκανε το έργο των αστυνομικών του

τμήματος εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας
πιο δύσκολο για τον εντοπισμό των μετρ
των διαρρήξεων. Έφτασαν στα ίχνη και
στον τρόπο δράσης τους αναλύοντας μία
προς μία τις κλοπές που διέπρατταν.
Μέτρα αντιπαρακολούθησης
Τα μέλη της σπείρας των διαρρηκτών
έκαναν τα πάντα, προκειμένου να μην γίνουν αντιληπτοί από τους αστυνομικούς.
Είχαν στήσει ολόκληρο σχέδιο προκειμένου να αποσυνδεθεί οποιαδήποτε ενέργεια με τους ίδιους. Χαρακτηριστικό είναι
ότι τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν
για τις κλοπές τα άφηναν σε πολυσύχναστα πάρκινγκ σούπερ μάρκετ, «χαμένα»

ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλα οχήματα.
Ο οδηγός του χαρακτηρισμένου «επιχειρησιακού» οχήματος περπατούσε τουλάχιστον για απόσταση 300 μέτρων μέχρι να φτάσει σε αυτό.
Κατά τη διαδρομή ένα άλλο αυτοκίνητο κινούταν διαρκώς στην περιοχή
κοντά του «σκανάροντας» όλες τις κινήσεις. Οποιοδήποτε «ύποπτο» αυτοκίνητο
ή πρόσωπα ματαίωναν αυτόματα την
επαφή του οδηγού με το επιχειρησιακό
όχημα. Το αυτοκίνητο αυτό στη συνέχεια
παραλάμβανε και τα υπόλοιπα μέλη της
σπείρας, τα οποία είχαν αφήσει το δεύτερο αυτοκίνητο σε διαφορετικό σημείο.
Και πάντως σε περιοχές ανεξάρτητες από
τα σπίτια τους. Εκεί πήγαιναν με τα δικά
τους οχήματα, τα οποία παραλάμβαναν
όταν έληγε η «επιχείρηση».
«Ήταν διαρκώς με τα μάτια στον περίγυρό τους. Διερευνούσαν κάθε πρόσωπο που κινούνταν κοντά τους για
να αποφύγουν την ασφάλεια», τόνιζαν
αστυνομικοί που έβλεπαν τις κινήσεις
τους. Τελικά βρέθηκαν στα δίχτυα των
αρχών ύστερα από έρευνες με βάση τη
μεθοδολογία των χτυπημάτων και τις
κινήσεις των διαρρηκτών. Όταν συνελήφθησαν την Παρασκευή 13 του μήνα
λίγες ώρες νωρίτερα είχαν αδειάσει ένα
διαμέρισμα. Μάλιστα κλοπιμαία που
βρέθηκαν στην κατοχή τους «ταυτοποιήθηκαν» με συγκεκριμένες κλοπές και
αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.
Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου οδηγήθηκαν
ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης.
Ομολόγησαν όλα όσα έπραξαν και οι
περισσότεροι ζήτησαν να κινηθεί η διαδικασία ποινικής συνδιαλλαγής με τον
εισαγγελέα, προκειμένου να διαπραγματευτούν ποια ποινή θα τους επιβληθεί
για να μην χρειαστεί να περάσουν τη διαδικασία του δικαστηρίου περιμένοντας
χρόνια. Μέχρι να γίνει αυτό κρατούνται
στις φυλακές.

Αναβολές και λόγω κορονοϊού στις λίγες δίκες που επιλέχθηκαν

Ξέμειναν από διαδίκους τα δικαστήρια

Μ
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πορεί με την απόφαση για
γενικό lockdown στη χώρα
να αποφασίστηκε η εκδίκαση μόνον των απολύτως αναγκαίων
ποινικών υποθέσεων, ωστόσο ακόμη
και αυτό δεν είναι εφικτό. Το ένα
μετά το άλλο τα λίγα δικαστήρια στη
Θεσσαλονίκη αναβάλλονται λόγω έλλειψης… διαδίκων. Είτε οι κατηγορούμενοι απουσιάζουν, είτε οι δικηγόροι
και πλέον οι δικαστές και εισαγγελείς,
καθώς βρίσκονται σε καραντίνα.
Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση δικαστηρίου της περασμένης Δευτέρας 16
του μήνα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Στο εδώλιο
έπρεπε να είναι παρόντες 22 κατηγορούμενοι. Και στα έδρανα των δικηγόρων
αντίστοιχος αριθμός δικηγόρων. Το δικαστήριο δέχτηκε επτά αιτήματα αναβολής
λόγω covid, καθώς πολλοί απουσίαζαν.
«Επτά προέβαλαν αίτημα αναβολής επειδή ή οι ίδιοι είχαν προσβληθεί από κορωνοϊό ή οι δικηγόροι τους ήταν σε καραντίνα λόγω επαφών τους με κρούσματα.
Παρ’ ότι υπήρχε θέμα παραγραφής, το
οποίο βέβαια στη συνέχεια διαπιστώθηκε
ότι δεν μπορούσε να αποφευχθεί, η δίκη
δεν γινόταν να διεξαχθεί και αναβλήθηκε», επιβεβαίωσε μιλώντας στην Karfitsa
ο δικηγόρος Γιάννης Νισύριος, ο οποίος
εκπροσωπούσε έναν από τους κατηγορούμενους στη συγκεκριμένη δίκη.
Η υπόθεση που αναβλήθηκε λόγω
κρουσμάτων κορωνοϊού στη… δικογραφία δεν ήταν η μοναδική. Αρκετές άλλες
υποθέσεις που αναρτήθηκαν στα πινάκια
των δικαστηρίων ως κατ’ επείγουσες δεν
κατέστη δυνατόν να γίνουν και αναβλήθηκαν ή διακόπηκαν. Σε ορισμένες μάλιστα υπήρξε καθυστέρηση στην έναρξη,
καθώς εισαγγελείς και δικαστές ήταν σε
καραντίνα λόγω επαφών με επιβεβαιωμένα κρούσματα. «Σε άλλη περίπτωση
δίκης την προηγούμενη εβδομάδα αντικαταστάθηκε η εισαγγελέας επειδή η
προηγούμενη είχε θετικό κρούσμα στο
περιβάλλον της. Και η εισαγγελέας σε
ένα ακόμη δικαστήριο είχε στο περιβάλλον της κρούσμα. Αυτό δημιουργηθεί

Οι έλεγχοι
στα
δικαστήρια

πρόσθετα προσκόμματα, επειδή πολλές
συνθέσεις δεν είναι δυνατόν να συγκροτηθούν», συμπλήρωσε ο κ. Νισύριος. Βέβαια το πρόβλημα δεν έχει πάρει ιδιαίτερες διαστάσεις, αφού τα δικαστήρια είναι
λίγα. Το μέγεθος θα διαφανεί εντονότερο
όταν τεθούν σε κανονική λειτουργία τα
δικαστήρια.
Βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης κατά τη διάρκεια των μέτρων
αποκλεισμού για την πανδημία διεξάγονται μόνον οι ποινικές δίκες στις οποίες
πλησιάζει ο χρόνος παραγραφής των
αδικημάτων, είτε οι κατηγορούμενοι
είναι κρατούμενοι και συμπληρώνουν
το 18μηνο προφυλάκισής τους. Επίσης
πραγματοποιούνται τα αυτόφωρα δικαστήρια, εφόσον όμως οι κατηγορούμενοι
είναι κρατούμενοι.
Θετικοί που δεν μετήχθησαν
Το πρόβλημα με τη λειτουργία των
λίγων, λόγω μέτρων, ποινικών δικαστηρίων άρχισε να παρατηρείται από την δύσκολη εβδομάδα για τους κρατούμενους
των φυλακών Διαβατών, όταν έφτασαν
σε σημείο 108 άτομα να είναι θετικά
στον κορωνοϊό και ένας κρατούμενος να
έχει χάσει τη ζωή του. Τις ημέρες εκείνες

πολλά ήταν τα δικαστήρια που είτε αναβλήθηκαν, είτε διακόπηκαν, καθώς ήταν
αδύνατη η μεταγωγή των κατηγορουμένων.
Δικηγόροι επιβεβαίωσαν στην
Karfitsa ότι υποθέσεις με κατηγορούμενους κρατούμενους, που μάλιστα συμπλήρωναν το 18μηνο κράτησής τους,
δεν έγιναν και διακόπηκαν για άλλη δικάσιμο. Το μυστήριο λύθηκε λίγες ώρες
αργότερα, όταν επιβεβαιώθηκε ότι οι
συγκεκριμένοι κρατούμενοι ήταν θετικοί στον κορωνοϊό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι την Τρίτη 11 του μήνα στο
Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων δεν
μετήχθησαν οι δύο από τους τέσσερις
κρατούμενους κατηγορούμενους και οι
υποθέσεις τους διακόπηκαν.
Εκείνη τη μέρα στη φυλακή ο αριθμός
των κρουσμάτων είχε φτάσει τα 70 σε
κρατούμενους και υπαλλήλους. «Από τη
στιγμή που ένας κρατούμενος είναι θετικός δεν μπορεί να μετακινηθεί πουθενά.
Ούτε για μεταγωγή στα δικαστήρια», είπε
από την πλευρά του ο πρόεδρος των
εξωτερικών φρουρών των φυλακών
Χρήστος Τερζής χωρίς να γνωρίζει τους
λόγους διακοπής των συγκεκριμένων
δικαστηρίων.

Από το καλοκαίρι ακόμη στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης επιτρέπεται
η είσοδος μόνον σε δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους και δικαστικούς
υπαλλήλους. Οι πολίτες στους οποίους επιτρέπεται η είσοδος απαραίτητα πρέπει να είναι κατηγορούμενοι ή
μάρτυρες σε δίκες. Σε διαφορετική
περίπτωση πρέπει να έχουν κλείσει
ραντεβού με την υπηρεσία που θέλουν να εξυπηρετηθούν, υπάλληλοι
της οποίας το επιβεβαιώνουν στην
είσοδο για την ελεγχόμενη διέλευση.
Δίπλα στον έλεγχο του X-ray
εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού
θερμομετρούν όλους τους εισερχόμενους στο δικαστικό μέγαρο
Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση που η
θερμοκρασία είναι αυξημένη, ενημερώνονται οι αστυνομικοί, η διοίκηση
του μεγάρου και αποφασίζεται εάν
επιτραπεί η είσοδος στο πρόσωπο,
που συνήθως του συνιστούν να μείνει σπίτι του και να παρακολουθήσει
την υγεία του. Σε διάφορα σημεία
του δικαστικού μεγάρου έχουν τοποθετηθεί συσκευές με αντισηπτικά
για τον καθαρισμό των χεριών κάθε
ατόμου που κυκλοφορεί στα δικαστήρια.
Σε πολλά γραφεία, ειδικά σε
αυτά που οι υπάλληλοι έχουν επαφή
με δικηγόρους, έχουν τοποθετηθεί
πλεξιγκλάς για την προστασία υπαλλήλων, δικηγόρων και πολιτών. Και
μέσα στα γραφεία υπάρχουν διαθέσιμα αντισηπτικά που έχουν προμηθευτεί οι υπηρεσίες του μεγάρου. Σε
περίπτωση που εντοπιστεί κρούσμα
κορωνοϊού αμέσως γίνεται απολύμανση του χώρου, ενώ οι στενές
επαφές μπαίνουν αμέσως σε 14ήμερη καραντίνα.
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Αυξήθηκαν οι καταγγελίες για περιστατικά βίας στην καραντίνα

«Λύσε τη Σιωπή»

Μ

ΡΕΠΟΡΤΆΖ: ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΚΑΡΥΠΊΔΟΥ

εγάλη αύξηση παρουσίασαν
οι καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας
στη διάρκεια της πρώτης καραντίνας
και του υποχρεωτικού εγκλεισμού στο
σπίτι λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Σύμφωνα με στοιχεία, από την
τηλεφωνική γραμμή SOS 1500 της
Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
τα περιστατικά κατά τη διάρκεια της
άνοιξης τετραπλασιάστηκαν.
Γυναίκες, ελληνίδες σε ποσοστό περίπου 80%, ηλικίας μεταξύ 40 και 55
ετών, έγγαμες με παιδιά τηλεφώνησαν
σε γραμμή υποστήριξης προκειμένου να
ζητήσουν βοήθεια, νομική ή ψυχολογική, αλλά και να απευθύνουν αίτημα για
φιλοξενία σε ξενώνες κακοποιημένων
γυναικών.
Κάποιες φορές το να μιλήσει μία γυναίκα για την κακοποίηση που υφίσταται από τον σύζυγο - σύντροφο, πρώην
σύζυγο - πρώην σύντροφο, πατέρα ή
αδέλφια είναι το πρώτο βήμα… Σε αυτή
την προσπάθεια να «απεγκλωβιστούν»
από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον και να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα
δημιουργήθηκε και η εθελοντική δράση
«Λύσε τη Σιωπή», που δίνει τη δυνατότητα σε γυναίκες να καλούν στην τηλεφωνική γραμμή 2313322006 και να ενημερώνονται για τις μετέπειτα κινήσεις.
«Οι γυναίκες που δέχτηκαν τη βοήθεια εξαιτίας της συγκεκριμένης δράσης
είναι αρκετές ώστε να μας δείχνουν τη
δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε το έργο μας με απόλυτη εχεμύθεια
και σεβασμό», δήλωσε στην εφημερίδα
«Karfitsa» η εμπνεύστρια του «Λύσε τη
Σιωπή», Ανατολή Κωνσταντινίδου, δημοτική σύμβουλος του δήμου Πυλαίας
- Χορτιάτη.
Η τηλεφωνική γραμμή υποστηρίζεται από τον δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη και
παρέχει συμβουλευτική νομική στήριξη
σε γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση. «Μας τηλεφώνησε γυναίκα που
έφυγε από το σπίτι της γιατί φοβόταν τον
άντρα της. Με παρέμβαση της δικηγόρου
20 21.11.2020

κορονοϊό η καμπάνια θα «τρέξει» στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε γυναίκες
που θα συμμετέχουν σε έναν ξεχωριστό
διαγωνισμό θα χαριστούν μάσκες με το
λογότυπο «Λύσε τη Σιωπή», οι οποίες
στη συνέχεια θα πρέπει να στείλουν μία
δική τους φωτογραφία με τη μάσκα και
ένα δικό τους μήνυμα ενάντια στην κακοποίηση και την ενδοοικογενειακή βία.

που υπάρχει στην ομάδα και συμμετέχει
στη δράση την βοηθήσαμε να ξεφύγει
και να πάει σε ξενώνα φιλοξενίας», είπε
η κ.Κωνσταντινίδου αναφερόμενη σε τηλεφώνημα.
Η 25η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί
ως Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη
της Βίας κατά των Γυναικών και το «Λύσε
τη Σιωπή» διοργάνωσε τα προηγούμενα
χρόνια καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης απέναντι στην κακοποίηση. Φέτος, λόγω των μέτρων για τον

Η πορεία της δράσης
«Λύσε τη Σιωπή»
Η εθελοντική δράση δημιουργήθηκε
το 2015 με σκοπό να βοηθήσει γυναίκες
που έχουν υποστεί κάποιας μορφής βία
αλλά και να συμβάλει στην πρόληψη
μελλοντικών αντίστοιχων συμπεριφορών στο οικογενειακό, φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον.
Η πρώτη εκστρατεία ενημέρωσης
περιελάμβανε φωτογράφηση με τη συμμετοχή γυναικών δημοσιογράφων από
τη Θεσσαλονίκη, ενώ το 2016 ακολούθησε και η προσθήκη βίντεο από γυναίκες διαφόρων επαγγελματικών χώρων.
‘Ενα χρόνο αργότερα, η δράση θέλοντας
να τονίσει την ανάγκη αρμονικής συνύπαρξης των δύο φύλων πραγματοποίησε
βίντεο και φωτογράφηση «φωτίζοντας»

και την περίπτωση της βίας κάποιων ανδρών λόγω της οικονομικής κρίσης που
δέχονται από τις γυναίκες συντρόφους
τους.
Παράλληλα, υπήρξε συνεργασία με
συλλόγους και φορείς για την υλοποίηση ενημερωτικών ημερίδων για το θέμα
της βίας με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων και αξιόλογων ομιλητών από
τον χώρο της πολιτικής, του αθλητισμού
κ.α. Στην ομάδα συμμετέχουν δικηγόροι,
ψυχολόγοι και ιατροδικαστής.

karfitsomata

Αποδεκατίστηκε ο δ. Λαγκαδά

Στην ουρά για ένα rapid test

«Χτυπημένη» βαρύτατα από τον κορονοϊό
είναι η διοίκηση του δήμου Λαγκαδά. Τέσσερις
αντιδήμαρχοι, μετά από ελέγχους, διαγνώστηκαν
θετικοί στον ιό, με αποτέλεσμα να απέχουν από τα
καθήκοντα τους. Μάλιστα, ο ένας εξ αυτών νοσηλεύεται με περισσότερα συμπτώματα στο νοσοκομείο. Το γεγονός έχει προκαλέσει προβληματισμό
και ανησυχία στον δήμαρχο, Γιάννη Ταχματζίδη, ο
οποίος είναι και γιατρός στο επάγγελμα και ζητά
από τους δημότες να τηρούν ευλαβικά τα μέτρα
προφύλαξης. «Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε αποδεκατισμένοι», λέει ο κ.Ταχματζίδης για τη διοίκηση του, καθώς εξαιτίας των θετικών κρουσμάτων αρκετά ακόμη στελέχη και εργαζόμενοι στον
δήμο μπήκαν προληπτικά σε καραντίνα.
Λίγες μέρες αργότερα σε 14ημερη καραντίνα
μπήκαν ο Δήμαρχος Λαγκαδά, Γιάννης Ταχματζίδης και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Χαράλαμπος Αϊβαζίδης μετά από επαφή και συνεργασία
με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Παρά το γεγονός ότι
στο μοριακό τεστ στο οποίο υποβλήθηκαν ήταν
αρνητικό, ωστόσο, όπως ορίζουν τα υγειονομικά
πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ, μπαίνουν σε καραντίνα
για καθαρά προληπτικούς λόγους. Υπενθυμίζεται
άλλωστε πως τις τελευταίες ημέρες εντοπίστηκαν
τέσσερις Αντιδήμαρχοι και αρκετοί ακόμη εργαζόμενοι στο δημαρχείο θετικοί στον κορονοϊό.

Στο Electra Palace
εθελόντριες νοσηλεύτριες
Στο κεντρικό και ιστορικό ξενοδοχείο Electra
Palace της Θεσσαλονίκης κατέλυσαν εθελόντριες
νοσηλεύτριες που μετέβησαν από την Τετάρτη στη
Θεσσαλονίκη για να ενισχύσουν το τεράστιο έργο
των συναδέρφων τους σε ΑΧΕΠΑ και Ιπποκράτειο.
Ο όμιλος αποφάσισε να φιλοξενήσει τις νοσηλεύτριες σε ένδειξη ευγνωμοσύνης στο έργο τους
και στην συνδρομή τους στον τεράστιο αγώνα που
γίνεται αυτήν τη στιγμή στα νοσοκομεία της περιοχής.

Ουρές για ένα rapid test σχηματίστηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ γεγονός που δείχνει την αγωνία των Θεσσαλονικέων να μάθουν εάν νοσούν από κορωνοϊό έστω και
ασυμπτωματικά ώστε να μην τον μεταφέρουν σε κοντινά
τους πρόσωπα.
Τα τεστ γίνονται σε ειδικές σκηνές που έχουν δημιουργηθεί με σκοπό να μην εισέρχονται οι πολίτες στους
εσωτερικούς χώρους του νοσοκομείου, για λόγους
ασφαλείας κατά της πανδημίας.

Είδος προς εξαφάνιση οι κλίνες ΜΕΘ

Καθημερινή αγωνία στις ΜΕΘ

«Κόλαση στις ΜΕΘ» με αυτή τη φράση ο πρόεδρος
των εργαζομένων στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Χαράλαμπος
Κοροξενός περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί στο
νοσοκομείο που έχει μετατραπεί σε νοσοκομείο περιστατικών κορονοϊού και όλες οι μονάδες μετατρέπονται
σταδιακά σε ΜΕΘ covid. «Ζούμε τραγικές καταστάσεις.
Οι άρρωστοι είναι διασκορπισμένοι σε θαλάμους και χειρουργεία και εμείς τρέχουμε να τους δια σωληνώσουμε
ενώ έχουμε επιφορτιστεί και με την ευθύνη να… συνδέουμε τα μηχανήματα αναπνευστικής υποστήριξης με
καλώδια που δεν ταιριάζουν. Αυτό το αναφέρω ως ένα
περιστατικό που δεν μπορώ να χαρακτηρίσω καθώς έτυχε χθες με έναν ασθενή που χρειάστηκε διασωλήνωση.
Ευτυχώς όλα κύλησαν ομαλά αν και με λίγη καθυστέρηση» αναφέρει ο κ. Κοροξενός.

Ανεξάρτητος και ο Αρβανίτης

Καθημερινό αγώνα να ξεπεράσουν τα όριά τους δίνουν τα νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα
στη Κεντρική Μακεδονία. Οι κενές κλίνες σε Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας για ασθενείς - Covid είναι πραγματικά είδος προς εξαφάνιση γεγονός που προβληματίζει
γιατρούς και υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με τα τελευταία
στοιχεία, οι ΜΕΘ – Covid, που εξυπηρετούν τις ανάγκες
της περιοχής, εάν συμπεριληφθούν και τα Νοσοκομεία
Χαλκιδικής, Κατερίνης Καβάλας, είναι 211. Από αυτές,
199 είναι κατειλημμένες. Αποτέλεσμα μόλις 12 κενές
κλίνες ΜΕΘ για ασθενείς με κορωνοϊό, τη στιγμή που η
πόλη βρίσκεται στο επίκεντρο επιθετικότητας του ιού.

Ένας ακόμη δημοτικός σύμβουλος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» με
επικεφαλής τον πρώην αντιδήμαρχο, Βασίλη Γάκη. Αυτή
τη φορά, ήταν ο Λευτέρης Αρβανίτης, ο οποίος κατείχε και
τη θέση του αντιπροέδρου στο δημοτικό συμβούλιο του
δήμου Θεσσαλονίκης. Ο κ.Αρβανίτης ζήτησε να απαλλαγεί τόσο από το «πόστο» του αντιπροέδρου, όσο και από
τις επιτροπές στις οποίες ορίστηκε, ωστόσο δηλώνει πως
ως ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος θα συνεχίσει να
παλεύει για το καλό της πόλης και των δημοτών. Σημειώνεται, πως είναι η δεύτερη ανεξαρτητοποίηση μέσα σε
μικρό χρονικό διάστημα, καθώς είχε προηγηθεί αυτή του
Στέφανου Γωγάκου. Τώρα, η παράταξη «Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνα» έχει μόλις τρεις δημοτικούς συμβούλους. Τον
κ.Γάκη, τη Νέλλη Αηδονά και τον Σταύρο Καλαϊτζίδη.
21.11.2020
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Βρέθηκε λύση για τα τεστ

Με ένα ειδικό όχημα μεταφοράς ιατρικού προσωπικού και ιατρικού εξοπλισμού, το οποίο θα πηγαίνει σε
απομακρυσμένες περιοχές ώστε να διενεργούνται δωρεάν εξετάσεις στους δημότες και μάλιστα στον τόπο κατοικίας τους, εξοπλίστηκε ο δήμος Ωραιοκάστρου. Χάρη σε
ενέργειες του δημάρχου, Παντελή Τσακίρη, αποκτήθηκε
το όχημα στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα - Βουλγαρία
2014 - 2020. Το όχημα θα μεταφέρει ιατρικό προσωπικό ώστε να διενεργούνται εξετάσεις στους κατοίκους στα
σπίτια τους χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση. Τα δεδομένα εξετάσεων θα καταχωρούνται στο κεντρικό σύστημα υγείας και εφόσον χρειάζεται οι πολίτες
θα παραπέμπονται για τα περαιτέρω στις δομές του ΕΣΥ.
Η αλήθεια είναι πως ο δήμος Ωραιοκάστρου έχει πολλούς οικισμούς όπου μένουν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας
κι ένα τέτοιο όχημα ήταν άκρως απαραίτητο!

Τέλος στην γκρίνια μέσω Youtube

Ο Αβαρλής πληρούσε τα … κριτήρια

Ο αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιώργος Αβαρλής, ήταν αυτός που συνόδευσε
τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα, στην
κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Πολυτεχνείου στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ο κ. Αβαρλής είναι από τους
πιο στενούς ανθρώπους του δημάρχου. Τον εμπιστεύτηκε
από την αρχή στην προσπάθεια διεκδίκησης του δήμου
και τον στήριξε προεκλογικά συμμετέχοντας στο ψηφοδέλτιο του. Παράλληλα, ο κ.Αβαρλής προέρχεται από τον
χώρο της Αριστεράς. Προφανώς, γι αυτούς τους λόγους
ήταν και ο ...εκλεκτός!

Σημαντική πρωτοβουλία Τσαβλή
Συγχαρητήρια
στο προεδρείο
του δημοτικού
συμβουλίου Θεσσαλονίκης για την
οργάνωση της
ειδικής συνεδρίασης αναφορικά
με την πανδημία
του κορονοϊού,
με τη συμμετοχή
επιστημονικών
και υγειονομικών φορέων της πόλης, απένειμε ο δήμαρχος,
Κωνσταντίνος Ζέρβας. Ειδικότερα, τα συγχαρητήρια πηγαίνουν στον πρόεδρο, Δρόσο Τσαβλή,
ο οποίος ανέλαβε να προσκαλέσει συναδέλφους
του γιατρούς από νοσοκομεία που αυτή τη στιγμή
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, όπως το ΑΧΕΠΑ
και το Παπαγεωργίου, και όλους τους εμπλεκόμενους στη «μάχη» κατα του κορονοϊου. Και ήταν
μία άκρως διαφωτιστική συζήτηση για όσους την
παρακολούθησαν, έστω και με τις δυσκολίες του
livestreaming.

Αμεση χορήγηση λαπτοπς
στα σχολεία ζητά η Ευθυμίου
Ανησυχία για τον δεύτερο νεκρό
στα Διαβατά

Μετά από πολλές ...γκρίνιες για το τι μέλλει γενέσθαι
με τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης που πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης
και ποιοι μπορούν να τις παρακολουθούν live, βρέθηκε
επιτέλους η λύση! Η τελευταία ειδική συνεδρίαση για την
πανδημία του κορονοϊού μεταδόθηκε ζωντανά μέσα από
το κανάλι του δήμου Θεσσαλονίκης στο Youtube και είχαν τη δυνατότητα να την δουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου,
Δρόσο Τσαβλή, «κάμφθηκαν» οι αντιρρήσεις και των
τελευταίων συμβούλων για τα προσωπικά δεδομένα,
έστειλαν υπογεγραμμένη την έγκριση τους για μετάδοση
και από δω και στο εξής όλες οι συνεδριάσεις θα προβάλλονται με τον ίδιο τρόπο, μέσω livestreaming. Αν
και βέβαια, στην πρώτη «απόπειρα» παρουσιάστηκαν
κάποια μικρά τεχνικά προβλήματα που έφεραν αντιδράσεις. Έτσι, θα γίνονται πλέον οι συζητήσεις για τα θέματα
της Θεσσαλονίκης μέχρις ότου τελειώσει η περιπέτεια με
τον κορονοϊό και επιστρέψουν άπαντες στα έδρανα της
αίθουσας του δημοτικού συμβουλίου.
22 21.11.2020

Με την υγειονομική κρίση να ρυθμιστεί πλέον μεγάλο μέρος της ζωής, της καθημερινότητας και του τρόπου
εργασίας μας, θεωρείτε δεδομένο πως τα σχολεία της
Θεσσαλονίκης πρέπει να προμηθευτούν την τεχνολογική
υποδομή και όλα τα απαραίτητα ψηφιακά μέσα προκειμένου να πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία με τη
μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό η βουλευτής
Θεσσαλονίκης της ΝΔ Άννα Ευθυμίου, κατέθεσε αίτημα
για την επίσπευση της διαδικασίας φορητών ψηφιακών
συσκευών (tablets - laptop) στα σχολεία της Θεσσαλονίκης, ώστε να αποκτηθεί πρόσβαση από όλους τους
μαθητές στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, αλλά και να
διευκολυνθούν στο διδακτικό τους έργο οι εκπαιδευτικοί
που παραδίδουν σε μαθητές εξ αποστάσεως μαθήματα.

Ανησυχία έχει προκαλέσει στις φυλακές Διαβατών ο θάνατος ακόμη ενός κρατουμένου
από κορωνοϊό. Το σωφρονιστικό κατάστημα της
Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο που πλήττεται από
κρούσματα και γι’ αυτό κρατούμενοι και υπάλληλοι υποβάλλονται διαρκώς σε τεστ για κορωνοϊό.
Το δεύτερο θύμα από τους κρατούμενους των
φυλακών ήταν ένας 81χρονος που νοσηλευόταν
στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και είχε υποκείμενα νοσήματα μεταξύ των οποίων και καρκίνο. Πριν μία εβδομάδα είχε χάσει τη ζωή του ένας
69χρονος ο οποίος είχε καρδιολογικά και νεφρολογικά προβλήματα. Στα Διαβατά 98 κρατούμενοι
και έξι υπάλληλοι είναι ενεργά κρούσματα, ενώ
πλέον κρούσματα εμφανίζονται περισσότερο και
σε άλλα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.
Από τους θετικούς στον κορωνοϊό κρατούμενους,
δύο εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, ο ένας με υποστήριξη αναπνοής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της γενικής γραμματείας αντεγκληματικής πολιτικής, στη Νιγρίτα
έχουν βρεθεί θετικοί οκτώ κρατούμενοι, ενώ στις
φυλακές Κασσάνδρας είναι θετικοί πέντε σωφρονιστικοί υπάλληλοι. Σε όλη την Ελλάδα θετικοί
είναι 138 κρατούμενοι και 30 υπάλληλοι.
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Αναγκαιότητα τα στοχευμένα μέτρα

Lockdown στις γιορτές
σημαίνει «τέλος»

Το δεύτερο lockdpown που επέβαλε η κυβέρνηση σε ολόκληρη τη χώρα σηματοδοτεί μια από
τις χειρότερες περιόδους στην αγορά Θεσσαλονίκης χειρότερη και από τα χρόνια της οικονομικής
κρίσης, καθώς είχε να προστεθεί στις άσχημες
«παρενέργειες» αυτών. Περίπου 8.500 εμπορικές
επιχειρήσεις και καταστήματα, από αυτά 3.500
μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και
1.500 κομμωτήρια συν κάποιες μικτές επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής από τον κλάδο του
έτοιμου ενδύματος, μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της πόλης, έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, ως μέτρο ενάντια στην διασπορά του
κορωνοϊού, την επιθετικότητα του οποίου βιώνει
σε όλους τους τομείς, υγειονομικό, κοινωνικό και
οικονομικό η Θεσσαλονίκη.

Δυσοίωνη πρόβλεψη

Πλησιάζοντας στις γιορτές ένα ενδεχόμενο που δεν
θέλουν καν να σκέφτονται έμποροι και βιοτέχνες είναι
αυτό της παράτασης του lockdown,με αποτέλεσμα τις
ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς να
μην υπάρχει οικονομική δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη. «Τα Χριστούγεννα εάν δεν ανοίξει η αγορά τότε «τέλος». Η αγορά δεν θα έχει άλλες «αναπνοές». Πρώτα θα
κλείσουν τα καταστήματα και μετά οι βιοτεχνίες τονίζει ο
πρόεδρος του ΕΣΘ, Παντελής Φιλιππίδης «πολύ φοβάμαι
πως μέχρι 30 Ιανουαρίου το νούμερο των λουκέτων θα
είναι τρομακτικό», προσθέτει.

Ο Λευτέρης … διχάζει

Πυρά εναντίον του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου Ζέρβα, εξαπέλυσε ο Βασίλης Γάκης με αφορμή
την ανεξαρτητοποίηση του Λευτέρη Αρβανίτη από την παράταξη του. Σε μία καυστική ανακοίνωση τονίζει ο κ.Γάκης: «Γνωρίζουμε τις πιέσεις που δέχθηκε για τη λήψη
της απόφασής του...», ενώ προσθέτει πως σε μία περίοδο
στην οποία η Θεσσαλονίκη βιώνει λόγω της πανδημίας
μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις «ο Δήμαρχος βρίσκει
χρόνο, χρησιμοποιώντας τις γνωστές τακτικές του, για
την αποκόμιση πρόσκαιρου πολιτικού οφέλους».

Πλήττεται και η δημοτική αστυνομία

Τ. Καπνοπώλης: «Ανοιχτή αγορά
στις γιορτές»

Η πρόβλεψη των ανθρώπων της αγοράς για
τη συνέχεια, χωρίς κανείς να μπορεί να δώσει
απάντηση στο πόσο θα κρατήσει το lockdown και
η υγειονομική κρίση, είναι πολύ δυσοίωνη με τον
κ. Φιλιππίδη να κάνει λόγο για 100.000 λουκέτα
πανελλαδικά, δηλαδή περίπου το ένα έκτο των
εμπορικών επιχειρήσεων της χώρας, εάν συνεχιστεί η υπάρχουσα κατάσταση, με το νούμερο αυτό
να τεκμηριώνεται και επιστημονικά από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.
Ο εμπορικός κόσμος της Θεσσαλονίκης έχει
και ένα ακόμη λόγο ωστόσο να νιώθει αδικημένος σε σχέση με τον τρόπο και την ταχύτητα που
επιβλήθηκε το καθολικό κλείσιμο της αγοράς στη
πόλη, χωρίς καμία προειδοποίηση. Γεγονός είναι
πως στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας που δόθηκε ένα διάστημα κάποιων ημερών, τα τοπικά
καταστήματα κάνοντας μεγάλες προσφορές και
καλές εκπτώσεις, είχαν αρκετή κίνηση και ικανοποιητικά για την εποχή έσοδα. Αυτή την ευκαιρία
δεν την είχαν οι Θεσσαλονικείς καταστηματάρχες.

Εννέα δημοτικοί αστυνομικοί που υπηρετούν στη
Δημοτική Αστυνομία του δήμου Θεσσαλονίκης βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό μετά από τεστ στα οποία
υποβλήθηκαν. Σύμφωνα με τον εντεταλμένο δημοτικό
σύμβουλο, αρμόδιο για θέματα Δημοτικής Αστυνομίας,
Δημήτρη Δαγκλή, για την αντιμετώπιση των περιστατικών ακολουθήθηκαν τα πρωτόκολλα που έχει ορίσει ο
ΕΟΔΥ. Ωστόσο, παρά τα κρούσματα οι ...εναπομείναντες
δημοτικοί αστυνομικοί βρέθηκαν σε 20 κεντρικά σημεία
της πόλης και μάζεψαν σε μία αιφνιδιαστική επιχείρηση
όλους τους παράνομους πάγκους των πλανόδιων μικροπωλητών.

Μηνύσεις για τα απορρίμματα
στον δ. Δέλτα

Την σημαντικότητα των εορταστικών ημερών για τις
επιχειρήσεις υπογραμμίζει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Τάσος Καπνοπώλης: «Μία ανοιχτή αγορά,
σε μία τόσο κρίσιμη περίοδο και δη εορταστική, κατά τη
διάρκεια της οποίας προκύπτει για κάποιες επιχειρήσεις,
ίσως και το πιο σημαντικό κομμάτι του τζίρου τους, μόνο
θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει», αναφέρει στην
karfitsa.

Μήνυση κατά αγνώστων κατέθεσε ο δήμαρχος Δέλτα, Γιάννης Ιωαννίδης, λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης
των ογκωδών απορριμμάτων στους δρόμους περιμετρικά του οικισμού των Ρομά «Αγία Σοφία». Ο δήμαρχος
κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά στο τμήμα Ασφάλειας
Σίνδου περιγράφοντας στις Αρχές την κατάσταση που επικρατεί και ζητώντας να ερευνήσουν την παράνομη δραστηριότητα αγνώστων και να συμβάλλουν στον εντοπισμό των δραστών. Σύμφωνα με τον κ.Ιωαννίδη, πέρα από
την υποβάθμιση του περιβάλλοντος υπάρχει κίνδυνος
και για τη δημόσια υγεία.
21.11.2020
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Οι συνθήκες κράτησης στις ελληνικές φυλακές

ΓΡΆΦΕΙ Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ
ΚΈΝΤΡΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ
ΝΤΊΝΟΣ ΚΩΣΤΌΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΆΦΕΙ Η ΤΖΊΝΑ ΑΛΕΞΆΚΗ*

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...
ΤΟ ΠΟΤΗΡΙ ΞΕΧΥΛΗΣΕ… ποτέ άλλοτε η
Ελλάδα δεν βρέθηκε σε αυτήν τη δεινή θέση.
Διαβάζουμε καθημερινά πράγματα που συμβαίνουν σε βάρος του λαού και δεν μπορείς
να το πιστέψεις ότι όλα αυτά συμβαίνουν
στον τόπο σου, επειδή περιλαμβάνονται στις
επαίσχυντες μνημονιακές δεσμεύσεις που
παράνομα και αντισυνταγματικά υπέγραψαν
κάποιοι παρά τη θέληση του λαού. Ξένα κέντρα εξουσίας εξυφαίνουν νυχτημερόν σχέδια
λεηλασίας των περιουσιών των Ελλήνων και
προετοιμάζονται μέσα στο 2021 να κατακερματίσουν όλη την ελληνική επικράτεια, με
συνοπτικές διαδικασίες, με χιλιάδες ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ακινήτων. Εν μέσω
πανδημίας και lockdown οι δανειστές επιτακτικά ζήτησαν από την Κυβέρνηση, να επιταχύνει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες,
δηλαδή την ψήφιση από τη Βουλή του νέου
Πτωχευτικού Νόμου, που ανοίγει το δρόμο για
τον τελικό στόχο τους, που είναι η αρπαγή της
κινητής και ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, που έρχεται
να εγκατασταθεί και στη Θεσσαλονίκη μεγάλη
πολυεθνική εισπρακτική εταιρία. Τα «κοράκια» με την ψήφιση του νέου νόμου, μπορούν
πλέον να ροκανίσουν νόμιμα όλα τα χρέη των
Ελλήνων σε τράπεζες, εφορίες και δημόσια
ταμεία. Χρέη που επιβλήθηκαν δια της βίας
στα δέκα χρόνια των μνημονίων, παράνομα
και καταχρηστικά, με συνεχή υπερφορολόγηση και χαράτσια επί παντός επιστητού. Μόνον
τον αέρα που αναπνέουμε δεν φορολόγησαν
– αν και αυτό το τελευταίο, σηκώνει πολλή
συζήτηση, γιατί πως μπορεί να αναπνεύσει
κανείς με όλα αυτά τα δεινά που φόρτωσαν
στην πλάτη του λαού…
Για να πετύχουν τον σκοπό τους, συνέστησαν μια «Ανεξάρτητη» Αρχή Δημοσίων Εσόδων που εργαλειοποίησε τις τράπεζες και τις
εφορίες, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να
βρει το δίκιο του. Ανακεφαλαιοποίησαν τρείς
φορές τις τράπεζες για να μην χάσουν τα λεφτά τους οι ξένοι και όλο αυτό το χρέωσαν
ξανά στον ελληνικό λαό. Όπως πολύ σωστά
αποκαλύπτει στην αυτοβιογραφία του ο Μπά24 21.11.2020

ρακ Ομπάμα, η Γερμανία και η Γαλλία ευθύνονται για το χρέος της Ελλάδος και όλα αυτά τα
χρήματα των ανακεφαλοποιήσεων πήγαν για
την πληρωμή γερμανικών και γαλλικών τραπεζικών προϊόντων.
Μνημονιακή απαίτηση ήταν η διοίκηση και
όλες οι αποφάσεις στην Ελλάδα να παίρνονται κάτω από την εποπτεία και κατεύθυνση
των δανειστών και αυτό ακριβώς εφαρμόζεται όλα τα τελευταία χρόνια. Μας ανάγκασαν στην απελπισία μας, να ψηφίσουμε ένα
παιδαρέλι «αριστερό» πρωθυπουργό που εν
μια νυκτεί μετέτρεψε το ΟΧΙ του λαού σε ΝΑΙ
βάζοντας ως διαπραγματευτή επί των οικονομικών έναν απίθανο τύπο τον Βαρουφάκη που
με τις «διαπραγματεύσεις» τους υπέγραψαν
την καταστροφή της χώρας. Στην Τράπεζα της
Ελλάδος ακλόνητος παραμένει ο Στουρνάρας, ο άνθρωπος που εν μια νυκτεί έφαγε τα
αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, γιατί αυτό βολεύει τους δανειστές. Σήμερα στο
Υπουργείο Ανάπτυξης –τρομάρα μας - έχουμε
έναν …βιβλιοπώλη, που μας κουνά το δάκτυλο! Ούτε τον ύπατο θεσμό της δημοκρατίας
σεβάστηκαν οι δανειστές, τοποθετώντας ένα
άγνωστο πρόσωπο εντελώς ανυπόστατο στην
κρισιμότητα των περιστάσεων.
Κι ενώ όλα αυτά τα δραματικά γεγονότα συμβαίνουν στο εσωτερικό, έχουμε ξανά
έναν πρωθυπουργό που αδυνατεί να αντιμετωπίσει σθεναρά τις συνεχιζόμενες τουρκικές
προκλήσεις, οδηγώντας τη χώρα από ήττα σε
ήττα. Φτάσαμε στο σημείο να θεωρούμε βάλσαμο στην εθνική μας αξιοπρέπεια, την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών
Μάϊκ Πομπέο στο Φανάρι και λύτρωση στην
προδοτική εκχώρηση του ονόματος Μακεδονία, το βέτο του Βούλγαρου πρωθυπουργού
στα Σκόπια. Μετά την μετατροπή της Αγίας
Σοφίας σε τζαμί, την de facto μονομερή διχοτόμηση της Κύπρου, ο σουλτάνος προκαλεί
ξανά, χαρακτηρίζοντας τον Οικουμενικό Πατριάρχη κατάσκοπο. Τα σύννεφα πυκνώνουν
και ας ελπίσουμε ότι δεν είμαστε στο παρά
πέντε νέων δραματικών εθνικών εξελίξεων…

Από το 2001 μέχρι σήμερα,η Ελλάδα έχει καταδικαστεί τουλάχιστον 55
φορές από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)
λόγω των άθλιων συνθηκών που επικρατούν στα σωφρονιστικά καταστήματα και συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 3 τηςΕυρωπαϊκής
Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και που οδηγούν σε έλλειψη
σεβασμού και σε ταπεινωτική μεταχείριση. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα
αποτελεί η υπόθεση Peers κατά Ελλάδας η οποία εκδικάστηκε στο ΕΔΔΑ.
Άλλες καταδίκες αφορούν τον υπερπληθυσμό στις φυλακές, τις δυσμενείς
συνθήκες υγιεινής, την έλλειψη επίπλων και θέρμανσης, τις εστίες μολύνσεως (υπόθεση Μπούρος κ.α. κατά Ελλάδας), αλλά και την αδυναμία παροχής της κατάλληλης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους κρατούμενους,την οποία πρέπει να εξασφαλίσουν(υπόθεση Τσόκας κατά Ελλάδας, ο
οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο και έλαβε την πρώτη θεραπευτική αγωγή
μετά τη μετάσταση της ασθένειάς του, με αποτέλεσμα το θάνατο του).Αδιάφορη κρίνεται από το ΕΔΔΑ η έλλειψη οικονομικών πόρων,καθώς δε δικαιολογεί συνθήκες που παραβιάζουν τα ανθρώπιναδικαιώματα(άρθρο 4
ευρωπαϊκώνσωφρονιστικώνκανόνων).
Παράλληλα με το ΕΔΔΑ κινούνται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά των
Βασανιστηρίων(CPT),ο Συνήγορος του Πολίτη και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Φυλακών.Η CPT έχοντας δημοσιεύσει ήδη 11 αναφορές,κρίνει
ως εξαιρετικά επείγον : α) κάθε κρατούμενος να διαθέτει δικό του κρεβάτι
με καθαρά κλινοσκεπάσματα και τουλάχιστον 4τ.μ. χώρο , β) τα κελιά να
χωρίζονται από διάδρομο, γ) να διατηρείται η σωστή θερμοκρασία εντός
του κελιού όλες τις εποχές του χρόνου.
Άλλοι προσφεύγοντες κρατούμενοι που έχουν δικαιωθεί ήταν ενδεικτικά
οι Λιάρτης, Μαρτζακλής,Λαυρεντιάδης,Καρτέλης,Πατρίκης κλπ κατά της
Ελλάδος.
Οι κρατούμενοι πρέπει να διατηρούνται σε καλή φυσική και ψυχική υγεία
καθώς καινα τους δίνεται η δυνατότητα να εργάζονται και να μορφώνονται.Η μεταχείρισή τους πρέπει να συνηγορεί στην αλλαγή και στην κοινωνική
επανένταξη τους,και να τους ωθεί στο να διάγουν έναν απαλλαγμένο από
το έγκλημα βίο(αρ10 του Διεθνούς Συμφώνου περί Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων). Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός του σωφρονισμού.
Η ποινή δεν έχει μόνο τιμωρητικό χαρακτήρα για την πράξη που έκαναν
αλλά αποσκοπεί παράλληλα και στο σωφρονισμό των κρατουμένων.
Πάντως, κρατούμενοι που διαβιούν σε τέτοιες συνθήκες μπορούν να αναφέρονταιγραπτώς και σε εύλογοχρόνο στοΣυμβούλιο τηςΦυλακής.Μετά
από 15 ημέρες από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης ή 30
ημέρες από́ την υποβολή́ της αναφοράς (σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθείαπόφαση)μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριοεκτέλεσηςποινών,το
οποίο εάν δεχθεί́ την προσφυγή́, αίρει τα αποτελέσματα που απορρέουναπό́
την παράνομηενέργεια(άρθρο 6 Ν2776/1999). Δυστυχώ όμως παρ’ όλες
τις καταδίκες που έχει υποστεί, η Ελλάδα παραμένει από τις τελευταίες χώρες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τις συνθήκες διαβίωσης εντός των φυλακών, αναφορικά τόσο με τις συνθήκες υγιεινής και του
υπερπληθυσμού των κρατουμένων αλλά και σε ότι αφορά τις διαδικασίες
και τις προσπάθειες επανένταξης τους στην κοινωνία. Αυτή η κατάσταση,
πέραν από όσα προαναφέρθηκαν έχει ως αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό των
κρατουμένων μετά την αποφυλάκιση του να επιστρέφει ξανά στις φυλακές
και μάλιστα πολλές φορές δυστυχώς για τη διάπραξη σοβαρότερων αδικημάτων.

*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθηνών

Η αίθουσα τέχνης & σεμιναρίων «ΧΡΩΣΤΗΡΑΣ» 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 Σπύρο 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 Γραμμικό Σχέδιο (Αρχιτεκτονικό), Comic, Κεραμικής, Ενδυματολογίας, 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 σεμιναρίων
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opinion
Γιατί είναι τόσο δύσκολο
για ορισμένους ανθρώπους να εμπιστεύονται;
ΓΡΆΦΕΙ Η ΝΆΝΣΥ
Ν Ε Ν Έ Ρ Ο ΓΛ Ο Υ
-ΠΕΤΑΛΩΤΉ*

Τα μη ξεκάθαρα
μηνύματα
δημιουργούν
μια ατμόσφαιρα
σύγχυσης και
αποξένωσης
στα ζευγάρια
διαλύοντας
συναισθήματα
αμοιβαίας
εμπιστοσύνης
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Όταν το καθημερινό στρες εισβάλλει στον προστατευμένο χώρο μας, ή ένα
απροσδόκητο πρόβλημα σχέσης διαταράσσει την ηρεμία μας, μπορεί να αρχίσουμε να
αισθανόμαστε ανασφαλείς και να αμφισβητούμε τον εαυτό μας, την αγάπη, την πίστη
και την αξιοπιστία των ανθρώπων του περιβάλλοντος μας. Χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε, ενδέχεται να αντιδράσουμε σε αυτές
τις αμφιβολίες, απομακρύνοντας τον εαυτό
μας.
Τι είναι η εμπιστοσύνη;
Εμπιστοσύνη είναι η σταθερή πίστη στην
αξιοπιστία, την αλήθεια, την ικανότητα ή τη
δύναμη κάποιου. Εμπιστευόμαστε κάποιον στον οποίο μπορούμε να βασιστούμε, είναι προβλέψιμος και ειλικρινής για
να κάνουμε με συνέπεια αυτό που είναι
«σωστό». Για παράδειγμα, εμπιστευόμαστε ανθρώπους που είναι καλοπροαίρετοι
απέναντί μας, που έχουν ακεραιότητα και
των οποίων οι πράξεις αντιστοιχούν στα
λόγια τους.
Πώς αναπτύσσουμε την εμπιστοσύνη;
Ο Erikson πρότεινε ότι τα βρέφη που
μεγαλώνουν από ενήλικες που ανταποκρίνονται συνεχώς στην κάλυψη των
αναγκών τους, αναπτύσσουν εμπιστοσύνη μέχρι το τέλος του πρώτου έτους. Τα
παιδιά που εμπιστεύονται το περιβάλλον
τους είναι εκείνα που έχουν δημιουργήσει
μια ασφαλή προσκόλληση στους γονείς
ή τους φροντιστές τους, κάτι το οποίο θα
τους βοηθήσει να αναπτυχθούν και να πορεύονται στη ζωή τους με καλά επίπεδα
ψυχοσυναισθηματικής υγείας.
Θέματα εμπιστοσύνης στις σχέσεις
Οι σχέσεις χτίζονται και διατηρούνται
μέσω της πίστης μας ότι μπορούμε να πιστέψουμε αυτά που μας λένε. Στην πραγματικότητα, η εμπιστοσύνη θα μπορούσε
να θεωρηθεί ως η κόλλα που συγκρατεί
μια σχέση, επειδή διευκολύνει μια θετική συναισθηματική σύνδεση μεταξύ των
συντρόφων με βάση την αγάπη και την
πίστη.
Αντιθέτως, η δυσπιστία μπορεί να διαταράξει ακόμη και την πιο αγαπημένη σχέση.
Υπάρχουν πολλές καταστάσεις που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μιας σχέσης που μπορεί να δημιουργήσουν δυσπιστία και καχυποψία όπως θα δούμε παρακάτω:

Μη ξεκάθαρα μηνύματα
Τα μη ξεκάθαρα μηνύματα δημιουργούν
μια ατμόσφαιρα σύγχυσης και αποξένωσης
στα ζευγάρια διαλύοντας συναισθήματα
αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Μερικοί άνθρωποι
αρχίζουν να αμφιβάλλουν ή να μην εμπιστεύονται τον σύντροφό τους σχεδόν αμέσως επειδή φοβούνται την οικειότητα και
την εγγύτητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι
σημαντικό να δίνουμε έμφαση στις ενέργειες
του παρτενέρ αντί να στηριζόμαστε μόνο σε
αυτά που δηλώνει.
Εξαπάτηση και απιστία
Το ψέμα και η εξαπάτηση καταστρέφουν
την πραγματικότητα των άλλων και διαβρώνουν την πίστη τους. Η προδοσία της εμπιστοσύνης που προκαλείται από τη μυστική
συμμετοχή ενός συντρόφου με ένα άλλο
άτομο οδηγεί σε μια συγκλονιστική και οδυνηρή συνειδητοποίηση του εξαπατημένου,
ότι το άτομο με το οποίο σχετίζεται έχει μυστική ζωή και ότι υπάρχει μια πτυχή του για
την οποία δεν γνώριζε. Η εμπιστοσύνη μπορεί επίσης να καταστραφεί μέσω της αδιαφορίας, της κριτικότητας και της απόρριψης.
Εσωτερική κριτική φωνή
Πολλοί άνθρωποι βιώνουν την κριτική
εσωτερική φωνή ως ένα είδος εσωτερικού «συμβούλου» που προσφέρει κακές
συμβουλές για το πώς να χειριστούν μια
σχέση. «Θυμήσου. Ένα λάθος βήμα και θα
καταλήξεις πάλι μόνος». Η φωνή μπορεί να
αμφισβητήσει τη δέσμευση ή την αγάπη του
συντρόφου μας, «Γιατί δεν είναι πιο στοργικός;» «Γιατί είναι πάντα με τους φίλους του;

Μάλλον δε νοιάζεται για εμένα».
Ανακατασκευή εμπιστοσύνης
Για να ξαναχτιστεί η εμπιστοσύνη μετά
από προδοσία, χρειάζεται να διαχειριστούν
οι εσωτερικές κριτικές φωνές που τροφοδοτούν τη δυσπιστία διατηρώντας τους ανθρώπους κολλημένους στο παρελθόν. Είναι
πολύτιμο, επίσης, να διακρίνουμε ανάμεσα
στον υγιή σκεπτικισμό, που είναι μια ώριμη
στάση και τον κυνισμό, που είναι ανώριμος
και ακατάλληλος. Όταν η κριτική εσωτερική
φωνή κυριεύει τη σκέψη μας, τείνουμε να
γίνουμε κυνικοί και περιφρονητικοί απέναντι
σε άλλους ανθρώπους. Αυτές οι αρνητικές
στάσεις είναι διαβρωτικές για το ανθρώπινο
πνεύμα. και πληγώνουν τα αγαπημένα μας
πρόσωπα.
Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης βασίζεται
σε τέσσερις αρχές: ειλικρίνεια, μη ανταγωνιστικότητα, κατανόηση και άμεση επικοινωνία. Οτιδήποτε προκάλεσε το σπάσιμο της
εμπιστοσύνης, η εκτεταμένη συζήτηση για
το τι θέλει ο καθένας και η συμπόνια για το
άλλο άτομο είναι αυτό που καθιστά δυνατή
τη συγχώρεση.
Η εμπιστοσύνη έχει μεγάλη σημασία για
τον καθένα μας. Βοηθά στη διατήρηση της
αγάπης και της τρυφερότητας που αισθανόμαστε οι άνθρωποι ο ένας στον άλλο, θέτοντάς μας ικανούς να αντιμετωπίσουμε και να
διαχειριστούμε αποτελεσματικά τις αναπόφευκτες αντιξοότητες που συναντάμε στην
πορεία της ζωής μας.
*Η Νάνσυ Νενέρογλου είναι ψυχολόγος συνιδρύτρια του Reggio Θεσσαλονίκη

Ιστορίες με ...κάρυ!

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΚΑΡΥΠΊΔΟΥ

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

Έφη Μπαχτσεβάνα

Με τη μουσική ξεπερνώ τα προβλήματα!
Έχει πάθος με τη μουσική και δεν το κρύβει. Άλλωστε, αυτό είναι το επάγγελμα της! Καθηγήτρια μουσικής στη Θεσσαλονίκη η ‘Εφη Μπαχτσεβάνα, έγινε γνωστή
διότι έφερε στην Ελλάδα τα Boomwhackers και δημιούργησε μία πρωτοποριακή μέθοδο διδασκαλίας. Προτάθηκε, μάλιστα, ως μία από τις κορυφαίες δασκάλες του
κόσμου του 2020. Το σίγουρο είναι πως καταφέρνει να κρατά «κολλημένους» τους μαθητές της στην τάξη, που ανυπομονούν να δημιουργήσουν μελωδίες με ...πλαστικούς σωλήνες!

«Κολλημένη» με τη μουσική; Για μένα η μουσική είναι τρόπος ζωής και έκφρασης. Με ταξιδεύει, με
ηρεμεί, ξεπερνώ πιο εύκολα ένα πρόβλημα, με κάνει
πιο δυνατή και αισιόδοξη. Είναι πάθος.
Πώς γεννήθηκαν τα Boomwhackers; Τα ανακάλυψα τυχαία αναζητώντας νέες ιδέες για να
εμπλουτίσω τα μαθήματα μου. Έτσι δημιούργησα
μια νέα πρωτοποριακή μέθοδο διδασκαλίας με τίτλο
Let’s play Boomwhackers «Learn English through
Music and Play» που χρησιμοποιείται σε σχολεία και
εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε ολόκληρο των κόσμο.
Είσαι αυστηρή δασκάλα; Κάποιες φορές είμαι
πιο αυστηρή, κάποιες φορές πιο ελαστική. Ανάλογα
με το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του κάθε
μαθητή.
Μπορεί ο μαθητής να ξεπεράσει τον καθηγητή;
Φυσικά και μπορεί. Στόχος μας ο μαθητής μέσων των
γνώσεων που αποκτά να τις εξελίσσει, να τις βελτιώνει και να γίνεται πολύ καλύτερος από τον καθηγητή.
Συναισθήματα ως υποψήφια για το Παγκόσμιο
Βραβείο Δασκάλου 2020... Ένιωσα μεγάλη χαρά.
Τον τελευταίο χρόνο έχω βραβευθεί με τρία διεθνή
βραβεία για τη μέθοδο μου. Όμως τα βραβεία δεν

είναι αυτοσκοπός, είναι μια τιμή, μια αναγνώριση.
Μήπως ακολουθεί νέο βιβλίο; Το νέο μου βιβλίο λέγεται «Journey to BoomWhacko land» και
είναι ένα δίγλωσσο μουσικό παραμύθι.
Τι σε συναρπάζει πέρα από τις νότες; Με συναρπάζει το διάβασμα, η σύγχρονη τέχνη, η κλασσική μουσική και το περπάτημα στη φύση.
Αγαπημένη διαδρομή στη Θεσσαλονίκη… Μου
αρέσει πολύ να περπατώ στο κέντρο της πόλης, να
χαζεύω τις βιτρίνες, να αγοράζω βιβλία από το αγα-

πημένο μου βιβλιοπωλείο και να καταλήγω πάντα
για ένα σύντομο καφέ στη παραλία.
Ανεκπλήρωτο όνειρο…
Δεν έχω ανεκπλήρωτα όνειρα. Τα περισσότερα
από όσα ονειρεύτηκα πραγματοποιήθηκαν. Νιώθω
ευλογημένη και στα επαγγελματικά και στα προσωπικά μου.
Τι σου στέρησε ο κορονοϊός; Την καθημερινότητα μου. Τίποτα δεν γίνεται πια με τον ίδιο τρόπο.
Μου στέρησε αγκαλιές και φιλιά.
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Κραυγή αγωνίας από τον πρόεδρο του ΠΣΑΠ Γιώργο Μπαντή

«Εναρξη του ποδοσφαίρου ή κίνδυνος
αφανισμού των ποδοσφαιριστών»

Ε

ΡΕΠΟΡΤΆΖ: ΘΩΜΆΣ ΜΊΧΟΣ

παγγελματικό ποδόσφαιρο...
ώρα μηδέν. Μπορεί η SL να
συνεχίζεται κανονικά εν μέσω
lockdown, ωστόσο το ίδιο δεν συμβαίνει με τις υπόλοιπες δύο επαγγελματικές κατηγορίες του ελληνικού πρωταθλήματος.
Η Super League 2 και η Football
League, παραμένουν στον... πάγο με
τις αγωνιστικές δραστηριότητες να μην
έχουν επαναρχίσει από τον περασμένο Μάρτιο με τις ομάδες, τους αθλητές
και όλους όσοι πορεύονται μέσα από τα
πρωταθλήματα αυτά να εκπέμπουν SOS
αφού έχουν φτάσει στα όριά τους. Ολο
αυτό το διάστημα έχει ξεκινήσει μία τεράστια προσπάθεια κυρίως μέσω του ΠΣΑΠ
και της διοργανώτριας αρχής των δύο
κατηγοριών, έτσι ούτως ώστε να δοθεί το
«πράσινο φως» από την Πολιτεία και την
επιτροπή λοιμοξιολόγων και οι ομάδες
να παίξουν και πάλι ποδόσφαιρο, έπειτα
από 9 και πλέον μήνες. Στο πλευρό τους
εκτός των άλλων έχουν και την Super
League, αλλά και τους Ελληνες διεθνείς
οι οποίοι μέσω ανακοίνωσής τους, είχαν
δηλώσει εμπράκτως την συμπαράσταση στους συναδέλφους τους. Επίσης,
το τελευταίο διάστημα μέσω των social
media ολοένα και περισσότεροι ποδοσφαιριστές και παράγοντες των ομάδων,
έχουν ξεκινήσει ένα αγώνα προκειμένου
να αναδείξουν το μεγάλο πρόβλημα και
τον κίνδυνο επιβίωσης που συντρέχουν
οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Από την
πλευρά τους οι ομάδες εδώ και καιρό
έχουν καταθέσει το υγειονομικό πρωτόκολλο που είναι στο πλαίσιο αυτού της
μεγάλης κατηγορίας. Δηλαδή, να υποβάλλονται οι παίκτες σε μοριακό τεστ
παραμονές των αγώνων. Όμως και πάλι
το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν ήρθε. Στις
αρχές της εβδομάδας, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ εκπροσώπων του Δ.Σ. του ΠΣΑΠ και του Λευτέρη
Αυγενάκη. Εκεί αναλύθηκαν διεξοδικά
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στον Υφυπουργό Αθλητισμού τα προβλήματα που ταλανίζουν εκατοντάδες
αθλητές της Super League 2 και της
Football League, λόγω της μη έναρξης
των δύο επαγγελματικών κατηγοριών
και του μετέφεραν την αγωνία τους για
το μέλλον. Επίσης, για μία ακόμα φορά
ο σύνδεσμος κατέθεσε αίτηση εξαίρεσης
των δύο πρωταθλημάτων, πάντα με την
προϋπόθεση τήρησης του αντίστοιχου
υγειονομικού πρωτοκόλλου της Super
League 1 και τονίστηκε η ιδιαιτερότητα
του επαγγέλματος του ποδοσφαιριστή.
Ο Γιώργος Μπαντής, που είναι ο πρόεδρος του ΠΣΑΠ, μίλησε στην «Κ» για τα
πολλά προβλήματα που δημιουργεί η
κατάσταση αυτή. «Δεν είναι ευχάριστες
οι συνθήκες που βιώνουν οι ποδοσφαιριστές. Αυτή τη στιγμή η δεύτερη και τρίτη
κατηγορία δεν έχουν αρχίσει και είμαστε
η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που συμβαίνει αυτό. Πρέπει να υπάρχει εξαίρεση
προς αυτούς τους επαγγελματίες αθλητές. Δεν είναι σαν ένα μαγαζί που το κλεί-

νω και ανοίγω μετά από έναν μήνα μέσα
σε μια μέρα. Για εμάς δεν υπάρχει κάποια
άλλη εξέλιξη πλην της σέντρας. Σίγουρα
προετοιμαζόμαστε για κάθε πιθανό σενάριο, όμως επί του παρόντος όλες μας
οι κινήσεις και ενέργειες αποσκοπούν
στο πως θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Εάν και εφόσον δεν συμβεί αυτό,
τότε πρωταρχικό μας μέλημα θα είναι η
διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών μας. Aν δεν αλλάξει άμεσα αυτή η
απόφαση προκειμένου οι ομάδες και
οι ποδοσφαιριστές να επιστρέψουν στις
προπονήσεις για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, τότε υπάρχει κίνδυνος αφανισμού των ποδοσφαιριστών. Σε λίγες
μέρες σε αυτές τις δύο κατηγορίες θα συμπληρώσουμε δέκα μήνες αγωνιστικής
απραξίας. Πρόκειται για έναν διαχωρισμό
που δεν μπορώ να τον κατανοήσω εδώ
έχουμε μία αδικία. Ειλικρινά δεν μπορώ
να αντιληφθώ στο πώς και το γιατί λαμβάνεται η σχετική απόφαση».

Ρούσσης: «Το πρωτόκολλο της SL2
είναι καρμπόν με αυτό της πρώτης κατηγορίας»
Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός-Αθλητίατρος, πρόεδρος της Υγειονομικής
Επιτροπής της Super League 1 και 2 και
υγειονομικός υπεύθυνος του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, Ξενοφών Ρούσσης μίλησε για το πρωτόκολλο που συστήθηκε για τις ανάγκες της SL2 το οποίο
όπως τόνισε είναι... καρμπόν με της
πρώτης κατηγορίας. «Έχουν γίνει όλες
οι απαραίτητες διεργασίες όσον αφορά
το πρωτόκολλο υγιεινής και ασφάλειας
που πρέπει να ακολουθηθεί. Μιλάμε για
ένα πρωτόκολλο που έχει εναρμονιστεί
πλήρως με αυτό της Super League 1.
Είναι καρμπόν. Αυτή η διαδικασία και μελέτη έχει εγκριθεί από την ΓΓΑ και πλέον
περιμένουμε τις αποφάσεις των λοιμοξιολόγων. Εκείνοι είναι που παίρνουν την
τελική απόφαση πάντα».

Η εντυπωσιακή στατιστική καταγραφή του Αρη
με τους τρεις τερματοφύλακες σε μόλις έξι παιχνίδια

αθλητισμός
Η… «άγουρη» Εθνική
και ο στόχος του Κατάρ

Χαμός... στον άσσο!
ΡΕΠΟΡΤΆΖ: ΘΩΜΆΣ ΜΊΧΟΣ

Συνηθισμένο δεν είναι σίγουρα.
Κάθε άλλο. Η στατιστική καταγραφή είναι εντυπωσιακή. Σε έξι παιχνίδια ο Αρης που φιγουράρει στην
πρώτη θέση της βαθμολογίας (έχει
και δύο παιχνίδια λιγότερα) έχει
χρησιμοποίησε τρεις διαφορετικούς
τερματοφύλακες. Αυτό συνέβη και
πέρυσι βέβαια. Τότε ήταν οι Κουέστα, Εμαν και ο νεαρός Τσιλιγγίρης.
Φέτος, έγινε ξανά, όμως το διάστημα που συνέβη αυτό είναι μικρό
και δείχνει το... βάθος που έχουν
οι Κίτρινοι και σε αυτή τη θέση. Ο
Χουλιάν Κουέστα, υπερασπίστηκε
την κιτρινόμαυρη εστία στα παιχνίδια με Λαμία, Βόλο και Γιάννινα. Τον
διαδέχθηκε ο Ζακαρί Μπουσέ στους
αγώνες με Παναθηναϊκό και Απόλλων και στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι που έδωσε η ομάδα του Ακη
Μάντζιου με τον Αστέρα Τρίπολης,
γάντια βασικού πήρε ο Μάριος Σιαμπάνης.

γους με καλό όνομα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο Γάλλος εξ’ αρχής
ήρθε με σκοπό να κερδίσει θέση
βασικού. Ο Αρης έψαχνε έναν ακόμα καλό τερματοφύλακα για να βάλει ανταγωνισμό στον Κουέστα και
έτσι ο... γάμος αυτός ήταν ότι αναζητούσε η κάθε πλευρά. Το όνομά
του άλλωστε ήταν σημειωμένο για
καιρό στο... μπλοκάκι των ανθρώπων του συλλόγου Θεσσαλονίκης.
Εξού και η δήλωση του επικεφαλής
σκάουτινγκ, Γιώργου Κικερίδη. «Είναι ποδοσφαιριστής που τον ήξερα
πάνω από πέντε χρόνια. Ήταν μια
επιλογή ποδοσφαιριστή που πήγαμε εμείς πάνω του. Δεν περιμέναμε
τον μάνατζερ». Ο Μπουσέ με το
«καλημέρα» μπήκε στα βαθιά. Βασικός στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ με τον
Παναθηναϊκό. Η νίκη του Αρη, οι
επεμβάσεις του και η συνολική του
παρουσία του έδωσαν φανέλα βασικού και στο επόμενο παιχνίδι με
τον Απόλλωνα. Και εκεί ο Γάλλος
κράτησε απαραβίαστη την εστία
του, μετρώντας παράλληλα δύο
επεμβάσεις.

Η Karfitsa εξηγεί και αναλύει
τα πεπραγμένα των τριών πορτιέρε
που ήδη δίνουν τη δική τους μεγάλη μάχη στη θέση 1 για το ποιος θα
είναι ο βασικός κίπερ στο υπόλοιπο
της τρέχουσας σεζόν.
ΧΟΥΛΙΑΝ ΚΟΥΕΣΤΑ
Με κεκτημένη ταχύτητα από τα
περσινά πλέι οφ, ο Ισπανός πορτιέρε διατήρησε στο ξεκίνημα της
χρονιάς τη θέση του κάτω από τα
δοκάρια. Η πολύ καλή του ψυχολογία, οι εκπληκτικές εμφανίσεις
του και η ανανέωση του συμβολαίου του ήταν στοιχεία που έκαναν
αρχικά τον Μίχαελ Ενινγκ και έπειτα
τους Τόλη Τερζή και Ακη Μάντζιο
να του εμπιστευτούν θέση βασικού.
Η αλήθεια είναι πως ο Ισπανός δεν
πατούσε καλά, με αποκορύφωμα
το παιχνίδι με τον ΠΑΣ στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Τα δύο γκολ που
δέχτηκε ο Αρης, οι ευθύνες που του

αναλογούσαν και η πολύ καλή τριάδα τερματοφυλάκων που διαθέτει
ο Αρης τον έφεραν μετά από πολύ
καιρό στον πάγκο. Άλλωστε, ο Κουέστα στα δύο προηγούμενα χρόνια
του στους Κίτρινους μετρούσε συνολικά 53 παιχνίδια σε επίπεδο SL.
ΖΑΚΑΡΙ ΜΠΟΥΣΕ
Ήρθε στον Άρη στις αρχές Σεπτέμβρη. Αποτέλεσε ένα από τα 15
νέα πρόσωπα που προστέθηκαν
στο Κιτρινόμαυρο ρόστερ. Το βιογραφικό του γεμάτο και σε συλλό-

ΜΑΡΙΟΣ ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ
Αποτέλεσε το προτελευταίο
μεταγραφικό απόκτημα του Αρη.
Τα προσόντα και τα χαρακτηριστικά του γνωστά. Το μόνο που του
έλειπε όλα αυτά τα χρόνια ήταν τα
παιχνίδια. Ο ιός «χτύπησε» τον Αρη
με αποτέλεσμα ο Άκης Μάντζιος να
κληθεί να του δώσει την ευκαιρία
που τόσο περίμενε. Και αυτός την
άρπαξε... από τα μαλλιά. Ντεμπούτο και εκπληκτική εμφάνιση με
4 επεμβάσεις στο παιχνίδι με τον
Αστέρα Τρίπολης. Ο ίδιος στις δηλώσεις του έδειξε να ναι πιο ώριμος
από ποτέ. Ακολούθησε μία ακόμα
συμμετοχή ως βασικός με την Εθνική Ελπίδων, κόντρα στην Τσεχία.
Η μάχη του... άσσου μόλις ξεκίνησε στον Αρη!

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ
Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου έμεινε τελικά…
στάσιμη στην προσπάθεια που έκανε στο Nations
League. Διοργάνωση η οποία δίνει στις πρώτες ομάδες της κάθε κατηγορίας το δικαίωμα να έχουν μία
δεύτερη ευκαιρία να διεκδικήσουν την παρουσία
τους στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου
2022 και στο μεθεπόμενο ΕURO. H Eθνική μας ομάδα έχασε αυτό το δικαίωμα γιατί τερμάτισε δεύτερη
στον όμιλο της. Συγχρόνως παρέμεινε στην τρίτη
κατηγορία καθώς στη δεύτερη προβιβάστηκε η
Σλοβενία η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση στον
όμιλο που αγωνιζόταν η «γαλανόλευκη».
Η αποτίμηση της προσπάθειας της ελληνικής
ομάδας έχει δύο αναγνώσεις: Η μία είναι η αυστηρή
κριτική της, που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι απέτυχε
σ’ έναν όμιλο όπου αντιμετώπισε Σλοβενία, Κόσσοβο και Μολδαβία. Ομάδες χαμηλής δυναμικότητας,
αλλά από τη στιγμή που τις βρήκε μπροστά της η
Ελλάδα σημαίνει ότι πλέον σ’ αυτές τις… γειτονιές
κατοικεί. Η Ελλάδα στο ranking της ΟΥΕΦΑ βρίσκεται στην 30η θέση, γεγονός που την οδηγεί να αντιμετωπίζει ομάδες αυτού του επιπέδου στο Nations
League.
H άλλη ανάγνωση είναι η αισιόδοξη. Η ομάδα
του Φαν Σιπ άφησε πίσω της τις τραγωδίες τύπου
Νήσοι Φερόες. Εχει χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, 25,5
χρόνων, καλό κλίμα και αρκετό αγωνιστικό πάθος. Τι λείπει από την Εθνική ομάδα; Ενας ηγέτης
ο οποίος θα βοηθάει αγωνιστικά και ψυχολογικά
του νεαρούς παίκτες και η εμπειρία για τα δύσκολα
βράδια. Μπορεί αυτή η ομάδα να είναι παρούσα στο
Κατάρ; Με δεδομένο ότι από τις 55 ομάδες της Ευρώπης στο Κατάρ, όπου θα γίνει η τελική φάση του
Π.Κ θα πάνε μόνο 13, η Ελλάδα βρίσκεται στη θέση
30 του ranking list αντιλαμβάνεται κάποιος ότι θα
πρέπει να γίνει ένα μικρό θαύμα. Στην κλήρωση που
θα γίνει στις 7 Δεκεμβρίου η Ελλάδα θα είναι στο
3ο γκρουπ δυναμικότητας κι αυτό σημαίνει ότι θα
έχει δύο ισχυρότερους αντιπάλους στον όμιλο της.
Αρα θα πρέπει να κυνηγήσει τη δεύτερη θέση για να
διεκδικήσει την πρόκριση σε αγώνες μπαράζ. Προσπάθεια με υψηλό βαθμό δυσκολίας.
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Η

Έκφραση ευγνωμοσύνης
στις νοσηλεύτριες

πρόσφατη τραγική επικαιρότητα της πρωτοφανούς
πανδημίας του κορονοϊού
Covid – 19, που πλήττει στις ημέρες
μας ιδιαίτερα τη Θεσσαλονίκη, με
παρακινεί να εκφράσω δημόσια την
ευγνωμοσύνη μου στο νοσηλευτικό
και ιατρικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και
όχι μόνο, για το όντως ηρωικό έργο
αυτοθυσίας τους, στην πρώτη γραμμή,
ενάντια στον αόρατο εχθρό, δίπλα στο
πλευρό των ασθενών συνανθρώπων
μας.
Το κείμενο αυτό με τη μορφή Αφιερώματος στην Aνώνυμη Αδελφή (νοσηλεύτρια-τη) κοσμεί τους χώρους του
Νοσοκομείου από το 1989 για να υπενθυμίζει στον καθένα την υποχρέωση
απόδοσης ευγνωμοσύνης ως ελάχιστο
αντίδωρο.
«Κάθε χρόνο, στις 12 Μαΐου, καθιερώθηκε να γιορτάζεται σ’ όλον τον κόσμο η «Ημέρα της Νοσηλεύτριας».
Η ημέρα αυτή είναι χαρμόσυνη, γιατί
αναγνωρίζεται δημόσια και προβάλλεται
επίσημα το έργο και η προσφορά στην
κοινωνία της ανώνυμης ηρωίδας αδελφής.
Απονέμεται σ’ αυτήν ο ελάχιστος φόρος τιμής και ευγνωμοσύνης για τον μεγάλο και σκληρό αγώνα της, να απαλύνει
και να σβήνει τον πόνο κάθε αρρώστιας.
Ο αγώνας της είναι σκληρός, γιατί
αντιμετωπίζει καθημερινά τον ανθρώπινο πόνο, γιατί έχει να παλέψει με τόσες
δυσκολίες και τόσους κινδύνους, όπως
τέτοιος ήταν και ο αγώνας, όπως και
ολόκληρη η ζωή της Ναίτινγκαιηλ Φλώρενς της πρωτοπόρου στην οργάνωση
Σχολών Εκπαίδευσης Νοσοκόμων προς
τιμή της οποίας το Διεθνές Συμβούλιο
των Νοσοκόμων καθιέρωσε την 12’ Μαΐου ως ημέρα εορτασμού των αδελφών,
που είναι η ημερομηνία των γενεθλίων
της. Η Ναίτινγκαιηλ Φλώρενς, ή γνωστή και με το παρώνυμο «η Κυρία με
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τη λάμπα», ήταν Αγγλίδα Νοσοκόμα και
φιλάνθρωπος, η οποία θεμελίωσε το
επάγγελμα των Αδελφών Νοσοκόμων
(1820-1910). Η μόρφωση της ήταν μεγάλη και σ’ αυτό συνέβαλε ο πατέρας
της, ο οποίος, μεταξύ των άλλων, την
δίδαξε και Αρχαία Ελληνικά. Στην εποχή
του Κριμαϊκού Πολέμου (1854-1856),
προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες για την
αναδιοργάνωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών και την περίθαλψη των τραυματιών. Ήταν προϊσταμένη του Νοσηλευτικού Τομέα στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο
στο Σκούταρι (Χρυσούπολη) της Τουρκίας. Το 1858 δημοσίευσε το βιβλίο «Σημειώσεις για τη νοσηλεία». Πρωτοπόρος
στην οργάνωση Σχολών Εκπαίδευσης
Νοσοκόμων το 1860, ίδρυσε στο Λονδίνο

τη Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων Ναίτινγκαιηλ, πρώτη στο είδος της στον κόσμο.
Το 1907 ο βασιλιάς της Μ. Βρετανίας της
απένειμε το παράσημο αξίας (Order or
Merit) και υπήρξε η πρώτη γυναίκα που
είχε πάρει ποτέ αυτό το Παράσημο.
Το μεγαλύτερο όμως παράσημο για
τη Μητέρα των Αδελφών, καθώς και για
τις Αδελφές όλου του κόσμου, είναι η
αναγνώριση και η καθιέρωση του εορτασμού αυτής της ημέρας. Τη χαρμόσυνη
αυτή ημέρα, που η σκέψη όλων και εκείνων που ευεργετηθηκαν απ’ αυτές στο
κρεβάτι του πόνου, αλλά και εκείνων,
που και μόνη η απλή παρουσία τους,
τους ενδυναμώνει και τους στηρίζει την
ελπίδα για ζωή, στρέφεται με ευγνωμοσύνη και τιμή στη Νοσηλεύτρια -Αδελφή.

Η Νοσηλεύτρια επιτελεί λειτούργημα και όχι επάγγελμα. Έχει αφιερώσει τη
ζωή της στη νοσηλευτική φροντίδα του
αρρώστου. Ζει με τον πόνο του αρρώστου και τον κάνει δικό της πόνο και έχει
κάνει τη χαρά της θεραπείας του αρρώστου και δική της χαρά.
Δίκαια θα μπορούσαμε να πούμε ότι
οι Νοσηλεύτριες είναι οι συγχρονες ιέρειες της υγείας του λαού μας. Παράλληλα,
η σημερινή γιορτή των Αδελφών στέλνει
κι ένα σημαντικό μήνυμα σε πολλούς
αποδέκτες, όπως στην Πολιτεία, στην
Κοινωνία, στους αρρώστους, στους γιατρούς και φυσικά στις ίδιες τις Νοσηλεύτριες.
Το μήνυμα για τις Νοσηλεύτριες, είναι
να αποκτήσουν άριστες νοσηλευτικές
γνώσεις, για να μπορούν να προσφέρουν
αρίστης ποιότητας νοσηλευτικό έργο, με
ζήλο και αφοσίωση.
Το μήνυμα για τους γιατρούς, είναι
να κατανοήσουν πλήρως την αξία και το
έργο της Νοσηλεύτριας, να συνεργάζονται αρμονικά μαζί της και να την συμβουλεύονται ουσιαστικά, αφού έχει ιατρονοσηλευτικές γνώσεις και βρίσκεται
πολύ χρόνο κοντά στον άρρωστο.
Το μήνυμα για τους αρρώστους, είναι ν’ ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των
Νοσηλευτριών και να εκφράζουν ελεύθερα και αδίστακτα τις σκέψεις τους. Το
μήνυμα για την Κοινωνία, δηλαδή για
τους πολίτες της χώρας, είναι να εκτιμήσουν και να αναγνωρίσουν την μεγάλη
αξία του έργου της Νοσηλεύτριας και να
απαιτήσουν από την Πολιτεία την κοινωνική αναβάθμιση της, γιατί η δουλειά της
Νοσηλεύτριας είναι δύσκολη και στενάχωρη.
Το μήνυμα για την Πολιτεία, δηλαδή
για το Κράτος, είναι να καταξιώσει τη Νοσηλεύτρια στην Κοινωνία μας, τόσο με
την ανύψωση του επιστημονικού της κύρους, όσο και με τη βελτίωση της αμοιβής της και με χορήγηση άδειας περισσότερων ημερών, γιατί είναι επάγγελμα με
μεγάλο συναισθηματικό άγχος».
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