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Οι λάτρεις των καζίνο στις δύο γειτονικές χώρες απολαμβάνουν δωρεάν 
διανυκτερεύσεις και τεστ, παρά την πανδημία του κορωνοϊού και τη ραγδαία 

αύξηση των κρουσμάτων σε Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία.

Δίνουν «ασυλία» Δίνουν «ασυλία» 
στους... εκλεκτούς στους... εκλεκτούς 

των καζίνο των καζίνο 
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Του Νίκου  

Ελευθερόγλου

Ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης 

οφείλει να κλείσει 
τα αυτιά στις 

διάφορες ευχάριστες 
«σειρήνες» και να 

ακούσει τους μόνους 
αρμόδιους, τους 
λοιμωξιολόγους, 

έστω και εάν δεν είναι 
ευχάριστοι.
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Το αύριο είναι ήδη εδώ…

Η ανάγκη όλων μας για επιστροφή στη ζωή που είχαμε πριν από τον κορονοϊό είναι 
κάτι παραπάνω από κατανοητή. Όπως και η ανάγκη των επιχειρηματιών να λειτουργήσει η 
αγορά. Το επιχείρημά τους είναι ότι, αν ζήσουμε από τον κορονοϊό, θα πεθάνουμε από την 
ανέχεια και τα χρέη. 

Ας μου επιτρέψουν να διαφωνήσω μαζί τους. Και επειδή πιστεύω ότι δεύτερη ζωή δεν 
έχει, καλό είναι να προσαρμοστούμε άπαντες στο ότι μια ζωή που μπορεί να σωθεί αξίζει 
περισσότερο από όλα τα ευρώ του κόσμου. Ας ρωτήσουν κάποιον που έχασε έναν δικό του 
άνθρωπο από την πανδημία (αλλά και από οποιαδήποτε άλλη ασθένεια) και πραγματικά θα 
τους λυθούν οι όποιες απορίες. 

Τα γράφω αυτά, γιατί διαπιστώνω ότι οι πιέσεις στην κυβέρνηση κλιμακώνονται για το 
άνοιγμα των σχολείων και των καταστημάτων. Θέλω να ελπίζω ότι αυτήν τη φορά δεν θα 
επαναλάβουμε τα λάθη του καλοκαιριού. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης οφεί-
λει να κλείσει τα αυτιά στις διάφορες ευχάριστες «σειρήνες» και να ακούσει τους μόνους 
αρμόδιους, τους λοιμωξιολόγους, έστω και εάν δεν είναι ευχάριστοι. Μόνο έτσι θα βγούμε 
με ασφάλεια από την πανδημία, όταν πρέπει. Μόνο έτσι θα σταματήσουμε να καλλιεργού-
με ελπίδες στους πολίτες, ότι η κανονικότητα είναι προ των πυλών. Πολύ απλά δεν είναι. 
Έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο μπροστά μας, και έναν δρόμο μάλιστα που είναι στρωμένος 
με… αγκάθια. 

Το εμβόλιο είναι μια ελπίδα, αλλά ακόμη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο, όπου όλα θα 
έχουν πάει καλά και θα το έχουμε στα χέρια μας, τον Γενάρη του ’21, δεν θα σημάνει το τέ-
λος. Θα έχουμε μπροστά μας ακόμη ένα εξάμηνο για να κινηθούμε με ασφάλεια. 

Τα γράφω αυτά, διότι διαπιστώνω από τη μια ότι δεν συνειδητοποιούν άπαντες την κρι-
σιμότητα των εβδομάδων που έρχονται και από την άλλη ότι οι κυβερνώντες και οι αντιπο-
λιτευόμενοι δεν έχουν αίσθηση του αχαρτογράφητου πεδίου που μας περιμένει. 

Με παλιές συνταγές επιχειρούμε να γιατρέψουμε «ασθένειες» που ήρθαν για να μείνουν. 
Πρέπει να καταλάβουμε ότι, αντί να νοσταλγούμε την προ COVID εποχή, θα πρέπει να αρχί-
ζουμε να σχεδιάζουμε τη μετά COVID εποχή. Ένα μέλλον που, από ό,τι δείχνουν τα πράγμα-
τα, δεν θα έχει σχέση με ό,τι μέχρι τώρα γνωρίζουμε. Και για αυτό πρέπει να προετοιμαστού-
με και να σχεδιάσουμε τις κινήσεις μας. Όχι μόνο ως ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ κ.λπ., αλλά ως Έθνος 
και ως κοινωνία. Το αύριο δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Γι’ αυτό και χρειάζεται εθνικό σχέδιο.

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Προγράμματα εθελουσίας εξόδου και συρρίκνωση δικτύου 

Οι τράπεζες μειώνουν 
το λειτουργικό κόστος 

Σε νέα μοντέλα εργασίας και 
προγράμματα εθελουσίας εξό-
δου προχωρούν οι τράπεζες, 

με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ένα 
νέο εργασιακό τοπίο για τους τραπεζο-
ϋπαλλήλους.

Παράλληλα, ο κορονοϊός και η ενί-
σχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών 
οδηγούν τα τραπεζικά ιδρύματα στη συρ-
ρίκνωση του δικτύου των καταστημάτων 
τους. Σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους, 
τους επόμενους μήνες το συνολικό δί-
κτυο θα είναι μειωμένο κατά 20%-30% 
σε σχέση με σήμερα. Είναι χαρακτηριστι-
κό πως το 70% των τραπεζοϋπαλλήλων 
εργάζεται εξ αποστάσεως και μόνο το 
30% έχει φυσική παρουσία στο γραφείο.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα κλείσει 45 
καταστήματά της σε διάφορες περιοχές 
της χώρας μέχρι τέλος του μήνα, που 
αποτελεί το 8% του συνολικού της δικτύ-
ου. Επίσης, η Εθνική Τράπεζα αποφάσισε 
να βάλει «λουκέτο» σε 41 καταστήματα, 
από το κέντρο της Αθήνας μέχρι απομα-
κρυσμένες περιοχές.

Η νέα, δραστική συρρίκνωση του 
δικτύου της τράπεζας (ποσοστιαία είναι 
πάνω από το 8% του συνόλου) εκτιμάται 
ότι χρησιμοποιείται στην παρούσα φάση 
και ως μοχλός πίεσης για την αύξηση της 
συμμετοχής στην εθελούσια έξοδο, που 
ειδικά για τους εργαζομένους των κατα-
στημάτων τα οποία κλείνουν, τείνει να 
καταστεί υποχρεωτική. 

Για την περαιτέρω μείωση του λει-
τουργικού τους κόστους, οι τράπεζες 
σχεδιάζουν τη μεγαλύτερη αξιοποίηση 
των ακινήτων που διαθέτουν, με συγκέ-
ντρωση υπηρεσιών και εργασιών και, 
φυσικά, μείωση ενοικίων. 

Παράταση από την
Τράπεζα Πειραιώς
Αναφορικά με τις εθελούσιες εξό-

δους, παράταση έως το τέλος του μήνα 
δόθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς στο 

σχετικό πρόγραμμα για τους εργαζομέ-
νους σε καταστήματα του δικτύου, που 
πρόκειται να κλείσουν. Μέχρι τις αρχές 
της προηγούμενης εβδομάδας είχαν 
δηλώσει συμμετοχή περισσότεροι από 
900 εργαζόμενοι. Η μέση αποζημίωση 
προσδιορίζεται στους 27 μήνες και στα 
78.000 ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο της 
αποζημίωσης αυτής προσδιορίζεται στα 
180.000 ευρώ. Η εθελουσία αναμενό-
ταν να διενεργηθεί νωρίτερα, ωστόσο ο 
κορονοϊός μετέβαλε χρονικά τα σχέδια. 
Η τράπεζα έχει μελετήσει σε βάθος το 
προφίλ του προσωπικού της και υλο-
ποιεί ένα δομημένο project, που δίνει 
σημαντικά κίνητρα στους χώρους όπου 
επιδιώκεται η αποχώρηση προσωπικού.

Κάποια από τα κίνητρα στοχεύουν 
σε συγκεκριμένες διευθύνσεις, όπως το 
δίκτυο. Με στόχο τη διατήρηση του αρ-
χικού κόστους, έχει εφαρμοστεί μια κα-
τανομή που είναι αντιπροσωπευτική του 
στόχου της εθελουσίας. Η τράπεζα δίνει 

επιπλέον κίνητρα σε ορισμένες περιπτώ-
σεις, όπως ένας επιπλέον μεικτός μισθός 
για τα άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω, 
που θα θελήσουν να αποχωρήσουν.

Επίσης, η τράπεζα αυξάνει το μπό-
νους σε όσους εργαζομένους έχουν ερ-
γαστεί στο πιστωτικό ίδρυμα μέχρι δέκα 
χρόνια, ενώ το όριο για πληρωμές κοι-
νωνικής ασφάλισης πλασματικών ετών 
μέχρι του ανώτατου των τριών χρόνων 
διαμορφώνεται σε 15.000 ευρώ. Θα δο-
θούν δύο μεικτοί μισθοί για όσους εργα-
ζομένους απασχολούνται σε καταστή-
ματα που πρόκειται να κλείσουν. Το ίδιο 
θα γίνει και για τα καταστήματα συγκε-
κριμένων γεωγραφικών περιοχών, ενώ 
πρόκειται να δοθούν επίσης δύο μηνιαίοι 
μεικτοί μισθοί σε εργαζόμενους σε κατα-
στήματα, σε συγκεκριμένες περιφέρειες 
και περιοχές. Τέλος αναμένεται να δοθεί 
ένας επιπλέον μισθός για τους αναπλη-
ρωτές διευθυντές του δικτύου λιανικής 
των καταστημάτων.

Εθνική Τράπεζα
Σε ισχύ έθεσε από 10 Νοεμβρίου η 

Εθνική Τράπεζα το πρόγραμμα εθελουσί-
ας εξόδου εργαζομένων, που έχει στόχο 
την αποχώρηση 1.000 τραπεζοϋπαλλή-
λων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων 
λήγει στις 4 Δεκεμβρίου, τίθεται προϋπό-
θεση συμμετοχής κατ’ ελάχιστο τα επτά 
χρόνια υπηρεσίας και τα 30 έτη ηλικιακά, 
ενώ το οικονομικό κίνητρο έχει πλαφόν 
τα 150.000 ευρώ, από 10 έως 35 μη-
νιαίους μισθούς, ανάλογα με τα χρόνια 
υπηρεσίας και την ηλικία και ορισμένες 
προσαυξήσεις. Επίσης, προβλέπεται και 
η επιλογή άδειας μετ’ αποδοχών. 

Στην εγκύκλιο με τα αναλυτικά στοι-
χεία του προγράμματος εθελουσίας εξό-
δου εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα 
εξής:

Το πρόγραμμα απευθύνεται στο σύ-
νολο του προσωπικού της τράπεζας, 
υπαγόμενο και μη στις διατάξεις του 
Κανονισμού Εργασίας, που παρέχει υπη-
ρεσίες στην τράπεζα βάσει σύμβασης 
εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, 
στους απασχολούμενους με σύμβαση 
έμμισθης εντολής, δικηγόρους καθώς 
και στο προσωπικό καθαριότητας μερι-
κής απασχόλησης. 

Καθορίζεται: α) η συμπλήρωση του 
30ού έτους ως ελάχιστου ορίου ηλικίας 
και β) τα επτά έτη ως ελάχιστος χρόνος 
υπηρεσίας στην Τράπεζα. Ως ημερομη-
νία αναφοράς για τη συμπλήρωση των 
ορίων ηλικίας και ετών υπηρεσίας για 
τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ορίζεται η 
30ή Νοεμβρίου 2020. 

Υπενθυμίζεται πως τον «χορό» στις 
εθελούσιες εξόδους άνοιξε η Eurobank, 
η οποία ολοκλήρωσε το πρόγραμμα στις 
αρχές Οκτωβρίου. Η τράπεζα μείωσε το 
προσωπικό της κατά 10%, ενώ το πρό-
γραμμα αποδέχτηκαν πάνω από 750 ερ-
γαζόμενοι.

Τ Η Σ  Α Μ Α Λ Ι Α Σ  Κ Α Τ Ζ Ο Υ
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Σημαντική προσφορά υλικού και εξοπλισμού, σε Ιπποκράτειο, Δήμο και ΓΑΔΘ

Ο ΟΠΑΠ ενισχύει τη μάχη κατά του κορωνοϊού στη Θεσσαλονίκη
Ο ΟΠΑΠ συμμετέχει ενεργά στη στή-

ριξη της Θεσσαλονίκης που δοκιμάζεται 
από τον κορωνοϊό και ενισχύει το σύστη-
μα υγείας και τις τοπικές αρχές. Συγκε-
κριμένα, πραγματοποιεί δωρεά υλικού 
και εξοπλισμού στο «Ιπποκράτειο» Γενι-
κό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, τον Δήμο 
Θεσσαλονίκης και τη Γενική Αστυνομική 
Διεύθυνση της πόλης. 

Στο «Ιπποκράτειο», το οποίο είναι νο-
σοκομείο αναφοράς,  ο ΟΠΑΠ προσφέρει 
εξοπλισμό που δίνει τη δυνατότητα θε-
ραπευτικών και διαγνωστικών παρεμβά-
σεων στο θάλαμο νοσηλείας ασθενών με 
λοίμωξη covid-19. Συγκεκριμένα δίνει 
οκτώ συσκευές υψηλής ροής οξυγόνου, 
τρεις φορητούς αναπνευστήρες, φορητό 
ακτινολογικό μηχάνημα, δυο απινιδωτές 
και φορητό υπέρηχο. 

Ο Διοικητής του νοσοκομείου, Νι-
κόλαος Αντωνάκης, για τη στήριξη της 
εταιρείας σημειώνει ότι: «Σε αυτή τη 
δύσκολη περίοδο που το πολύ επιβα-
ρυμένο επιδημιολογικό φορτίο του κο-
ρωνοϊού covid-19 δοκιμάζει τα όρια του 
Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Θεσ-
σαλονίκης, η χειρονομία αυτή αποτελεί 
απόδειξη της κοινωνικής ευαισθησίας 

του ΟΠΑΠ, ενώ μας δίνει τα απαραίτητα 
εφόδια και τη δύναμη που χρειαζόμαστε 
για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις 
υπηρεσίες μας στους ασθενείς που έχουν 
ανάγκη».

 
Υγειονομικό υλικό στον Δήμο 
Θεσσαλονίκης και την Αστυνομία  
Επιπλέον, o ΟΠΑΠ ανέλαβε να κα-

λύψει τις ανάγκες του Δήμου και της 
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσα-
λονίκης σε υγειονομικό υλικό, το οποίο 
είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση 
των αρμοδιοτήτων τους. Συγκεκριμένα, 
προσφέρει στην Γενική Αστυνομική Διεύ-
θυνση Θεσσαλονίκης σημαντικό αριθμό  
προστατευτικών μασκών και γάντια μιας 
χρήσης. Επίσης, διαθέτει 5.400 φιάλες 
αντισηπτικού στον Δήμο Θεσσαλονίκης 
για την κάλυψη των αναγκών στα δημο-
τικά κτήρια.

 
Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνστα-

ντίνος Ζέρβας, εκφράζοντας τις ευχαρι-
στίες των δημοτών της Θεσσαλονίκης 
και του ίδιου προσωπικά για την  έμπρα-
κτη συμπαράσταση του ΟΠΑΠ σε αυτή τη 
δύσκολη στιγμή για την πόλη, επισημαί-

νει: «Είμαι βέβαιος ότι οι  Θεσσαλονικείς 
γνωρίζουν ότι ο ΟΠΑΠ είναι μαζί μας σε 
ό,τι σημαντικό συμβαίνει στην πόλη».

 Από την πλευρά του, ο Γενικός Αστυ-
νομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, υπο-
στράτηγος Λάζαρος Μαυρόπουλος, εξέ-
φρασε τις πλέον θερμές ευχαριστίες του 
για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών 
από τον ΟΠΑΠ και σημείωσε ότι: «στην 
εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, στην πρω-
τόγνωρη αυτή συγκυρία που βιώνει η 

χώρα και η κοινωνία μας λόγω της παν-
δημίας του κορωνοϊού, αισθάνομαι την 
ανάγκη να σας συγχαρώ για το αίσθημα 
κοινωνικής ευθύνης, για την αλληλεγ-
γύη και την ενεργό συνεισφορά σας στην 
κοινωνία, με το ολοκληρωμένο πρό-
γραμμα εταιρικής υπευθυνότητας του 
ΟΠΑΠ στον τομέα της υγείας, με στόχο να 
συμβάλλετε ενεργά στην αντιμετώπιση 
της διασποράς του covid-19».

Σημαντικό ρόλο για τη στήριξη των 
επιχειρήσεων θα διαδραματίσουν 
το επόμενο διάστημα οι τράπε-

ζες, ο οποίος θα ενισχυθεί λόγω των 
πόρων που θα εισρεύσουν από το Ταμείο 
Ανάκαμψης.

Βάσει των συνθηκών που έχουν δια-
μορφωθεί, τα τραπεζικά στελέχη επισημαί-
νουν πως η χρηματοδότηση του επιχειρείν 
δεν θα γίνει αδιακρίτως, αλλά θα τηρηθούν 
τα πιστοδοτικά κριτήρια, έτσι ώστε οι τρά-
πεζες να μη βρεθούν εκ νέου αντιμέτωπες 
με το πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιχειρήσεις θα 
πρέπει να υποβάλουν στις τράπεζες σχέδια 
που θα είναι βιώσιμα και θα στηρίζονται σε 
ορθολογικά κριτήρια. 

Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του 
προέδρου της Τράπεζας Πειραιώς και προ-
έδρου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, 
Γιάννη Χαντζηνικολάου, πως ο ρόλος του 

τραπεζικού συστήματος είναι του διαμε-
σολαβητή για τη χρηματοδότηση της οι-
κονομίας, ωστόσο τα δάνεια που χορηγεί 
πρέπει να είναι εισπράξιμα, γιατί αλλιώς 
υπονομεύεται η ικανότητα των τραπεζών 
να ξεπληρώσουν τους καταθέτες. «Ελπί-
ζω ότι είναι ξεκάθαρο πως στο πλαίσιο της 
εποπτείας και της επιχειρηματικής μας κρί-
σης, και αντιλαμβανόμενες τον κοινωνικό 
μας ρόλο, οι τράπεζες θα δίνουμε μεν δά-
νεια, αλλά όχι προς όλους. Μόνο στις οικο-
νομικές μονάδες που έχουν πιστοληπτική 
ικανότητα», ανέφερε ο κ. Χαντζηνικολάου.

Αναφερόμενος στα κεφάλαια που θα 
λάβει η Ελλάδα τα επόμενα πέντε χρόνια, 
με τη μορφή επιδοτήσεων και δανείων 
από το Ταμείο Ανάκαμψης, τόνισε πως «το 
τραπεζικό σύστημα θα κληθεί να διαδρα-
ματίσει σημαντικό ρόλο στη διοχέτευση 
των πόρων αυτών στην οικονομία και είναι 
έτοιμο να ανταποκριθεί στην πρόκληση για 
να δημιουργήσει την Ελλάδα τού αύριο».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο διευθύ-
νων σύμβουλος της Attica Bank, Θεόδω-
ρος Πανταλάκης, ο οποίος επεσήμανε πως 
πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι τράπεζες 
δίνουν επιστρεπτέα κεφάλαια. «Έρχονται 
σε εμάς επενδυτικά σχέδια για να λάβουν 
ίδια κεφάλαια. Θέλουμε να βλέπουμε επι-
χειρήσεις με προτάσεις που ζητούν χρημα-
τοδότηση, αλλά έχουν και συμμετοχή ιδί-
ων κεφαλαίων», τόνισε. Παράλληλα, ο κ. 
Πανταλάκης υπογράμμισε ότι «οι εξασφα-
λίσεις είναι απαραίτητες για την υποστή-
ριξη των σχεδίων που ζητούν τραπεζική 
χρηματοδότηση, σε περίπτωση ανατροπής 
των δεδομένων ή αποτυχίας». 

Από την πλευρά της, η ανώτερη γενική 
διευθύντρια, Επικεφαλής του Corporate 
& Investment Banking της Τράπεζας Πει-
ραιώς, Ελένη Βρεττού, επεσήμανε πως οι 
τράπεζες δίνουν δάνεια, αλλά πρέπει να 
δανειοδοτούν με πιστοδοτικά κριτήρια. 
Σύμφωνα με την κα Βρεττού, τα business 

plans των επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι 
ρεαλιστικά, ενώ τόνισε πως είναι αναγκαίο 
να προστατευθεί ο κλάδος από τους στρα-
τηγικούς κακοπληρωτές. «Είναι σκόπιμο 
να αντιληφθούμε ότι ο ρόλος πελάτη - 
τράπεζας πρέπει να είναι συνεργατικός. 
Και ότι είναι διακριτός ο ρόλος μας: Είμα-
στε δανειστές και όχι μέτοχοι. Οι τράπεζες 
θέλουμε να ακούσουμε τις προτάσεις σας 
για να γίνουμε καλύτερες, αλλά να είστε 
ρεαλιστές όταν έρχεστε να ζητήσετε δά-
νειο. Να στρεσάρετε τα επιχειρηματικά σας 
σχέδια, να μην έχετε ως πρώτο το αισιό-
δοξο σενάριο, αφήστε το καλύτερο να μας 
εκπλήξει όλους θετικά στο τέλος», είπε 
χαρακτηριστικά η κ. Βρεττού, επισημαίνο-
ντας ουσιαστικά στις επιχειρήσεις ότι έχουν 
υποχρέωση να συντάσσουν ρεαλιστικά και 
βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια, όταν ζη-
τούν χρηματοδότηση από τις τράπεζες.

Ανοίγει η στρόφιγγα για χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Οι τράπεζες «ποντάρουν» και στο Ταμείο Ανάκαμψης 
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Τα τεστ στους ναούς του τζόγου και το κομφούζιο του Προμαχώνα

Οι εκλεκτοί των καζίνο 
έχουν άσυλο στα περιοριστικά μέτρα 

Επιλεκτικός φαίνεται ότι είναι ο απο-
κλεισμός των συνόρων στους Ευζώνους, 
ενώ με πολλά κενά ξεκίνησαν οι υγειο-
νομικοί έλεγχοι στα σύνορα του Προμα-
χώνα. Για μία ακόμη φορά οι λάτρεις των 
καζίνο στις δύο γειτονικές χώρες απο-
λαμβάνουν όλα τα προνόμια, παρά την 
πανδημία του κορωνοϊού και τη ραγδαία 
αύξηση των κρουσμάτων σε Βουλγαρία 
και Βόρεια Μακεδονία.  

Με τα νέα μέτρα στα σύνορα λόγω 
της επικίνδυνης αύξησης της διασποράς 
του κορωνοϊού στη Βόρεια Ελλάδα, είναι 
αλήθεια ότι η κυκλοφορία των Ελλήνων 
στους Ευζώνους, για βενζίνη ή ψώνια, 
έχει μειωθεί αρκετά. Κι αυτό επειδή οι 

Έλληνες καταναλωτές των καταστημά-
των του γειτονικού κράτους, υποχρεού-
νται εκτός του εντύπου PLF που πρέπει 
να συμπληρώσουν, εκτός της αναγγελί-
ας αναχώρησης για μικρό διάστημα που 
πρέπει να κάνουν μέσω της  αντίστοιχης 
ηλεκτρονικής φόρμας, να έχουν στα χέ-
ρια τους και αρνητικό τεστ κορωνοϊού 
από εργαστήριο του γειτονικού κράτους. 
Εδώ η κατάσταση παρουσιάζεται δύσκο-
λη καθώς το τεστ ακόμη και στα  ιδιω-
τικά εργαστήρια της Βόρειας Μακεδονίας 
πλέον κοστίζει μεταξύ 70 και 90 ευρώ.  

Η αύξηση και στο κόστος των τεστ 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι ελληνι-
κές αρχές ζητούν τα αποτελέσματα των 

τεστ να είναι πιστοποιημένα από κρατικά 
νοσηλευτικά ιδρύματα. Κι αυτό επειδή 
παρατηρήθηκε το φαινόμενο να ξεφυ-
τρώσουν στις κωμοπόλεις των συνόρων 
αμφίβολα μικροβιολογικά εργαστήρια 
που έκαναν τεστ με 15 έως και 30 ευρώ, 
βγάζοντας πάντα αρνητικό αποτέλεσμα. 
Όταν αυτό έγινε αντιληπτό αποφασίστηκε 
στα σύνορα να ζητείται από τους εισερ-
χόμενους η πιστοποίηση από νοσοκο-
μεία. Έτσι, ακόμη και τα ιδιωτικά εργα-
στήρια στο γειτονικό κράτος στέλνουν 
τα δείγματα για να εξεταστούν από τα 
νοσοκομεία.  

Ωστόσο παρ’ ότι οι υγειονομικοί έλεγ-
χοι αυστηροποιήθηκαν, οι «προύχοντες» 

παίκτες των καζίνο δεν έχουν κανένα 
πρόβλημα. Πληροφορίες αναφέρουν 
πως στις προσφορές των καταστημά-
των  περιλαμβάνεται και το τεστ για τον 
κορωνοϊό. Συγκεκριμένα, οι λάτρεις του 
τζόγου απολαμβάνουν ειδικές προσφο-
ρές. Στο καζίνο μπορεί ο καθένας να δώ-
σει δείγμα για τεστ κορωνοϊού, και σύμ-
φωνα με όσα ανακοινώνει η διεύθυνση 
της επιχείρησης το κόστος είναι περίπου 
70 ευρώ. Όμως επειδή το δείγμα στέλνε-
ται σε νοσηλευτικό ίδρυμα για να βγει το 
αποτέλεσμα χρειάζεται να περάσουν πε-
ρίπου δέκα ώρες. Γι’ αυτό τουλάχιστον το 
ένα καζίνο προσφέρει δωρεάν διανυκτέ-
ρευση σε όποιον παίκτη θέλει να… συ-
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γκρουστεί με τη θεά τύχη. Με τον τρόπο 
αυτό περιμένει το αποτέλεσμα του τεστ 
για να επιστρέψει στην Ελλάδα και ταυ-
τόχρονα παίζει. Πηγές έλεγαν ότι ειδικά 
στους «εκλεκτούς» πελάτες τα καζίνο 
του γειτονικού κράτους, οι οποίοι έχουν 
δώσει τα διαπιστευτήριά τους, προσφέ-
ρουν και το τεστ κορωνοϊού δωρεάν.  

 
Το χάος του Προμαχώνα  
Τα νέα μέτρα προκάλεσαν κυκλοφο-

ριακό κομφούζιο στον Προμαχώνα, από 
την πρώτη κιόλας ημέρα. Στη μία μετά 
το μεσημέρι της Δευτέρας, μεταφέρθηκε 
στα μέλη του συνεργείου του ΕΟΔΥ ότι 
πλέον πρέπει να διενεργούν rapidτεστ 
και σε όλους τους οδηγούς φορτηγών. 
Και μάλιστα επειδή δεν έχουν σταθερή 
διεύθυνση κατοικίας, έπρεπε να περι-
μένουν 20 λεπτά μέχρι την ανακοίνωση 
του αποτελέσματος και ανάλογα επιτρε-
πόταν ή όχι η είσοδός τους στην Ελλάδα. 
Σε συνδυασμό με τα rapidτεστ που ήδη 
γίνονται σε όλους τους εισερχόμενους 
με επιβατικά αυτοκίνητα, η κατάσταση 
έφτασε στο απροχώρητο. Οδηγοί φορτη-
γών περίμεναν μέχρι και πέντε ώρες να 

εισέλθουν από τη Βουλγαρία στην Ελλά-
δα και η ουρά τη νύχτα έφτασε μέχρι το 
Σαντάνσκι. 

Το πρόβλημα λύθηκε πάλι χάρη στην 
απόλυτη έλλειψη οργάνωσης. Το συνερ-
γείο του ΕΟΔΥ, δεδομένου ότι τη νύχτα 
μετά τις 11 απαγορεύεται η διέλευση 
επιβατικών αυτοκινήτων, σύμφωνα με 
τα νέα μέτρα για τα σύνορα, ολοκλήρω-
σε τα τεστ και αναχώρησε. Έτσι οι οδηγοί 
φορτηγών που περίμεναν, σχηματίζοντας 
με τα οχήματά τους ουρές χιλιομέτρων, 
πέρασαν κανονικά τα σύνορα χωρίς να 
ελεγχθούν. Οι αρμόδιοι των υγειονομι-
κών ελέγχων παρατηρήθηκε ότι αποφά-
σισαν τη διεύρυνσή τους σε όλους τους 
εισερχόμενους, ακόμη και τους οδηγούς 
φορτηγών, χωρίς όμως να υπολογίσουν 
ότι έπρεπε να φροντίσουν για τη διαθεσι-
μότητα υπαλλήλων του ΕΟΔΥ, αλλά και 
ικανό αριθμό τεστ. Αυτό παρατηρήθηκε 
και την Τρίτη, όταν με την  έναρξη των 
ελέγχων από το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, σχη-
ματίστηκαν πάλι ουρές. 

Η αποτυχία του μέτρου οδήγησε τε-
λικά στην απόφαση από την Τετάρτη να 
διακοπούν πάλι τα rapid τεστ στους οδη-

γούς φορτηγών διεθνών μεταφορών και 
να περιοριστούν μόνον στους εισερχόμε-
νους με επιβατικά αυτοκίνητα. Πρόκειται 
συνήθως για επαγγελματίες που δραστη-

ριοποιούνται σε Βουλγαρία και Ελλάδα 
και Έλληνες εργαζόμενους σε συνορια-
κές περιοχές της Βουλγαρίας, οι οποίοι 
πηγαινοέρχονται σε καθημερινή βάση. 

reportage
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Ηγέτης στην ελληνική αγορά ενέργειας με νέες προοπτικές

Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021- 2025 
της ΕΔΑ ΘΕΣΣ ύψους 158,2 εκ. € 

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 – 
2025 της ΕΔΑ ΘΕΣΣ ύψους 158,2 εκ. € 
που υποβλήθηκε προς έγκριση στη Ρυθμι-
στική Αρχή Ενέργειας, ειδικότερα, τα 96,8 
εκ € αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσσαλονίκης και τα 61,4 εκ. € την Περι-
φέρεια Θεσσαλίας. Η Εταιρεία συνεχίζει τη 
στρατηγική της ανάπτυξη και διαχειρίζεται 
τις ενεργειακές προκλήσεις με σχέδιο και 
αποτελεσματικότητα.

Το νέο πρόγραμμα δημιουργεί νέες 
προοπτικές ανάπτυξης, καθιστώντας την 
ΕΔΑ ΘΕΣΣ ηγέτη στην Ελληνική αγορά 
ενέργειας. Η στρατηγική του προγράμμα-
τος βασίζεται σε οικονομικούς, τεχνικούς 
και περιβαλλοντικούς παράγοντες που 
εγγυώνται την ισχυρή ανάπτυξη της Εται-
ρείας. Η διάρθρωση αυτού έχει διαμορφω-
θεί σύμφωνα με τους παρακάτω κύριους 
στρατηγικούς πυλώνες: 
• Tην αύξηση της διείσδυσης του φυσικού 
αερίου 
• Την επέκταση και ενίσχυση του δικτύου 
διανομής
• Tον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εται-
ρείας
• Tην υλοποίηση αποδοτικών επενδύσε-
ων για την εξασφάλιση δίκαιης απόδοσης 
προς τους μετόχους.

Κύρια Σημεία
• Αύξηση του ποσοστού διείσδυσης του 

φυσικού αερίου στις περιοχές της Αδείας 
στο 77% από το 64% που είναι σήμερα. 

• Επενδύσεις ύψους 141,1 εκ. € που 
αφορούν την ανάπτυξη, την ενίσχυση των 
υποδομών του δικτύου διανομής φυσικού 
αερίου και τη σύνδεση 90.350 νέων κατα-
ναλωτών.

• 8,8 εκ. € επενδύσεις σε πληροφορια-
κά συστήματα, νέες τεχνολογίες και άλλες 
επιχειρησιακές απαιτήσεις, με στόχο τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό της Εταιρείας 
μέσω της ψηφιοποίησης των διεργασι-
ών για την ασφάλεια των πληροφοριών 
και τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. Το έργο θα αποφέρει μείωση 
του λειτουργικού κόστους και θα συμβάλ-
λει στην αύξηση της αποδοτικότητας των 

επενδύσεων. 
• 8,3 εκ. € για την υλοποίηση ολοκλη-

ρωμένου σχεδίου εγκατάστασης 136 χιλ. 
ευφυών μετρητών και την ανάπτυξη ευ-
φυών συστημάτων μέτρησης. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, 
επενδύοντας σε προηγμένες τεχνολογίες 
τηλεμέτρησης, στοχεύει στη βελτιστο-
ποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε 
ασφαλέστερα Δίκτυα Διανομής μέσω του 
γρήγορου εντοπισμού κλοπών/βλαβών/
διαρροών και σε ορθολογιστική χρήση του 
φυσικού αερίου μέσω της βελτίωσης της 
καταναλωτικής συμπεριφοράς.
• Πολιτική μερισμάτων με δίκαιη και στα-
θερή απόδοση προς τους μετόχους που 
εγγυάται τη διανομή μερίσματος ετησίως. 
• Παροχή προαιρετικών υπηρεσιών προς 
άλλους διαχειριστές και  διάδοση  της τε-
χνογνωσίας.
• Πρόγραμμα μείωσης των εκπομπών με-
θανίου με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών 
και συνεργασιών με Ευρωπαίους Διαχειρι-
στές, στο πλαίσιο της προληπτικής αντιμε-
τώπισης διαρροών στο Δίκτυο Διανομής. 
Το έργο ενισχύει το επίπεδο ασφάλειας του 
δικτύου διανομής και περιορίζει το κόστος 
συντήρησης.
• Διασφάλιση της βιωσιμότητας των επεν-
δύσεων στις υποδομές φυσικού αερίου, 

στο πλαίσιο της Ενεργειακής Μετάβασης 
και της αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλ-
λαγής. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, με τη συμμετοχή της 
στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό GD4S,  συμ-
βάλει στην ανάπτυξη Πολιτικών και Ρυθ-
μιστικού Πλαισίου για την υποστήριξη των 
ανανεώσιμων αερίων (βιομεθάνιο, υδρο-
γόνο) στα Δίκτυα Διανομής. 

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, με στόχο την ικανοποίηση 
των αυξανόμενων αναγκών των κατανα-
λωτών, προχωρά δυναμικά στην περαιτέ-
ρω ανάπτυξη του δικτύου διανομής μέχρι 
το 2025 στις ακόλουθες περιοχές της Πε-
ριφέρειας Θεσσαλονίκης: 
• Δήμος Θέρμης , Μεσημέρι και Κάτω Σχο-
λάρι 
• Δήμος Δέλτα , Ν. Μάλγαρα, Κύμινα και 
Ανατολικό 
• Δήμος Βόλβης , Σταυρός και Ασπροβάλτα 
• Δήμος Χαλκηδόνος, Άγιος Αθανάσιος, 
Χαλκηδόνα , Γέφυρα και Βαθύλακος
• Δήμος Ωραιοκάστρου, Λητή, Δρυμός, Με-
λισσοχώρι, Πεντάλοφος και Νεοχωρούδα
• Δήμος Λαγκαδά, Λαγυνά, Σοχός και Ζα-
γκλιβέρι 

Αντίστοιχα, στην Περιφερειακή Ενότη-
τα Θεσσαλίας το δίκτυο θα επεκταθεί στις 
περιοχές: 
• Δήμο Βόλου, Αλυκές και Διμήνι

• Δήμος Λάρισας, Φαλάνη
• Δήμος Φαρκαδόνας, Φαρκαδόνα
• Δήμος Κιλελέρ, Χάλκη, Πλατύκαμπος, 
Γαλήνη και Μελισσοχώρι

Το επενδυτικό σχέδιο, σε εναρμόνιση 
με τους στόχους του ΕΣΕΚ, στοχεύει στην 
περαιτέρω συμβολή της Εταιρείας στη μεί-
ωση των εκπομπών ρύπων και στην προ-
στασία του περιβάλλοντος.

Ο κ. Μπακούρας από την πλευρά του 
ανέφερε ότι «πρόκειται για ένα φιλόδοξο 
Πρόγραμμα μεγάλων επενδύσεων ύψους 
158,2 εκ. € για την ανάπτυξη της αγο-
ράς φυσικού αερίου σε Θεσσαλονίκη και 
Θεσσαλία που περιλαμβάνει εγκεκριμένα 
μεγέθη και εύλογες παραδοχές σε συνέ-
χεια των ρυθμιστικών αποφάσεων που 
ελήφθησαν από την Αρχή. Στο επίκεντρο 
της στρατηγικής βρίσκεται ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός των λειτουργιών της 
Εταιρείας, μια εν εξελίξει διαδικασία, και 
η επένδυση σε καινοτόμες εφαρμογές 
που θα ευνοήσουν τη μετάβαση προς την 
απολιγνιτοποίηση του ενεργειακού συστή-
ματος και την ενσωμάτωση ανανεώσιμων 
αερίων».

Επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων 
στο 100% για το 2020. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ολο-
κληρώνει το επενδυτικό της πλάνο για το 
έτος ύψους 36 εκ. €, προσθέτοντας περισ-
σότερους από 22.000 νέους καταναλωτές 
στο δίκτυό της και με λειτουργική κερδο-
φορία (EBITDA) που αναμένεται να ανέλθει 
σε 42,9 εκ. €, 3,37% αυξημένη σε σχέση 
με το 2019.

Δεδομένων των επιπτώσεων που επέ-
φερε η πανδημία, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ έλαβε απο-
τελεσματικές αποφάσεις για τη διασφάλι-
ση της αδιάλειπτης λειτουργίας της και την 
παροχή υψηλού επιπέδου προς τους κατα-
ναλωτές με ασφάλεια και υπευθυνότητα.  
Tα ισχυρά αποτελέσματα που παρουσιάζει 
η Εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 
αποτελούν εχέγγυα για τη συνέχιση μιας 
δυναμικής πορείας για ένα βιώσιμο μέλ-
λον. Με όλα τα εφόδια για τη διαχείριση 
έκτακτων συνθηκών, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ συνεχίζει 
με γοργούς ρυθμούς τον στρατηγικό της 
σχεδιασμό για την επόμενη 5ετία. 
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Ο Βουλευτής ΝΔ Σάββας Αναστασιάδης στην Karfitsa

Το σύστημα υγείας δουλεύει 
στο «κόκκινο», άντεξε και θα αντέξει

«Προτεραιότητα έχει  να κάνουμε 
τα πάντα για να προστατεύσουμε τη δη-
μόσια υγεία και την ανθρώπινη ζωή, η 
απόφαση της Κυβέρνησης για σταδιακή 
άρση των μέτρων μέσα στον Δεκέμβριο 
θα βασιστεί αποκλειστικά και μόνο στα 
επιδημιολογικά δεδομένα», δηλώνει 
σε συνέντευξη του στην karfitsa ο βου-
λευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ Σάββας 
Αναστασιάδης. Σχολιάζοντας την μεγάλη 
πίεση που δέχεται στο σύστημα υγείας 
ειδικά στην πολύ επιβαρυμένη επιδημιο-
λογικά Θεσσαλονίκη, ο κ. Αναστασιάδης 
τονίζει πως η επίταξη κλινών για απλά 
περιστατικά covid σε ιδιωτικά θεραπευ-
τήρια έγινε, όταν κρίθηκε απαραίτητο, 
προσθέτοντας  πως «το σύστημα υγείας 
δουλεύει εδώ και μέρες στο «κόκκινο», 
άντεξε και θα αντέξει και τις επόμενες 
μέρες και εβδομάδες». Αναφορικά με τα 
μέτρα ενίσχυσης επιχειρήσεων και εργα-
ζομένων που έχουν δεχτεί πρωτόγνωρο 
οικονομικό πλήγμα ο βουλευτής υπο-
γραμμίζει πως όπως έκανε στο πρώτο 
κύμα με επιτυχία η κυβέρνηση, έτσι και 
τώρα επιχειρεί να στήσει γραμμή άμυνας 
στην οικονομία για την αναχαίτιση της 
επέλασης της πανδημίας. 

Από τους ειδικούς ακούμε ότι το 
ενδεχόμενο άρσης του lockdown έχει 
απομακρυνθεί, ενώ από κυβερνητι-
κά στελέχη πως θα γίνει προσπάθεια 
ανοίγματος της αγοράς; Τελικά ποιος 
είναι ο κυβερνητικός σχεδιασμός για 
την εορταστική περίοδο; H απόφαση της 
Κυβέρνησης για σταδιακή άρση των μέ-
τρων μέσα στον Δεκέμβριο θα βασιστεί 
αποκλειστικά και μόνο στα επιδημιολο-
γικά δεδομένα και στην εξέλιξη αυτού 
του δεύτερου κύματος της πανδημίας. 

Είναι λογικό, καθώς οι γιορτές πλη-
σιάζουν, οι  επαγγελματίες όλων των 
κλάδων να επιθυμούν, και είναι ανάγκη 
να ανοίξει η αγορά, αλλά δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας 
στη χώρα μας και ιδιαίτερα στη Θεσσαλο-

νίκη βρίσκεται σε μεγάλη πίεση,  κάτι που 
σημαίνει ότι θα έχουμε μια ακόμη δύσκο-
λη και κρίσιμη εβδομάδα.  Επομένως σε 
αυτή τη φάση πρέπει όλοι να δώσουμε τη 
μάχη να περιορίσουμε την εξάπλωση του 
Κορονοϊού. Προτεραιότητα έχει,  όπως 
τονίζει σε κάθε ευκαιρία και ο Πρωθυ-
πουργός , να κάνουμε τα πάντα για να 
προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία και 
την ανθρώπινη ζωή. 

Να σας θυμίσω ότι κάτι ανάλογο είχε 
γίνει και στο πρώτο απαγορευτικό. Είχα-
με ανοίξει και τότε σταδιακά.

 Βέβαια σύμφωνα με τα  χθεσινά και 
προχθεσινά στοιχεία, υπάρχουν σημάδια 

βελτίωσης στα επιδημιολογικά δεδομέ-
να της χώρας, αλλά όπως και να έχει, οι 
αποφάσεις παίρνονται από την κυβέρνη-
ση, μετά από τις εισηγήσεις της επιτρο-
πής των λοιμωξιολόγων.

Η Θεσσαλονίκη δοκιμάζεται από 
τον ιό όπως λίγες πόλεις της Ελλάδας. 
Θεωρείτε ότι έπρεπε να ληφθούν κά-
ποια μέτρα ενάντια στη διασπορά, αλλά 
και ενίσχυσης του συστήματος υγείας, 
όπως η επίταξη ιδιωτικών θεραπευτη-
ρίων πιο νωρίς, όπως υποστηρίζει και 
η αξιωματική αντιπολίτευση; Η Θεσ-
σαλονίκη προηγήθηκε στα νέα απαγο-
ρευτικά μέτρα απέναντι στον κορονοϊό, 

επειδή υπήρχε μία ταχεία εξάπλωση του 
ιού. Η αρμόδια επιτροπή των επιδημιο-
λόγων παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις 
και προτείνει στην κυβέρνηση αντίστοιχα 
μέτρα τα οποία εφαρμόζονται κατά περί-
πτωση.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει το 
ΕΣΥ. Στη Θεσσαλονίκη από τις 34 κλίνες 
ΜΕΘ-COVID που είχαμε στις 23 Οκτωβρί-
ου ξεπεράσαμε τις 200. Και από τις 490 
απλές κλίνες κορονοϊού, ξεπεράσαμε τις 
1.500.

Μετά το πολύ επιβαρυμένο επιδημιο-
λογικό φορτίο που δοκιμάζει τα όρια των 
νοσοκομείων όπως και του προσωπικού, 
όταν κρίθηκε απαραίτητο να λειτουρ-
γήσουν απλές κλίνες COVID-19 και σε 
ιδιωτικά θεραπευτήρια, έγινε. Το σύστη-
μα υγείας δουλεύει εδώ και μέρες στο 
«κόκκινο», άντεξε και θα αντέξει και τις 
επόμενες μέρες και εβδομάδες.

Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι 
να τηρούνται τα μέτρα ώστε να υπάρχει 
μία σταθερή μείωση των κρουσμάτων. Γι’ 
αυτό και έχει μεγάλη σημασία να είμαστε 
και υπεύθυνοι και προσεκτικοί. Να εφαρ-
μόζουμε τα μέτρα.

Επαγγελματίες από τον κλάδο των 
Μικρομεσαίων επιχειρήσεων κάνουν 
λόγο για τεράστιο νούμερο λουκέτων 
πανελλαδικά το επόμενο διάστημα, αρά 
και εκτόξευση της ανεργίας. Τα μέτρα 
στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομέ-
νων που έχει λάβει η κυβέρνηση αρ-
κούν ώστε αυτοί οι φόβοι να μην επι-
βεβαιωθούν; Θα συμφωνήσω μαζί σας 
πως, οι απώλειες που προκλήθηκαν και 
προκαλούνται από την πανδημία, καθώς 
ο ιός είναι ακόμη εδώ, είναι τεράστιες.

 Η κυβέρνηση όπως αντιμετώπισε το 
πρώτο κύμα του Κορονοϊού με μεγάλη 
επιτυχία, έτσι και αυτή τη φορά με μέτρα 
στήριξης και χρηματοδοτικά εργαλεία, 
για εργαζομένους, επιχειρήσεις, ανέρ-
γους, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ιδι-
οκτήτες ακινήτων κ.α επιχειρεί να στήσει 
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γραμμή άμυνας στην οικονομία για την 
αναχαίτιση της επέλασης της πανδημίας. 
Η  αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 
800 ευρώ αναλογικά για όσους τεθούν 
σε αναστολή σύμβασης εργασίας τον 
Νοέμβριο,  η υποχρεωτική μείωση κατά 
40% του ενοικίου για επαγγελματική 
στέγη όσων επιχειρήσεων κλείνουν με 
κρατική εντολή, η  πρόβλεψη ώστε το 
μισό της ζημιάς των ιδιοκτητών από την 
υποχρεωτική μείωση ενοικίων να κατα-
βάλλεται από το κράτος και δύο ακόμα 
επιστρεπτέες προκαταβολές, είναι κά-
ποια από τα μέτρα που περιλαμβάνει το 
νέο πακέτο στήριξης.

Η ύφεση που προβλέπετε για φέτος 
αναθεωρήθηκε προς τα πάνω σε ποσο-
στό 10,5%. Τι περιθώρια ανάκαμψης 
της οικονομίας υπάρχουν από το 2021; 
Η Ελληνική Κυβέρνηση αντιμετωπίζει 
εδώ και εννέα μήνες, σε όρους δημοσιο-
νομικής πολιτικής, τη μεγαλύτερη μετα-
πολεμική κρίση. 

Οι οικονομικές επιπτώσεις από τη συ-
νεχιζόμενη υγειονομική κρίση, το δεύτε-
ρο κύμα της πανδημίας, η απόφαση για 
το δεύτερο κλείσιμο και τα μέτρα στήρι-
ξης για εργαζομένους και επιχειρήσεις, 

τοποθετούν την ύφεση για το 2020 στο 
10,5%.

Με τα δεδομένα αυτά,  η επιστροφή 
σε ρυθμούς ανάπτυξης το 2021, προσ-
διορίζεται το δεύτερο τρίμηνο του 2021 
και προβλέπεται γύρω στο 4,5%.

Ως βουλευτής Θεσσαλονίκης ανη-
συχείτε για το πολύ επιβαρυμένο επι-
δημιολογικό φορτίο  που παρουσιάζει η 
πόλη;  Θα συμφωνούσατε σε έναν πιο 
ειδικό σχεδιασμό πέρα από τον γενικευ-
μένο για όλη τη χώρα; Η Θεσσαλονίκη 
πιέζεται δραματικά. Γίνεται τιτάνια  προ-
σπάθεια από την κυβέρνηση, το ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε το Σύ-
στημα Υγείας να αντέξει στην πίεση που 
υφίσταται, καθώς αυξάνονται οι εισαγω-
γές στα νοσοκομεία και οι νοσηλείες σε 
ΜΕΘ. 

Είναι πολύ σημαντικό που η χώρα 
λειτουργεί σαν ενιαία υγειονομική περι-
φέρεια και υπάρχει ετοιμότητα για διακο-
μιδές, όπου χρειαστεί. 

Εφαρμόζονται όσα περιοριστικά μέ-
τρα κρίνονται αναγκαία για να ανακοπεί 
η διασπορά και να περιοριστούν τα κρού-
σματα.  Διότι όσες νέες ΜΕΘ και αν δημι-
ουργηθούν δεν θα είναι αρκετές  αν δεν 

περιοριστεί η διασπορά του ιού.
Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η κυ-

βέρνηση παρακολουθούν καθημερι-
νά τις εξελίξεις και γίνεται ότι κρίνεται 
απαραίτητο, πάντα με τις υποδείξεις των 
ειδικών. Ως απλός πολίτης και θεσμικό 
πρόσωπο οφείλω να εκφράσω τις ευχα-

ριστίες και την ευγνωμοσύνη μου σε όλο 
το υγειονομικό προσωπικό (γιατρούς,  
νοσηλευτές  κ.λ.π.) που δίνουν τον δικό 
τους καθημερινό αγώνα,  και στους εθε-
λοντές και τις εθελόντριες που ήρθαν 
από άλλες περιοχές της Χώρας για να 
βοηθήσουν.

συνέντευξη

Είναι πολύ σημαντικό που η χώρα 
λειτουργεί σαν ενιαία υγειονομική 
περιφέρεια και υπάρχει ετοιμότητα 
για διακομιδές, όπου χρειαστεί. 
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Τι συμβαίνει με την πρόσβαση σε «πειρατικό» διαδικτυακό περιεχόμενο

Το 10% των Ελλήνων αγόρασε 
εν γνώσει του προϊόν «μαϊμού»

Προϊόν «μαϊμού» αγόρασε 
σκόπιμα 1 στους 10 Έλλη-
νες μέσα στους τελευταίους 

δώδεκα μήνες, ενώ το ίδιο χρονικό 
διάστημα ένα 6% παραδέχτηκε ότι είχε 
πρόσβαση σε «πειρατικό» διαδικτυα-
κό περιεχόμενο, σε ταινίες, μουσική, 
αθλητικούς αγώνες, μέσω παράνομων 
πηγών, σύμφωνα με νέα μελέτη από 
το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

    Στη χώρα μας, ένα ποσοστό της 
τάξης του 10% ισχυρίζεται ότι αγόρασε 
σκόπιμα προϊόντα απομίμησης - αντιγρα-
φής μέσα στον τελευταίο χρόνο, σημει-
ώνοντας, ωστόσο, πτώση κατά δύο πο-
σοστιαίες μονάδες από την προηγούμενη 
αντίστοιχη μελέτη που πραγματοποιήθη-
κε από το EUIPO το 2017.

    Επίσης, το 6% των Ελλήνων πολι-
τών που ερωτήθηκαν παραδέχθηκαν ότι 
είχαν πρόσβαση σε     περιεχόμενο από 
παράνομες διαδικτυακές     πηγές κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου. Σημαντική 
είναι η συγκεκριμένη μείωση, κατά έξι 
ποσοστιαίες μονάδες, από την τελευταία 
μελέτη του 2017 (12%).

    Ταυτόχρονα, το 22% των Ελλήνων 
θεωρεί, μάλιστα, θεμιτή την     αγορά πα-
ράνομου περιεχομένου από το διαδίκτυο 
εάν προορίζεται αποκλειστικά για προ-
σωπική του χρήση (ήταν 34% το 2017).

    Στη χώρα μας, το 31% των ερω-
τηθέντων δήλωσε ότι έχει πληρώσει για 
την πρόσβαση, τη λήψη ή τη ροή περι-
εχομένου (ταινίες, μουσική, τηλεοπτικές 
σειρές, εφημερίδες, βιβλία, αθλητικά 
γεγονότα) που προστατεύεται από πνευ-
ματικά δικαιώματα από εταιρεία που 
προσφέρει νόμιμες υπηρεσίες τους τε-
λευταίους 12 μήνες, αύξηση 19 ποσοστι-
αίων μονάδων από το 2017. 

    Σε χώρες όμως, όπως είναι η Φιν-
λανδία, η Δανία, η Ισπανία και η Πολω-
νία, σχεδόν το 1/2 των πολιτών αγοράζει 
μόνο νόμιμο περιεχόμενο από το διαδί-

κτυο.
    Όσο για τους νεότερους, είναι πιο 

πιθανό να παραδεχθούν ότι έχουν αγο-
ράσει πλαστά και παραποιημένα προϊό-
ντα ή ότι έχουν πρόσβαση σε «πειρατικό» 
διαδικτυακό περιεχόμενο. Το 10% των 
ατόμων ηλικίας μεταξύ 15 και 24 ετών 
παραδέχθηκαν ότι αγόρασαν εν γνώσει 
τους παραποιημένα/πλαστά προϊόντα 
τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ το 23% 
δήλωσαν ότι είχαν αποκτήσει πρόσβαση 
και σκόπιμα είχαν κατεβάσει ή μεταδώ-
σει περιεχόμενο από παράνομες πηγές.

Τι συμβαίνει στην Ευρώπη 
    Στην Ευρώπη, όπως φαίνεται από 

τη νέα μελέτη, λιγότεροι Ευρωπαίοι 
αγοράζουν πλέον προϊόντα αντιγραφής 
ή έχουν πρόσβαση σε υλικό πειρατείας. 
Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση στη 
ζήτηση για νόμιμα προϊόντα και περιεχό-
μενο επί πληρωμή.

    Μόλις το 5% των Ευρωπαίων ισχυ-
ρίζεται ότι αγόρασε σκόπιμα παράνομα 
προϊόντα τους τελευταίους 12 μήνες, με 
μόλις το 8% να παραδέχεται ότι είχε απο-
κτήσει εσκεμμένη πρόσβαση σε online 
περιεχόμενο μέσω παράνομων πηγών 
κατά την ίδια περίοδο.

    Ωστόσο, σε ολόκληρη την ΕΕ, 
πάνω από το 1/3 των ερωτηθέντων πα-
ραδέχθηκαν, επίσης, πως αναρωτήθη-

καν κάποια στιγμή στις αγορές τους εάν 

ένα προϊόν που είχαν προμηθευτεί ήταν 

πρωτότυπο, αυθεντικό ή όχι.

    Η μελέτη που κυκλοφόρησε από 

την EUIPO βασίστηκε σε ποσοτική έρευνα 

πεδίου με απαντήσεις 25.636 κατοίκων 

της ΕΕ, ηλικίας από 15 ετών και άνω, η 

οποία αφορούσε τη στάση και τη συμπε-

ριφορά τους σχετικά με την αντίληψή 

τους για τη Διανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ). 

Από την Ελλάδα ερωτήθηκαν 1.003 άτο-

μα, τυχαίο δείγμα με γονεϊκή άδεια για 

νέους από 15 έως 18 ετών.
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Τη δύσκολη 10ετία των μνημονίων, όσοι 
τη ζήσαμε υπηρετώντας το ΕΣΥ, γνωρίσαμε 
την απαξίωσή του, την έλλειψη υλικών και 
φαρμάκων, τα συνεχώς μειούμενα κονδύ-
λια, την ελλιπή συντήρηση των ήδη υπαρ-
χουσών υποδομών και τη μη ανανέωσή 
τους, τις προσλήψεις με το σταγονόμετρο, 
τις ελλείψεις ιατρονοσηλευτικού προσωπι-
κού.

Σε αυτή τη περιρρέουσα ατμόσφαιρα εί-
χαμε την εμφάνιση της πανδημίας του νέου 
κορωνοϊού.  Ποιος κλήθηκε να βγάλει τα 
κάστανα από τη φωτιά; Μα φυσικά το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας που για τόσα χρόνια όλες οι 
κυβερνήσεις σφύριζαν αδιάφορα! 

Τη περασμένη άνοιξη βιώσαμε ένα 
lockdown 42 ημερών, στο οποίο οι περισ-
σότεροι πιστέψαμε έχοντας ως στόχο την 
επιπέδωση της καμπύλης των νοσούντων 
έτσι ώστε να δώσουμε χρόνο στο σύστημα 
υγείας να προετοιμαστεί. Προετοιμάστηκε;

Η αλήθεια είναι ότι έγινε προσπάθεια 
ενίσχυσης κυρίως στις ΜΕΘ, με άνοιγμα 
κρεβατιών, πρόσληψη ιατρονοσηλευτι-
κού προσωπικού, έστω και τη τελευταία 
στιγμή και προκήρυξη νέων θέσεων αορί-
στου χρόνου για όλους τους γιατρούς και 
νοσηλευτές των ΜΕΘ. Φτάνουν αυτά;

Την απάντηση τη ζήσαμε τις τελευ-
ταίες μέρες στη Θεσσαλονίκη, όπου μετά 
την έλλειψη κρεβατιών στις ΜΕΘ ήρθε 
η αδυναμία νοσηλείας πασχόντων σε 
απλές κλίνες για ήπια ή μετρίου βαθμού 
συμπτωματικούς ασθενείς, πράγμα που 
οδήγησε στην επίταξη ιδιωτικών κλινι-
κών.

Το lockdown έχει τις επιπτώσεις του, 
όχι μόνο τις χρηματοοικονομικές, αλλά και 
στην ίδια την υγεία των πολιτών. Ποσοστά 
κατάθλιψης, άγχους, φόβου για το αύριο 
αυξάνονται, η ψυχική υγεία των παιδιών 
επηρεάζεται αρνητικά, προγραμματισμένα 
χειρουργεία αναβάλλονται. Όλο το σύστημα 
υγείας έχει στρέψει την προσοχή του προς 
μία κατεύθυνση.

Η κρίση αυτή θα μπορούσε να είχε αντι-
μετωπιστεί ως μία πρόκληση, πρόκληση 
για ανάπτυξη μέσα από την επένδυση στην 
υγεία, στις υποδομές, στο ιατρονοσηλευτι-
κό προσωπικό. Η ενδυνάμωση του ΕΣΥ θα 
αργούσε την επιβολή μέτρων απαγόρευσης, 
ενώ η έκβαση της νοσηλείας των ασθενών 
μπορεί να είναι καλύτερη. Πώς μπορεί να 
γίνει αυτό άμεσα;

Προσλήψεις ιατρών σε μάχημες ειδικό-

τητες πρώτης γραμμής για να στελεχώσουν 
κλινικές covid, αποσυμφορώντας τους για-
τρούς μη συναφών ειδικοτήτων που βρί-
σκονται να εφημερεύουν τώρα σε αυτές 
ενέργεια που θα είχε σαν αποτέλεσμα και 
καλύτερη υποστήριξη των θετικών σε κο-

ρωνοϊό ασθενών έτσι ώστε να μη φτάσουν 

σε διασωλήνωση και στις ΜΕΘ.

*Ο Βασίλης Μπίκος είναι επικουρικός 

πνευμονολόγος ΕΣΥ του Α.Ν.Θ. «Θεαγέ-

νειο»

Καθολικό Lockdown; Όχι, ευχαριστώ!

Τ Ο Υ  Β Α Σ Ι Λ Η 
Μ Π Ι Κ Ο Υ * 
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Ποια έργα σχεδιάζονται το 2021 στη Θεσσαλονίκη

Τεχνικό Πρόγραμμα 34 εκατ. ευρώ 
στον κεντρικό δήμο

Ο διαγωνισμός για την ανά-
πλαση της πλατείας και του 
άξονα της Αριστοτέλους, 

μελέτες για την επέκταση της Παλιάς 
Παραλίας προς τη θάλασσα με ξύλινο 
ντεκ, η «αναγέννηση» της πλατείας 
Διοικητηρίου και η μετατροπή των 
πρώην στάβλων της Παπάφη σε νέο 
τοπόσημο της Τούμπας, είναι ορισμένα 
από τα έργα τα οποία ετοιμάζονται να 
«τρέξουν» μέσα στο 2021 από τις 
τεχνικές υπηρεσίες του δήμου Θεσσα-
λονίκης, παρά τις δύσκολες συνθήκες 
που επικρατούν με την πανδημία του 
κορονοϊού. 

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του κεντρικού 
δήμου, το οποίο θα συζητηθεί στο προ-
σεχές δημοτικό συμβούλιο, ανέρχεται 
στο ύψος των περίπου 34 εκατ. ευρώ 
και σηματοδοτεί το όραμα της διοίκησης 
του Κωνσταντίνου Ζέρβα για το αύριο 
της Θεσσαλονίκης. Στόχος των έργων 
είναι να αναδειχθούν οι άξονες και οι 
αρχαιολογικοί περίπατοι, όπως επίσης 
τα μνημεία της πόλης, να καλυφθούν οι 
ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοι-
ας σε νέες εγκαταστάσεις, να αναβαθμι-
στούν ενεργειακά τα σχολεία, οι δημόσιοι 
χώροι και τα δημοτικά κτίρια.

Μέσα στις προτεραιότητες, είναι επί-
σης η βελτίωση του υφιστάμενου οδικού 
δικτύου και δικτύου ηλεκτροφωτισμού 
σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα της 
Θεσσαλονίκης, η αναδιάρθρωση της κα-
θαριότητας, η αύξηση των χώρων πρασί-
νου και οι αναπλάσεις περιοχών, πλατει-
ών, παιδικών χαρών και κοινόχρηστων 
χώρων. 

Πιο αναλυτικά το Τεχνικό Πρόγραμ-
μα θα περιλαμβάνει αναθέσεις μελετών, 
κατόπιν διενέργειας αρχιτεκτονικών δι-
αγωνισμών, για εμβληματικά έργα που 
αναμένεται να αλλάξουν την εικόνα της 
πόλης:

*Ανάθεση μελέτης για τη δημιουργία 
χώρου εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας 

στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλεί-
εται από τις οδούς Αλοννήσου, Μυκόνου, 
Άνδρου, Σιδηροκάστρου (πρώην στάβλοι 
Παπάφη)

*Προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγω-
νισμού για την ανάπλασης της πλατείας 
και του άξονα της Αριστοτέλους.

*Προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγω-
νισμού για την αξιοποίηση του κληροδο-
τήματος Χρυσικού (παιδικός σταθμός, βι-
βλιοθήκη και ΚΑΠΗ στις 40 Εκκλησιές)

*Μελέτες για την κατασκευή ξύλινου 
ντεκ στην παλιά παραλία της Θεσσαλο-
νίκης

*Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την 
ανάπλαση των χώρων πρασίνου απένα-
ντι από τον Λευκό Πύργο (Στρατηγού Τσι-
ρογιάννη – Νικηφόρου Φωκά)

*Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την 
αξιοποίηση του διατηρητέου συγκροτή-
ματος του Ντεπό.

Παράλληλα, θα προχωρήσουν ανα-

πλάσεις σε περιοχές όπως η Πλατεία Δι-
οικητηρίου, αλλά και η ανάπλαση ζώνης 
πρασίνου κατά μήκος των βυζαντινών 
τειχών. Θα διαμορφωθεί το σκάμμα του 
θαλάσσιου τείχους παρά την οδό Μητρο-
πόλεως στο ιστορικό κέντρο και θα προ-
χωρήσουν τα ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου 
σε Καπάνι και Δημητρίου Γούναρη. 

Βάρος από τη διοίκηση Ζέρβα θα δο-
θεί στη δημιουργία χώρων πρασίνου και 
παιδικών χαρών, όπως για παράδειγμα η 
κατασκευή παιδικής χαράς στη Ροτόντα, 
η ανάπλαση του πάρκου στη συμβολή 
των οδών Μ.Μπότσαρη με Ηλέκτρας και 
η μετατροπή της αλάνας επί της οδού 
Παπαναστασίου με Βούλγαρη σε μία 
«όαση» με δέντρα και φυτά. Ο συγκεκρι-
μένος χώρος στη Χαριλάου αναμένεται 
να αποτελέσει φυσική συνέχεια του πάρ-
κου της Νέας Ελβετίας.

Στα υπόλοιπα έργα που θα στοχεύ-
ουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των κατοίκων και σε ευκολότερες μετα-
κινήσεις είναι η διαμόρφωση προσβάσε-
ων και ανάδειξη σημαντικών δημόσιων 
κτιρίων, όπως είναι χαρακτηριστικά τα 
Δικαστήρια και η γύρω περιοχή. Επίσης, 
θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις 
αναβάθμισης σε γειτονιές του δήμου 
Θεσσαλονίκης και ανάπλαση της περι-
οχής του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, 
ενώ θα δημιουργηθούν υπαίθριοι χώροι 
στάθμευσης, στα σημεία όπου υπάρχουν 
ελεύθερα δημοτικά οικόπεδα και θα 
βελτιστοποιηθεί - επεκταθεί το υφιστά-
μενο δίκτυο των ποδηλατοδρόμων στην 
πόλη.

Τέλος, στο Τεχνικό Πρόγραμμα για 
το 2021 θα περιλαμβάνεται η ανάπλαση 
της οδού Βαφοπούλου, η διάνοιξη της 
οδού Αγίου Δημητρίου από Κατσιμίδου 
έως Μήλου, η ανάπλαση της Γραβιάς και 
περίπου 30 παρεμβάσεις στον τομέα της 
σχολικής στέγης.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ
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Η αστική ευθύνη είναι ένας εξαιρετικά 
ενδιαφέρον κλάδος ασφάλισης που μπορεί 
να αποτελέσει ναυαρχίδα επαγγελματικής 
ανάπτυξης και σίγουρα οδηγός πρόληψης 
ζημιών που μπορεί να συμβούν τόσο στην 
οικονομική όσο και στην σωματική μας ζωή. 

Ας δώσουμε έναν απλό ορισμό της Αστι-
κής Ευθύνης παρότι υπάρχουν διάφοροι. Με 
πολύ απλά λόγια πρόκειται για την περίπτω-
ση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παρά-
λειψή του, συνήθως από αμέλεια, σωματική 
βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και υπο-
χρεούται να την αποκαταστήσει άμεσα πλέον 
και βάσει νόμου. Η αποζημίωση αν φθάσει 
σε δικαστήριο πάντα θα είναι οικονομική και 
μόνο. Αν ζητηθούν ποινικές ευθύνες (δεν το 
εξετάζουμε εδώ αυτό αν και υπάρχει λύση) 
εκεί υπάρχει η πιθανότητα φυλάκισης.  

Ας δούμε κάποια παραδείγματα που 
αφορούν λάθη από επαγγελματίες αν-
θρώπους που μπορεί να τα καλύψει ολο-
σχερώς η Αστική Ευθύνη : 

Χειρουργός κάνει λάθος σε μία χει-
ρουργική επέμβαση με συνέπεια να προ-
ξενήσει σωματική βλάβη στον ασθενή 
του. Φαρμακοποιός δίνει λάθος συνταγή 
φαρμάκων σε ασθενή του με συνέπεια την 
ζημία που παθαίνει ο ασθενής στην υγεία 
του. Πολιτικός μηχανικός/ Αρχιτέκτονας  
βγάζει λάθος μετρήσεις σε μια μελέτη-ά-
δεια με αποτέλεσμα το έργο κατασκευής 
να έχει μεγάλη οικονομική ζημία για τον 
ιδιοκτήτη. Ένας Tour Operator (ταξιδιω-
τικός) ξαφνικά κλείνει και αφήνει εκτε-
θειμένους πάρα πολλούς ταξιδιώτες και 
ξενοδοχεία παγκοσμίως (βλ. παράδειγμα 
Thomas Cook). Ένας λογιστής κάνει λά-
θος υπολογισμό στην δήλωση εισοδημά-
των ενός πελάτη του, με συνέπεια να πλη-
ρώσει μεγάλα πρόστιμα στην εφορία κτλ.

Όπως παρατηρούμε είναι πάρα πολλοί 
οι κίνδυνοι για κάθε επαγγελματία στην 
σκληρή καθημερινότητα που είναι τόσο 
έντονη και απαιτητική και χρειαζόμα-
στε εργαλεία υποστήριξης ενδεχόμενων 
λαθών που μπορεί να κάνουμε. Αυτά τα 
εργαλεία θα είναι η υποστήριξη μας σε 
οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση δημι-
ουργηθεί από τρίτους και η οποία θα μας 
ζημιώσει εώς και κλείσει, αν δεν έχουμε 
λάβει τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης.  

Επίσης, οικονομικές απαιτήσεις μπορεί 
να απαιτηθούν από τρίτους εφόσον προ-
κληθούν από τη λειτουργία της επιχείρη-

σής του επαγγελματία κατά τη διάρκεια δια-
μονής των πελατών του σε αυτή. Και εδώ η 
Αστική ευθύνη είναι σύμμαχος για την οικο-
νομική αποζημίωση του επαγγελματία προς 
τον πελάτη του. 

Ενδεικτικά παραδείγματα είναι οι σω-
ματικές βλάβες από οποιοδήποτε ατύχημα 
σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία, αθλητικά 
κέντρα κτλ. Οι καφετέριες και γενικότερα η 
εστίαση μπορεί να αποζημιώσει ακόμα και 
τροφική δηλητηρίαση αν συμβεί. Οι σταθμοί 
αυτοκινήτων μπορεί να προξενήσουν φω-
τιά από βραχυκύκλωμα ή λάθος χειρισμό 
υπαλλήλου τους  στην προσπάθεια να παρ-
κάρουν τα αυτοκίνητα πελάτων με συνέπεια 
να προξενήσει υλικές  ζημίες. Οι τουριστικές 
μονάδες και ξενοδοχεία αν συμβεί πνιγμός 
στην πισίνα ή κολλήσει covid-19 κάποιος 
πελάτης συνέπεια λάθους ή παράλειψης του 
ξενοδοχείου υπάρχει οικονομική απαίτηση 
για σοβαρές σωματικές βλάβες που επήλ-
θαν στους πελάτες τους. Επιπλέον στα κομ-
μωτήρια αν γίνει λάθος και «κάψουν» με μια 
βαφή τα μαλλιά πελατών ή με το μηχάνημα 
που τα ζεσταίνουν τότε πρέπει να αποζημιώ-
σουν τον πελάτη τους.

Οι εργοδότες-επιχειρηματίες όμως  
έχουν και αυτοί λόγο και άρα κάλυψη μέσω 
της αστικής ευθύνης για εργατικά ατυχήματα 

σε υπαλλήλους ή εργάτες που απασχολού-
νται στην επιχείρησή τους. Εδώ μιλάμε μόνο 
για αποζημίωση σε σωματικές βλάβες. 

Κλείνοντας έχουμε και ένα εξαιρετικό 
ακόμα εργαλείο που είναι η αστική ευθύνη 
προϊόντος όπου καλύπτεται ο επαγγελμα-
τίας εάν είναι κατασκευαστής, εισαγωγέας 
ή έμπορος, για αποζημιώσεις που θα υπο-
χρεωθεί να καταβάλλει σε τρίτους για σω-
ματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα 
προκληθούν από τη χρήση ελαττωματικού 
προϊόντος καθώς και την άμεση ανάκληση 
του προϊόντος.   

Όπως θα καταλάβατε είναι ένας πολύ 
μεγάλος και ενδιαφέρον τομέας που πρέ-
πει κάθε επαγγελματίας να συμβουλευτεί 
από πιστοποιημένους Ασφαλιστικούς Συμ-
βούλους  για να ενημερωθεί πως μπορεί 
να προστατεύσει την εικόνα (φήμη) και την 
βιωσιμότητα της επιχείρησης του. Εμείς 
ως εξειδικευμένοι σύμβουλοι διαχείρισης 
Ασφαλιστικών κινδύνων μπορούμε να στα-
θούμε αρωγοί σε κάθε επαγγελματία αρκεί 
να έχει τα «ώτα» του ανοικτά για όλες αυτές 
τις προκλήσεις ειδικά στην σημερινή εποχή. 

*Ο Λεωνίδας Ντόβας είναι εξειδικευ-
μένος Ασφαλιστικός Σύμβουλος Διαχείρι-
σης Ασφαλίσιμων Κινδύνων με MSc στην 
Διοίκηση Υπηρεσιών. ΙRMA IFA ACADEMY 

Αστική ευθύνη: Ένα πολυεργαλείο για κάθε σοβαρό επαγγελματία

Τ Ο Υ  Β Α Σ Ι Λ Η 
Μ Π Ι Κ Ο Υ * 
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Μιλούν στην karfitsa εργαζόμενοι στην «πρώτη γραμμή» κατά του κορωνοϊού

«Μάχη χαρακωμάτων» 
κατά της πανδημίας στη Θεσσαλονίκη

Στην «πρώτη γραμμή» της «μάχης» 
κατά της πανδημίας συνεχίζουν να βρί-
σκονται πολλοί εργαζόμενοι σε μια προ-
σπάθεια να αντέξει το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και να σωθούν ανθρώπινες ζωές. 
Ειδικά στη Θεσσαλονίκη που οι δομές 
υγείας δοκιμάζονται, έχοντας φτάσει και 
ξεπεράσει τα όρια τους, με τις πρώτες δι-
ακομιδές ασθενών covid λόγω έλλειψης 
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας να είναι 
πραγματικότητα, κανείς δεν περισσεύει 
και κάθε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη. Με 
αυταπάρνηση και αγνοώντας τον κίνδυ-
νο για την προσωπικής τους υγεία, 33 
εθελοντές νοσηλευτές και νοσηλεύτριες 
με εξειδίκευση στις Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας, βρέθηκαν το τελευταίο δι-
άστημα στη πόλη, με σκοπό να ενισχύ-
σουν τους συναδέλφους τους και να στη-
ρίξουν τις δομές υγείας, στελεχώνοντας 
το Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
ΑΧΕΠΑ και το Γ.Ν.  Ιπποκράτειο. 

Πιο συγκεκριμένα τις υπηρεσίες τους 
προσέφεραν στη πόλη 10 νοσηλευτές/
τριες  από την Κρήτη, 6 από Άργος, 5 από 
Κομοτηνή, 5 από Κόρινθο, 3 από Κέρκυ-
ρα, 3 από Γιάννενα και 1 από Σπάρτη. 

Στην ίδια πρώτη γραμμή, δίπλα σε 
γιατρούς και νοσηλευτές, προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους σε έναν πολύ δύ-
σκολο τομέα, αυτόν της καθαριότητας 
των νοσοκομειακών ιδρυμάτων, ειδικά 
με τον κίνδυνο της μόλυνσης από κο-
ρωνοϊό να βρίσκεται στο «κόκκινο»,  οι 
καθαρίστριες που εργάζονται σε μονάδες 
που έχουν δημιουργηθεί για ασθενείς με 
κορωνοϊό.

 Παράλληλα, τον αόρατο εχθρό που 
λέγεται κορωνοϊός, αντιμετωπίζουν και 
οι εργαζόμενοι σε ιδρύματα που φιλο-
ξενούν κατά κύριο λόγο ηλικιωμένους 
ασθενείς, με την επικινδυνότητα να βρί-
σκεται στα ύψη, καθώς ο ιός προσβάλει 
θανάσιμα κυρίως τις μεγάλες ηλικιακές 
ομάδες. Αυτό που κυριαρχεί είναι το αί-
σθημα ευθύνης, ώστε να μην κάνουν κά-
ποιο «λάθος» στην προσωπική τους ζωή 
και μεταφέρουν τον  ιό εντός των τειχών 
της δομής όπου εργάζονται.

«Κουράστηκα ψυχολογικά και 
σωματικά αλλά θα το ξαναέκανα»
Για την απόφαση του να αγνοήσει 

κάθε κίνδυνο, να αγνοήσει τους γονείς 
τους που ήταν αντίθετοι και να έρθει εθε-
λοντικά στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου 
να βοηθήσει με όλες τους τις δυνάμεις 
τον αγώνα των συναδέλφων του μέσα 

στις ΜΕΘ, όπου ο θάνατος και η ζωή 
αναμετρώνται καθημερινά, αλλά και για 
τις εικόνες που αντίκρισε και τις εμπει-
ρίες ζωής που αποκόμισε μίλησε στην 
karfitsa, ο Μιχάλης Καλογιάννης εθελο-
ντής νοσηλευτής, 25 ετών,που ήρθε στη 
Θεσσαλονίκη από το Γενικό Νοσοκομείο 
Κέρκυρας. «Η απόφαση για εμένα δεν 

ήταν δύσκολη, γιατί γνωρίζω οι συνά-
δελφοι στη Θεσσαλονίκη τι βιώνουν και 
πόσο δύσκολα είναι. Από το σπίτι υπήρχε 
πίεση και πολλές αντιρρήσεις», τόνισε. 
Για τον Μιχάλη όλα ήταν εξ αρχής ξεκά-
θαρα. «Είναι αυτό που αγαπάω και που 
σπούδασα, ξέρω και τι περνάν οι συνά-
δελφοι και ήρθα χωρίς φόβο να βοηθή-
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σω», εξηγεί. 
Όσον αφορά την κατάσταση που συ-

νάντησε υπογραμμίζει με ειλικρίνεια 
πως αλλιώς, πιο χαλαρά περίμενε τα 
πράγματα και διαφορετική ήταν η πραγ-
ματικότητα που συνάντησε. «Οι ασθενείς 
είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, είναι 
διασωληνωμένοι, υποστηρίζονται μηχα-

νικά και δεν έχουν κάποια επαφή με το 
περιβάλλον. Είναι πολύ δύσκολα τόσο 
για εμάς, όσο και για τους ασθενείς, ειδι-
κά για τους ασθενείς», επισημαίνει. 

Ο Μιχάλης χαρακτηρίζει μεγάλη 
εμπειρία αυτό που ζει στις ΜΕΘ covid στη 
Θεσσαλονίκη, δηλώνοντας όμως αφο-
πλιστικά στην karfitsa, «αυτό που συνά-

ντησα με κούρασε και ψυχολογικά και 
σωματικά, αλλά θα το ξαναέκανα ειδικά 
έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα με τις 
ανάγκες που υπάρχουν. Αυτό που αντι-
μετωπίζουμε από κοντά είναι πολύ χει-
ρότερο και κανένας τηλεοπτικός φακός 
δεν μπορεί να το αποδώσει στο μέγεθος 
του».  Ενδεικτικό της προσφοράς αλλά 
και του κόπου των ανθρώπων αυτών, 
είναι το γεγονός πως όταν συναντήσαμε 
τον Μιχάλη ώστε να κανονίσουμε τις δη-
λώσεις του για το ρεπορτάζ, το μόνο που 
ζήτησε ήταν η επικοινωνία να γίνει  λίγες 
ώρες αργότερα προς το απόγευμα, ώστε 
να μπορέσει να κοιμηθεί, καθώς προερ-
χόταν από βραδιά εφημερίας. Ο εθελο-
ντής νοσηλευτής  Μιχάλης Καλογιάννης 
αναχωρεί τη Δευτέρα για την Κέρκυρα, 
όπου και εκεί τον περιμένει πολύ δου-
λεία, καθώς και στο νησί του Ιονίου οι 
ανάγκες είναι αυξημένες και κάθε υπάλ-
ληλος μείον, λείπει. 

Σε αυτή τη μάχη οι καθαρίστριες 
δηλώνουν παρών
Μια φωνή που δεν ακούστηκε όλο 

αυτό το διάστημα της πανδημίας παρά 
τη μεγάλη προσφορά, τις αντικειμενικές 
δυσκολίες και τους κινδύνους που κρύ-
βει το επάγγελμα τους, είναι αυτή των 
εργαζομένων στην καθαριότητα των 
μονάδων που έχουν δημιουργηθεί στα 
νοσοκομεία για ασθενείς με κορωνοϊό. Η 
Γεωργία Γεωργιάδη είναι μια από τις κα-
θαρίστριες που εργάζονται στην μονάδα 
Covid στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσο-
κομείο Θεσσαλονίκης και μετέφερε στην 
karfitsa πως βιώνει η ίδια την δύσκολη 
κατάσταση που επικρατεί, από τον τομέα 
που υπηρετεί, τις ανησυχίες και τους φό-
βους της, τις άσχημες και ψυχοφθόρες 
εικόνες που αντικρίζει από την εμφά-
νιση της πανδημίας και μετά. «Εύχομαι 
να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης για να 
σταματήσουμε να βλέπουμε τις εικόνες 
που βλέπουμε καθημερινά με ανθρώ-
πους σε πολύ άσχημη κατάσταση υγείας 
και ψυχολογίας»  εξηγεί, προσθέτοντας  
πως σε καθημερινή βάση οι καθαρίστρι-
ες βλέπουν πράγματα πρωτόγνωρα που 
απαιτούν τον καλύτερο τους εαυτό για 
να ανταπεξέλθουν.  «Σε αυτό τον αγώνα 
και οι καθαρίστριες δηλώνουν παρών, 
στην πρώτη γραμμή της μάχης, κατά του 
αόρατου εχθρού, μαζί με όλους τους 
εργαζόμενους στο σύστημα υγείας», δη-
λώνει.

Η κ. Γεωργιάδη εξομολογείται πως 

υπάρχει φόβος καθώς κινδυνεύει γιατί 
εργάζεται σε χώρο που εξυπηρετούνται 
περιστατικά μόλυνσης από κορωνοϊό και 
φυσικά ανησυχεί μήπως μεταφέρει τον ιό 
στη οικογένεια και τους δικούς της αν-
θρώπους. 

«Ζώντας από κοντά όλη αυτή την 
άσχημη κατάσταση, όλοι οι εργαζόμενοι 
στην υγεία δίνουν τον καλύτερο τους 
εαυτό και πολλές φορές υπερβαίνουν 
των δυνάμεων τους για να μπορέσουν να 
τα βγάλουν πέρα», υπογραμμίζει.

Αυτό που επιθυμεί να ακουστεί και 
τονίζει είναι το γεγονός πως « και οι κα-
θαρίστριες επιθυμούν να αναγνωριστεί η 
προσφορά τους σε αυτό το πολύ δύσκο-
λο πεδίο που εργάζονται, πολεμώντας 
μαζί με εργαζόμενους και διοίκηση των 
νοσοκομείων την πανδημία. 

Στα «χαρακώματα» για να μην περά-
σει ο ιός σε ιδρύματα ηλικιωμένων

Τις πολύ ιδιαίτερες συνθήκες που έχει 
δημιουργήσει με την εμφάνιση του ο κο-
ρωνοϊός βιώνουν από πρώτο χέρι και οι 
εργαζόμενοι σε ιδρύματα και ειδικότερα 
σε αυτά που φιλοξενούνται ηλικιωμέ-
νοι, καθώς βρίσκονται στην υψηλότερη 
κλίμακα επικινδυνότητας. Πραγματικά 
«μάχη χαρακωμάτων» ώστε να μην πε-
ράσει ο «εχθρός» τις πύλες των ιδρυμά-
των, χαρακτηρίζει τον αγώνα που δίνεται 
κατά του ιού, ο αναπληρωτής διευθυντής 
του παραρτήματος χρόνιων παθήσεων 
«Ο  Άγιος Παντελεήμων» στη Θεσσαλο-
νίκη, με δήλωση του στην karfitsa, Στά-
θης Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης τονίζει 
την προσπάθεια που έγινε στο πρώτο 
κύμα της πανδημίας να μείνει μακριά ο 
ιός από το ίδρυμα, η οποία στέφθηκε με 
επιτυχία, επισημαίνοντας ωστόσο πως η 
πολύ μεγάλη διασπορά στη Θεσσαλονί-
κη είχε ως αποτέλεσμα να εισβάλει ο ιός 
και στο παράρτημα  «Άγιος Παντελεή-
μων». Η συγκεκριμένη δομή φιλοξενεί 
περίπου 300 περιθαλπόμενους και απα-
σχολεί σχεδόν 200 εργαζόμενους. Από 

την αρχή της υγειονομικής κρίσης έχουν 
εντοπιστεί 60 θετικά κρούσματα Covid 
χωρίς όμως να σημειωθεί ούτε ένας θά-
νατος. Μάλιστα τα περισσότερα από αυτά 
τα κρούσματα είναι ασυμπτωματικά και 
μη ενεργά πλέον, καθώς  έχουν παρέλ-
θει οι 14 ημέρες καραντίνας τους και ξε-
κίνησε  η αρνητικοποίηση τους. Κάποιες 
περιπτώσεις με πιο ανησυχητικά υπο-
κείμενα νοσήματα βρίσκονται από την 
πρώτη στιγμή σε νοσοκομεία της πόλης 
για παρακολούθηση της υγείας τους και 
υπάρχουν και τα πρώτα εξιτήρια. Όπως 
εξηγεί στην karfitsa ο κ. Γεωργιάδης ο 
αγώνας που δίνεται στη δομή είναι δι-
πλός, από την μια ο κορωνοϊός που μπο-
ρεί να μολύνει κάποιους από τους ηλικι-
ωμένους, με συνέπεια το όποιο άσχημο 
αποτέλεσμα μπορεί να υπάρξει και από 
την άλλη, η ψυχική επιβάρυνση των αν-
θρώπων αυτών που λόγω των μέτρων 
έχουν απαγορευτεί τα επισκεπτήρια, με 
αποτέλεσμα μήνες τώρα κάποιοι να μην 
έχουν δει τις οικογένειες και τα δικά τους 
πρόσωπα. Από συζητήσεις που έχει κάνει 
με άτομα τρίτης ηλικίας που φιλοξενού-
νται στο παράρτημα, πολλοί είναι αυτοί 
που έχουν μεταθέσει όλες τις ελπίδες 
τους στο εμβόλιο, το οποίο αναμένουν 
μάλιστα με ανυπομονησία να κυκλοφο-
ρήσει για να το κάνουν.  Ο κ. Γεωργιάδης 
τονίζει πως φοβάται για τον εαυτό του 
μην κολλήσει και για την οικογένεια του, 
αλλά όπως αναφέρει « η ευθύνη που με 
βαραίνει όπως και όλο το προσωπικό, 
ώστε να μην μεταφέρουμε τον ιό, εντός 
του ιδρύματος είναι πολύ μεγάλη». Ο 
αναπληρωτής διευθυντής του παραρ-
τήματος τονίζει πως φέτος τις γιορτές 
θα υπάρχει πολύ πιο πλούσιο πρόγραμ-
μα εκδηλώσεων και πολύ πιο έντονος 
στολισμός του ιδρύματος, ως ελάχιστη 
προσπάθεια τόνωσης του ηθικού και της 
ψυχολογίας προσωπικού και περιθαλπό-
μενων. 
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Ο ρόλος 37χρονου με τα 254 κιλά κοκαϊνης των 30 εκατ. ευρώ

Focus της δίωξης 
στο λατινοοαμερικανικό καρτέλ 

Τα ξημερώματα της 17ης Νοέμ-
βρη η μεγάλη πλειοψηφία των 
αστυνομικών δυνάμεων σε όλη 

τη χώρα βρισκόταν στο πόδι για την 
οργάνωση διαδηλώσεων για το Πολυ-
τεχνείο και την εφαρμογή των πολύ 
αυστηρών μέτρων απαγόρευσής τους, 
λόγω διασποράς κορωνοϊού. Όμως μία 
ομάδα αστυνομικών της δίωξης ναρ-
κωτικών Θεσσαλονίκης, είχαν στήσει 
καρτέρι για τη κατάσχεση μίας από τις 
μεγαλύτερες ποσότητες κοκαΐνης που 
έχουν βρεθεί στην Ελλάδα. Βάρους 
254 κιλών.  

Ο 37χρονος Έλληνας γεννημένος και 
αναθρεμμένος στη Γερμανία, βρισκόταν 
σε διαπραγμάτευση τη νύχτα της 16ης 
Νοεμβρίου, για την παράδοση της ποσό-
τητας κοκαΐνης, η αξία της οποίας φτάνει 
τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Αστυνομικός 
που διείσδυσε στο κύκλωμα κατάφερε 
και παρέστησε τον έμπορο ναρκωτικών 
ξεμπλοκάροντας το κοντέινερ που ήταν 
έμφορτο σε ένα κοντέινερ με μπανάνες, 
προερχόμενο από το Εκουαδόρ. Από την 
ίδια χώρα πριν λίγα χρόνια έφταναν στη 
Γερμανία ακόμη 50 κιλά κοκαΐνης. Πα-
ραλήπτης κατηγορήθηκε ότι ήταν πάλι 
ο 37χρονος Έλληνας ομογενής. Κατα-
δικάστηκε από γερμανικό δικαστήριο σε 
φυλάκιση 6 ετών. Συνελήφθη στην Ελ-
λάδα και εξέτισε στη χώρα μας την ποινή. 
Γρήγορα αφέθηκε ελεύθερος, εκτίοντας 
τη μικρή ποινή του, σε αναλογία με την 
ποσότητα.  

Το κοντέινερ με τις μπανάνες από τη 
χώρα του Ισημερινού αναχώρησε πριν 
περίπου δύο μήνες από νοτιοαμερικανι-
κό λιμάνι. Έκανε μία στάση στην Ισπα-
νία, χωρίς να ελεγχθεί το περιεχόμενό 
του. Καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού 
η αμερικανική δίωξη ναρκωτικών DEA 
σε συνεργασία με τη δίωξη ναρκωτι-
κών Θεσσαλονίκης παρακολουθούσαν 
την πορεία του. Η πληροφορία ότι στην 
κορυφή του φορτίου είχαν τοποθετηθεί 

έξι σάκοι με 220 δέματα που περιείχαν 
καθαρή κοκαΐνη, έμελλε να επιβεβαιω-
θεί με την άφιξη του φορτίου στο λιμάνι 
του Πειραιά. Οι αρχές, στα μέσα του μήνα 
ήταν ενημερωμένες για το ταξίδι της κο-
καΐνης από το Εκουαδόρ. Οι τελωνειακοί 
του Πειραιά, μέλη της δίωξης λαθρε-
μπορίου του λιμεναρχείου Πειραιά και 
μέλη του λιμεναρχείου Μυκόνου, κάτω 
από τον συντονισμό των αστυνομικών 
του τμήματος γενικών υποθέσεων της 
δίωξης ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, ήταν 
έτοιμοι για την επιχείρηση. 

 
Ο ρόλος του 37χρονου 
Ο 37χρονος ήδη εντοπίστηκε να κι-

νείται αναζητώντας τρόπο να παραλη-
φθεί το φορτίο με τα ναρκωτικά. Παράλ-
ληλα οι παραλήπτες του φορτίου με τις 
μπανάνες έπρεπε να μην προλάβουν να 
παραλάβουν το φορτίο, πριν φτάσει ο 
ύποπτος για το εμπόριο ναρκωτικών. Όλα 

ρυθμίστηκαν να γίνουν συντονισμένα και 
τον ρόλο του μεσάζοντα για το φορτίο 
ανέλαβε αστυνομικός που διείσδυσε στο 
κύκλωμα. Τα ξημερώματα  της 17ης Νο-
έμβρη έγινε η έφοδος μόλις ο ομογενής 
πήρε τα ναρκωτικά στα χέρια του. Ακινη-
τοποιήθηκε από μεγάλη δύναμη της επι-
χειρησιακής ομάδας, πριν αντιδράσει. Σε 
κρυφή θήκη του παντελονιού του βρέ-
θηκε πιστόλι που είχε έτοιμη σφαίρα στη 
θαλάμη και μάλιστα ήταν διαστελλόμενη 
που εντάσσεται στις επιβαρυντικές περι-
πτώσεις περί όπλων, ένας γεμιστήρας με 
εννέα φυσίγγια και επιπλέον ακόμη ένας 
με 13, ενώ προσαρτημένη στο πιστόλι 
ήταν συσκευή λέιζερ.  

Οι διωκτικές αρχές της Θεσσαλονί-
κης πλέον ερευνούν κάθε κίνηση του 
37χρονου. Θεωρούν ότι είναι ένας από 
τους ισχυρούς συνδετικούς κρίκους του 
νοτιοαμερικανικού καρτέλ στην Ευρώπη. 
Όπως αναφέρεται στα έγγραφα της δικο-

γραφίας που έχει σχηματιστεί σε βάρος 
του τα ναρκωτικά επρόκειτο να διατε-
θούν στην ελληνική αγορά, όπως όμως 
και σε σημεία της ευρωπαϊκής, με κύρια 
αναφορά στη Γερμανία. Οι αστυνομικοί 
της δίωξης ναρκωτικών Θεσσαλονίκης 
αναζητούν τους διαύλους του ομογενή 
στο νοτιοαμερικανικό δίκτυο διακίνησης 
φορτίων κοκαΐνης στην Ευρώπη. Πιστεύ-
ουν πως πρόκειται για ένα από τα βασικά 
«χέρια» διακίνησης μεγάλων ποσοτή-
των κοκαΐνης στην Ευρώπη. Ήδη έχουν 
μπει στο μικροσκόπιο των εγκληματολο-
γικών εργαστηρίων οι 25 κάρτες sim που 
κατασχέθηκαν με 21 κινητά τηλέφωνα 
και οι δύο ηλεκτρονικοί υπολογιστές που 
βρέθηκαν σε τέσσερα σπίτια, όπου έγιναν 
έρευνες. Εκτιμάται πως στοιχεία στα ηλε-
κτρονικά αρχεία του θα τους οδηγήσουν 
σε γέφυρες που συνδέουν το λατινοαμε-
ρικανικό καρτέλ και τα κέντρα διοχέτευ-
σης ναρκωτικών στην Ευρώπη. 
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Ακόμη και με smartphone αναγκάζονται τα παιδιά να κάνουν μάθημα

Τηλεκπαίδευση μετ’ εμποδίων 
για τις πολυμελείς οικογένειες  

Μπορεί η τηλεκπαίδευση να έδω-
σε εν μέσω του lockdown την ευκαιρία 
στους μαθητές να παρακολουθούν έστω 
και εξ αποστάσεως τα σχολικά μαθήμα-
τα, όμως ταυτόχρονα πολυμελείς οικο-
γένειες έχουν έρθει αντιμέτωπες με ένα 
βασικό πρόβλημα. Αυτό δεν είναι άλλο 
από την έλλειψη ηλεκτρονικών συσκευ-
ών. Λάπτοπ, τάμπλετ ή σταθεροί υπολο-
γιστές είναι δυσεύρετες συσκευές στα 
σπίτια πολυτέκνων όπως εξηγούν γονείς 
μιλώντας στην Karfitsa.

«Δεν υπάρχουν υποδομές σε όλα τα 
σπίτια. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Δεν 
είναι εύκολο σε ένα σπίτι να υπάρχουν 
τρεις και τέσσερις υπολογιστές και ένα 
δίκτυο που να μπορεί να στηρίξει τόσες 
ταυτόχρονες τηλεκπαιδεύσεις», τονίζει 
ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων τρι-
τέκνων νομού Θεσσαλονίκης «Τρίαινα» 
που αριθμεί περίπου 4.000 οικογένειες, 
Στέλιος Τσούλιας.

«Κάνουμε ότι μπορούμε στο πλαίσιο 
του δυνατού, όμως είμαστε πολύ απογο-
ητευμένοι, διότι το Υπουργείο Παιδείας 
δεν φρόντισε για την υλικοτεχνική υπο-
δομή. Ούτε καν τα σχολεία δεν έχουν 
τις υποδομές για να στηρίξουν αυτό το 
μοντέλο εκπαίδευσης», υπογραμμίζει ο 
πρόεδρος.

Οι ανάγκες στο σπίτι του κ.Τσούλια 
είναι αυξημένες, όσον αφορά τις ηλε-
κτρονικές συσκευές που μπορούν να 
υποστηρίξουν την τηλεκπαίδευση μέσω 
Webex, διότι πέρα από τα τρία παιδιά και 
η σύζυγος του είναι εκπαιδευτικός και 
διαθέτουν μόνο δυο υπολογιστές. «Ευ-
τυχώς τα παιδιά είναι σε διαφορετικές 
βαθμίδες εκπαίδευσης, οπότε μπορού-
με και διαμορφώνουμε το πρόγραμμα 
πότε και ποιος θα χρησιμοποιήσει τους 
υπολογιστές για το μάθημα. Όμως υπάρ-
χουν οικογένειες που έχουν τα παιδιά 
τους στην ίδια βαθμίδα και οι ώρες των 
μαθημάτων συμπίπτουν. Γνωρίζω πως 
οικογένειες αναγκάζονται να επιλέγουν 

τυχαία ποιο παιδί θα παρακολουθήσει 
μάθημα την μια μέρα και ποιο την άλλη, 
διότι δεν έχουν συσκευές για παράλληλη 
τηλεκπαίδευση», περιγράφει ο κ.Τσού-
λιας και συμπληρώνει ότι «τα παιδιά 
που πηγαίνουν στο δημοτικό χάνουν την 
χρονιά τους. Ειδικά, τα πρωτάκια φέτος, 
όπως και πέρυσι ξεκινούν το σχολείο με 
τηλεκπαίδευση, κάτι το οποίο δεν μπορεί 
να γίνει αν δεν υπάρχει δίπλα στο παιδί 
ένας γονιός, ο οποίος πρέπει να έχει και 
γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών».

Παράλληλα, προσθέτει ότι κάποια 
μαθήματα είναι πολύ δύσκολο να διδα-
χθούν διαδικτυακά. «Ο γιος μου είναι 
δευτέρα Λυκείου. Οι μαθητές δεν έχουν 
την δυνατότητα που θα έπρεπε να έχουν 
με τον μαθηματικό ή τον φυσικό τους 
ώστε να κάνουν τα πράγματα που πρέπει 
μέσω υπολογιστή. Για παράδειγμα ασκή-
σεις που θέλουν σχέδιο, ή κάποια εξει-

δικευμένα εξαρτήματα και εργαλεία δεν 
υπάρχουν από την μεριά του καθηγητή, 
ο οποίος δεν είναι υποχρεωμένος να τα 
έχει στο σπίτι του».

Επισημαίνει δε ότι το σύστημα του 
Webex συνεχίζει να «πέφτει» και μαθη-
τές δεν μπορούν να συνδεθούν ανά πε-
ριόδους στο σύστημα, με αποτέλεσμα να 
χάνονται διδακτικές ώρες.

Μάθημα μέσω… smartphone
μια άβολη λύση
Οι μαθητές για να καταφέρουν να 

μπουν στην «ηλεκτρονική τάξη» χρη-
σιμοποιούν ακόμη και τα smartphone 
των γονιών τους, λέει χαρακτηριστικά ο 
δάσκαλος και γραμματέας του Συλλόγου 
«Τρίαινα», Αντώνης Καρακώτσογλου. 
«Κάποια παιδιά προσπαθούν να κάνουν 
μάθημα ακόμη και με smartphone, αν 

διαθέτει ο γονέας. Αυτό όμως στην πρά-
ξη δεν είναι η καταλληλότερη λύση. Ναι 
μεν υπάρχει η δυνατότητα της επικοινω-
νίας, όμως τα εργαλεία που διαθέτει το 
Webex για την παρουσίαση του μαθήμα-
τος δεν ανταποκρίνονται στον ίδιο βαθμό 
με την παρακολούθηση του μαθήματος 
από το κινητό τηλέφωνο. Πολλές φορές 
τυχαίνει ένας μαθητής που παρακολου-
θεί το μάθημα μέσω τηλεφώνου και να 
καλέσει κάποιος εκείνη την στιγμή με 
αποτέλεσμα να διακοπεί η σύνδεση του 
μαθητή», επισημαίνει ο γραμματέας του 
Συλλόγου.

Δάσκαλος στο επάγγελμα ο κ. Καρα-
κώτσογλου τονίζει ότι είναι ακατόρθωτο 
για τον ίδιο να βρει ελεύθερη συσκευή 
για να πραγματοποιήσει τηλεκπαίδευ-
ση στους μαθητές του, καθώς στο σπίτι 
του πρέπει να εξυπηρετηθούν και τα τρία 
παιδιά του που είναι φοιτητές και παρα-
κολουθούν μέσω τηλεκπαίδευσης και 
εκείνα τα μαθήματα των σχολών τους. 
Για αυτό τον λόγο, όπως αναφέρει, δα-
νείζεται συσκευή από το σχολείο. «Στις 
μεγάλες οικογένειες οι ηλεκτρονικές συ-
σκευές δεν είναι απλά δυσεύρετες, αλλά 
είδος προς… εξαφάνιση», τονίζει.

Να δοθούν συσκευές 
σε όλα τα παιδιά
Σύμφωνα με τον κ.Τσούλια αυτή τη 

στιγμή είναι δύσκολο να υπάρξει άμεσα 
κάποια λύση στο πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζουν οι οικογένειες. «Το Υπουργείο 
Παιδείας θα έπρεπε να έχει μεριμνήσει 
από το καλοκαίρι. Είχε αρκετούς μήνες 
η αρμόδια υπουργός να κάνει κάτι, όμως 
δεν έκανε. Δυστυχώς επαναπαυτήκα-
με και εμείς οι γονείς και οι καθηγητές, 
όμως αρμόδιο για το θέμα αυτό είναι το 
υπουργείο», ξεκαθαρίζει ο ίδιος.

 Από την πλευρά του ο κ. Καρακώ-
τσογλου, προτείνει πως μια άμεση λύση 
θα μπορούσε να είναι η διανομή συσκευ-
ών σε όλους τους μαθητές.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ



20 28.11.2020

Φοιτήτριες του ΑΠΘ εθελοντικά καθαρίζουν περιοχές του Σέιχ Σου

Στέλνουν sms στο 13033 
και βοηθούν το περιβάλλον

Μια παρέα τριών νέων 
γυναικών γίνεται φωτεινό 
παράδειγμα για το πως 

μπορεί εν μέσω καραντίνας ακόμη και 
ένας απλός περίπατος να έχει θετικό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Ο λόγος για την Δόμνα Μπάρδα φοι-
τήτρια στο Παιδαγωγικό και τις Σοφία 
Λεονταρίδου και Ειρήνη Αναγνωστο-
πούλου φοιτήτριες στην Σχολή Καλών 
Τεχνών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστή-
μιου Θεσσαλονίκης. Οι τρεις φοιτήτριες 
έχουν ένα κοινό, αγαπούν το περιβάλλον 
και κάνουν ό,τι μπορούν για να το προ-
στατέψουν. Όπως εξηγεί στην Karfitsa 
η 23χρονη Δόμνα πριν την καραντίνα  
έκαναν διάφορες εξορμήσεις με σκοπό 
να καθαρίσουν περιοχές πρασίνου από 
σκουπίδια. Η επιβολή του νέου lockdown 
όμως δεν τις πτόησε. Το αντίθετο, πλέον 
στέλνουν τον αριθμό 6 στο 13033 και 
έπειτα συνδυάζουν την σωματική άσκη-
ση, ενώ παράλληλα καθαρίζουν άλλοτε 
πάρκα και άλλοτε περιοχές του Σέιχ Σου.

Από τις 3 Νοεμβρίου, όπου άρχισε να 
ισχύει η δεύτερη καραντίνα στη Θεσσα-
λονίκη, η παρέα έχει πραγματοποιήσει 
τρεις περιπάτους - καθαρισμούς, στο Σέιχ 
Σου, στο γηπεδάκι της Εστίας του ΑΠΘ και 
σε ένα πάρκο που βρίσκεται παράλληλα 
με την οδό Αγίου Δημητρίου πάνω από το 
Πανεπιστήμιο.

Αύξηση σκουπιδιών στην καραντίνα
Μετά από κάθε καθαρισμό τα κορί-

τσια γεμίζουν αρκετές σακούλες. Ειδι-
κά κατά την διάρκεια της καραντίνας τα 
σκουπίδια έχουν αυξηθεί, παρατηρούν οι 
τρεις φοιτήτριες. «Τώρα στην καραντίνα 
μαζεύουμε περισσότερα σκουπίδια από 
ότι πριν. Από καφέδες, κουτάκια μπύρας, 
καπάκια, περιτυλίγματα σνακ», μας περι-
γράφουν.

Γίνονται παράδειγμα
Η δράση τους για την προστασία του 

περιβάλλοντος δεν περνάει απαρατήρη-
τη. Ίσα ίσα παρακινούν και αρκετούς φοι-
τητές ακόμη και περαστικούς. «Μια φορά 
που καθαρίζαμε ένα πάρκο ήρθε ένα γο-
νιός με το παιδί του και ζήτησε να βοηθή-
σει, ώστε να καθαρίσουν και εκείνοι μαζί 
μας το σημείο. Μάλιστα μας ευχαρίστησε 
που τους δώσαμε την ευκαιρία να το κά-
νουν. Μετά από λίγο και μια κοπέλα που 
έκανε εκεί γυμναστική συμμετείχε στον 
καθαρισμό», μας λένε οι τρεις φοιτήτριες 
και προσθέτουν ότι δέχονται αρκετά μη-
νύματα και από άλλους φοιτητές που θέ-
λουν να βοηθήσουν στους καθαρισμούς.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ
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ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ… Το 2001 γνώρισα 
στη Νέα Υόρκη έναν σπουδαίο ομογενή επιχει-
ρηματία καταγωγής εξ Καλαβρύτων τον Ted 
Spyropoulos, ο οποίος σπούδασε πολιτικές 
επιστήμες στη Στοκχόλμη, διεθνείς σχέσεις 
marketing στις ΗΠΑ και ήταν ο ιδρυτής στο Σι-
κάγο δύο κολοσσών επιχειρήσεων της Middle 
Est A & T Oil Company και της T.G.S. Petroleum 
Co..  ο οποίος με εξέπληξε λέγοντας τότε με 
απόλυτη βεβαιότητα, ότι στη δεκαετία του ’20 
οι άνθρωποι θα εργάζονται εκ περιτροπής 3 
– 4 ώρες της ημέρας και τον υπόλοιπο χρόνο 
τους, θα τον αξιοποιούν ασχολούμενοι με τη 
μουσική, τις τέχνες, τη λογοτεχνία και με τα 
του οίκου τους. 

Αυτό δηλαδή, που μας συμβαίνει τώρα, εξ 
αιτίας των περιορισμών για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας και των αλλαγών που έρχονται 
ραγδαία στη ζωή μας.  Στις επόμενες 200 ημέ-
ρες, η ζωή στον πλανήτη έχει αλλάξει άρδην 
– μία αλλαγή που ήρθε για να μείνει. Ο νέος 
κορωνοϊός, πάγωσε τις διεθνείς μετακινή-
σεις, έσβησε την οικονομική δραστηριότητα 
και εγκλώβισε περίπου τον μισό πληθυσμό 
του πλανήτη στα σπίτια του. Η κοινωνική μας 
ζωή, η επικοινωνία και οι ανθρώπινες σχέσεις, 
για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία περι-
ορίζονται στις άκρως απαραίτητες, με άγνω-
στες επιπτώσεις στην ψυχολογική αλλά και 
στην βιολογική υγεία των ανθρώπων.

Έχουμε σημαντικές αλλαγές στην κατα-
ναλωτική μας συμπεριφορά, αλλά και στην 
καθημερινότητά μας. Ένας στους τέσσερεις 
από εμάς, ξεκίνησε να μαγειρεύει στο σπίτι 
του, το 44% παραμένει πιστό στο έτοιμο φα-
γητό delivery και 8 στους 10 Έλληνες άλλα-
ξαν συνήθειες καθαρισμού στο σπίτι ή στην 
εργασία. Όλοι υπό το φόβο της πανδημίας, 
αναζητούμε διέξοδο, αλλά όπως δείχνουν τα 
πράγματα οι αλλαγές στη ζωή μας ήρθαν για 
να μείνουν για πάντα. Η δημιουργικότητα, το 
γέλιο, το άγγιγμα, το φλερτ, η ερωτική επαφή 
και η ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών 
πλήττονται μαζικά και παγκόσμια.

Διέξοδος σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού 
είναι οι διαδικτυακές αγορές που αυξάνονται 
συνεχώς. Νέα κινητικότητα παρατηρείται και 
στις τοπικές αγορές αγαθών, στα καταστήματα 

της γειτονιάς που είδαν τον τζίρο τους αυξη-
μένο κατά 26%. Αυτά είναι τα καλά νέα. Γιατί 
ο αντίκτυπος της πανδημίας σε άλλους τομείς 
είναι καταστροφικός. Ο κλάδος της λιανικής, 
όχι μόνον στην Ελλάδα, αλλά σε πανευρω-
παϊκό επίπεδο αντιμετωπίζει τεράστιες δυ-
σκολίες, επιτρέποντας την επιβίωση του πιο 
ισχυρού, με αποτέλεσμα χιλιάδες αδύναμες 
επιχειρήσεις να βάλουν οριστικό λουκέτο.

Τέλος, στις άσκοπες μετακινήσεις, στις 
βόλτες για shopping στην αγορά, τέλος στις 
συναθροίσεις, στα θέατρα, στους κινηματο-
γράφους, στις συναυλίες, στις εκθέσεις και 
στις εκδηλώσεις πάσης φύσεως, που σημαί-
νει ότι ένα ακόμη τεράστιο κεφάλαιο της οι-
κονομίας και της απασχόλησης διανύουν τα 
λοίσθια…

Η τηλεργασία ήρθε για να μείνει. Το 80% 
των επιχειρήσεων στην Ευρώπη ήδη υιοθε-
τούν την εκ περιτροπής εργασία και την υπο-
χρεωτική εργασία στο σπίτι. Η εξαφάνιση του 
εργασιακού οκταώρου και η αντικατάστασή 
του με ευέλικτες μορφές ωραρίου σιγά-σιγά 
μπαίνουν για τα καλά στον εργασιακό βίο μας. 
Ο συνωστισμός εργαζομένων στα γραφεία και 
στα εργοστάσια καταργείται, με μείωση εργα-
ζομένων ή με κυλιόμενο ωράριο.

Τα αεροπορικά ταξίδια ήδη βρίσκονται σε 
δραματική μείωση. Είναι δεδομένο ότι πολλές 
αεροπορικές εταιρίες δεν θα μπορέσουν να 
ανακάμψουν, παρά τις γενναίες διακρατικές 
ενισχύσεις που λαμβάνουν. Οι τηλεδιασκέψεις 
καταργούν τα επαγγελματικά ταξίδια, αλλά 
και τον τουρισμό που έχει λαβωθεί από την 
πανδημία κι έτσι η μειωμένη κατά 66% επιβα-
τική ζήτηση συνεπάγεται «ψαλίδι» στα δρο-
μολόγια. Λιγότερες πτήσεις, σημαίνει ακριβό-
τερα εισιτήρια.

Μάλλον, βιαστήκαμε μετά την Άνοιξη να 
επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί τον 
πλανήτη για τον ερχομό και τρίτου κύματος 
της πανδημίας την Άνοιξη και οι επιστήμονες 
σε όλο τον κόσμο λένε ότι η μάχη θα διαρκέ-
σει αρκετά ακόμη χρόνια, με μακροπρόθεσμα 
κοινωνικές αλλαγές μόνιμου χαρακτήρα. 

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

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

karfitsomataΟ Θ. Καράογλου τίμησε τους νοσηλευτές

Φωτεινά παραδείγματα προσφοράς, χαρακτήρισε ο υφυπουρ-
γός Εσωτερικών (αρμοδιότητα Μακεδονία - «Θράκη) Θεόδωρος 
Καράογλου τους νοσηλευτές και νοσηλεύτριες από την Κρήτη, 
την Κομοτηνή, το Άργος, την Κέρκυρα και τα Ιωάννινα, που βρέ-
θηκαν εθελοντικά στη Θεσσαλονίκη για να ενισχύσουν τους συ-
ναδέλφους τους που» παλεύουν» με τον κορωνοϊό στην Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας των νοσοκομείων ΑΧΕΠΑ και Ιππκρατείου. 
Ο Υφυπουργός διοργάνωσε μία λιτή εκδήλωση όπου παρευρέ-
θη αντιπροσωπεία του εθελοντικού νοσηλευτικού προσωπικού, 
κατά την οποία τους τίμησε, για το δρόμο του καθήκοντος, της 
ευθύνης και της συνείδησής τους, που όπως χαρακτηριστικά 
δήλωσε, ακολούθησαν. «Εμπειρία ζωής και μια πρωτόγνωρη 
κατάσταση που δεν συναντούν οι νοσηλευτές που εργάζονται σε 
κάποιο νομαρχιακό νοσοκομείο», χαρακτήρισε τα όσα έζησε στη 
Θεσσαλονίκη η κ. Αναστασία Γιαννακούδη, νοσηλεύτρια από το 
νόμο Αργολίδας. Χαρακτηριστικό της ποιότητας των συγκεκριμέ-
νων ανθρώπων είναι το γεγονός ότι έκαναν πολύ δύσκολα δη-
λώσεις σε δημοσιογράφους, γιατί αισθάνονταν  άσχημα που όλα 
τα φώτα δημοσιότητας έπεσαν πάνω τους, τη στιγμή που συνά-
δελφοι τους από τη Θεσσαλονίκη αγωνίζονται με αντίξοες συν-
θήκες εδώ και μέρες και θα συνεχίσουν τον αγώνα τους, αφού οι 
εθελοντές αποχωρήσουν από την πόλη. Ο Υφυπουργός δώρισε 
σε όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας, και σε όλους τους εθελοντές 
νοσηλευτές, από ένα βιβλίο με την ιστορία του Αγίου Ορους. 

Πρόθυμοι οι Υπουργοί 

Υπάρχει μεγάλη προθυμία Υπουργών, σύμφωνα με τον Γενικό 
Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ Σταύρο Καλα-
φάτη, να ενημερώσουν τους Βουλευτές για τις νομοθετικές τους 
πρωτοβουλίες, πριν ακόμη αυτές κατατεθούν επίσημα στη Βου-
λή. Με δεδομένο το πλούσιο κοινοβουλευτικό πρόγραμμα της 
κυβέρνησης μέχρι την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
η ενημέρωση πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης και μέχρι 
τώρα έχουν προγραμματισθεί τηλε-συναντήσεις με την Υπουργό 
Παιδείας Νίκη Κεραμέως, τον Υπουργό Περιβάλλοντος Κωστή 
Χατζηδάκη και τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο. 
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Στο αρχείο η έρευνα για το 
«πάρτι» στο Πανόραμα 

Σε κίνδυνο επιχειρήσεις 
που δουλεύουν με Αλβανία 

Κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει όσα 
κυκλοφόρησαν για οργάνωση πάρτι στο Πανό-
ραμα εν μέσω πανδημίας, από νεαρή φοιτήτρια 
κόρη επιχειρηματία και γνωστής ερμηνεύτριας, 
δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της εισαγγελικής 
έρευνας που ακολούθησε δημοσιευμάτων και 
αναρτήσεων. Η προκαταρκτική εξέταση τέθηκε 
στο αρχείο, καθώς μάρτυρες διέψευδαν διάφορα 
που είχαν δημοσιοποιηθεί. 

Από τις καταθέσεις που συγκεντρώθηκαν ανα-
φέρθηκε ότι δεν έγινε καμία συγκέντρωση στο συ-
γκεκριμένο συγκρότημα κατοικιών. Αναφέρθηκε 
ότι η νεαρή είχε φτάσει στην Ελλάδα δέκα ημέρες 
νωρίτερα και δεν παραβίασε ποτέ την καραντίνα 
που αναφέρθηκε, επομένως δεν δημιουργήθηκε 
κανένα ζήτημα παραβίασης των μέτρων. Η εισαγ-
γελέας Εφετών πριν λίγες ημέρες ενέκρινε την 
αρχειοθέτηση της υπόθεσης, ελλείψει στοιχείων. 

SOS εκπέμπουν επιχειρήσεις της Θεσσαλονί-
κης που βρίσκονται σε απόγνωση μετά το κλεί-
σιμο των χερσαίων συνόρων στο τελωνείο της 
Κρυσταλλοπηγής. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις 
που διατηρούν εμπορικές συναλλαγές με επιχει-
ρήσεις της Αλβανίας, βρίσκονται μέσα σε σύντομο 
χρονικό διάστημα για δεύτερη φορά στο «μάτι του 
κυκλώνα» καθώς δεν μπορούν να είναι συνεπείς 
στην εξυπηρέτηση των πελατών τους. Το ΒΕΘ με 
επιστολή του γνωστοποίησε το πρόβλημα στους 
υπουργούς Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα και 
Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο. 

«Αντιλαμβανόμαστε, τους λόγους που οδη-
γούν την κυβέρνηση στη λήψη μέτρων για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, τα οποία την ίδια 
στιγμή επιδεινώνουν την οικονομία και δυσκο-
λεύουν τις εργασίες των επιχειρήσεων. Ωστόσο 
μεταφέρουμε την κραυγή αγωνίας των επιχειρή-
σεων που διατηρούν εμπορικές συναλλαγές με 
επιχειρήσεις της Αλβανίας ώστε να δοθεί η δυνα-
τότητα διέλευσης ανθρώπων και εμπορευμάτων 
σύμφωνα με όλους τους προβλεπόμενους υγει-
ονομικούς κανόνες και αντίστοιχους ελέγχους» 
αναφέρεται στην επιστολή του ΒΕΘ,  που τονίζει 
πως στόχος θα πρέπει να είναι, εν μέσω της αρ-
νητικής οικονομικής συγκυρίας που βιώνουν οι 
ΜμΕ, η αποφυγή επιβολής οικονομικών ρητρών 
καθυστέρησης στην υλοποίηση των παραγγελιών 
και προπάντων η οικονομική τους καταστροφή.

karfitsomata
Ξανά στο νοσοκομείο ο Π. Τσακίρης Το μήνυμα Κυρίζογλου 

Ετοιμασίες στη Χαλκιδική

Πληττόμενη στο παρελθόν

Αναμνήσεις!

Των φρονίμων τα παιδιά... 

Στο νοσοκομείο για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα μόλις 
24ωρα μεταφέρθηκε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντε-
λής Τσακίρης. Την περασμένη Κυριακή διαγνώστηκε με 
πνευμονία, υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και σε τεστ 
για την ανίχνευση κορονοϊού, το αποτέλεσμα του οποίου 
ήταν αρνητικό. Επέστρεψε στην οικία του, ωστόσο, λίγα 
24ωρα αργότερα ανέβασε πάλι πυρετό με αποτέλεσμα 
να κριθεί απαραίτητο να μεταφερθεί στο 424 Γενικό Στρα-
τιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για προληπτικούς λό-
γους.

Την πρώτη της απόπειρα να αναμετρηθεί με την ψήφο 
των πολιτών, θυμήθηκε η βουλευτής Θεσσαλονίκης της 
ΝΔ Έλενα Ράπτη, όταν ως πολύ νεαρή κοπέλα στα 22 της 
έτη, έθετε υποψηφιότητα για Δημοτική Σύμβουλος Θεσ-
σαλονίκης, ούσα η νεότερη στα ψηφοδέλτια. «Κάπως 
έτσι ξεκίνησαν όλα. Δόξα Τω Θεό « γράφει η βουλευτής 
σε ανάρτηση της στο Facebook, την οποία συνοδεύει με 
μια φωτογραφία εκείνης της εποχής. 

Την προμήθεια 900 τόνων αλατιού εξασφάλισε ο 
Δήμος Νεάπολης - Συκεών ενόψει του χειμώνα και εν-
δεχόμενης κακοκαιρίας, ενώ εργαζόμενοι από διάφορες 
δημοτικές υπηρεσίες έχουν ήδη συσκευάσει 2.000 σα-
κούλες με αλάτι που σύντομα θα μοιραστούν σε κεντρι-
κά σημεία, δημοτικά κτίρια, σχολεία και εκκλησίες. Με 
«αναμμένες» μηχανές είναι και τα εκχιονιστικά οχήματα, 
ενώ ετοιμοπόλεμα είναι και τα βυτιοφόρα που έχουν μι-
σθωθεί για τον σκοπό αυτό. 

Δόξα τω Θεώ εγώ 
και η σύζυγός μου εί-
μαστε πλέον καλά... 
με τα λόγια αυτά ο 
δήμαρχος Αμπελοκή-
πων - Μενεμένης και 
Α΄ Αντιπρόεδρος της 
ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρί-
ζογλου, ενημέρωσε 
για το τέλος της προ-
σωπικής περιπέτειας με τον κορονοϊο και την επιστρο-
φή στο δημαρχείο! Είχαν μείνει σε καραντίνα με ήπια 
συμπτώματα και με ανακοίνωση ευχαρίστησαν όλους 
όσους τους συμπαραστάθηκαν. Ευχήθηκαν περαστικά και 
ταχεία ανάρρωση σε όλους τους συνανθρώπους που νο-
σούν, ενώ εξέφρασαν την αλληλεγγύη, τον σεβασμό και 
την εκτίμησή τους προς τους εργαζομένους στα Νοσο-
κομεία και τις Δομές Υγείας του Κράτους και των Δήμων. 
«Οι πολίτες όλοι πρέπει να τηρούμε τα μέτρα, να κάνουμε 
υπομονή και θα νικήσουμε», προσθέτει ο κ.Κυρίζογλου.

Θωρακίζεται η Χαλκιδική από τα έντονα καιρικά φαι-
νόμενα. Πέντε τηλεμετρικοί σταθμοί θα εγκατασταθούν 
το επόμενο διάστημα σε Παρθενώνα, Συκιά, Μεγάλη Πα-
ναγιά, Ταξιάρχη και Ριζά, που θα καταγράφουν τα δεδο-
μένα που αφορούν τις βροχοπτώσεις, την ταχύτητα και τη 
διεύθυνση του ανέμου, τη θερμοκρασία, την υγρασία και 
τον αριθμό των κεραυνών. 

Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιούνται για ερευνητι-
κούς σκοπούς, ενώ όταν υπάρχουν ενδείξεις για επικίν-
δυνα φαινόμενα θα ειδοποιούνται η Πολιτική Προστασία 
και οι αντίστοιχες υπηρεσίες για τη λήψη έκτακτων μέ-
τρων προστασίας, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη 
Υποδομών και Δικτύων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, Πάρη Μπίλλια. Η Χαλκιδική έχει πληγεί στο πα-
ρελθόν από κακοκαιρίες, συνεπώς τα οφέλη που θα προ-
κύψουν από την εγκατάσταση των σταθμών είναι πολλά! 
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karfitsomataΕμβολιασμός: Μπορεί να είναι υποχρεωτικός;

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3β του 
νόμου 4675/2020 προβλέπεται υποχρεωτικότητα 
εμβολιασμού για «συγκεκριμένη ομάδα πληθυ-
σμού» και όχι καθολικά, εφόσον υπάρχει κίνδυ-
νος μετάδοσης νοσημάτων, αναπηριών ή βλαβών 
που θα πλήξουν τη δημόσια υγεία. Η υποχρέωση 
εμβολιασμού μπορεί να επιβληθεί με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη της Επιτρο-
πής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας. Η ομάδα 
πληθυσμού στην οποία απευθύνεται ο υποχρεω-
τικός εμβολισμός αποτελείται από «ειδικές και 
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού» όπως τα παιδιά, οι 
ανήλικοι, μετακινούμενοι πληθυσμοί, πληθυσμοί 
που βρίσκονται σε κίνδυνο κλπ. Η απόφαση του 
Υπουργού Υγείας θα ορίζει πιο συγκεκριμένα την 
ομάδα του πληθυσμού που καθίσταται υποχρεω-
τικός ο εμβολιασμός με συγκεκριμένο εμβόλιο, 
την περιοχή υπαγωγής στην υποχρεωτικότητα, το 
χρονικό διάστημα του εμβολιασμού, τη ρύθμιση 
της διαδικασίας εμβολιασμού κ.ο.κ.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση ΟΒΙΕΔΟ που ισχύει 
στην Ελλάδα (κυρωτικός νόμος (Ν. 2619/1998, 
ΦΕΚ Α’ 132 , Κύρωση της Σύμβασης του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης για την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας 
του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιο-
λογίας και της ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώ-
πινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική, άρθρο 5) και 
σύμφωνα με το άρθρο 12§1 του Κώδικα Ιατρικής 
Δεοντολογίας (Ν.3418/2005)απαιτείται να υπάρ-
χει προηγούμενη ενημέρωση του ατόμου από τον 
θεράποντα ιατρό και ελεύθερη συναίνεση του 
όταν πρόκειται για επέμβαση σε θέματα υγείας. 
Θα πρέπει δηλαδή το άτομο να ενημερωθεί πρώ-
τα για το σκοπό, τη φύση της επέμβασης και τους 
κινδύνους που αυτή ελλοχεύει. Η συναίνεση του 
ατόμου μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή προφορι-
κή ή έγγραφη.

Η συναίνεση σε ιατρική πράξη δεν προϋπο-
θέτει δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τον 
Αστικό Κώδικα αλλά μόνο δυνατότητα αντίληψης 
από το άτομο των συνθηκών και της σοβαρότητας 
τους.

Εξαίρεση απαίτησης συναίνεσης από τον 
ασθενή αποτελούν τα επείγοντα περιστατικά, πε-
ριπτώσεις απόπειρας αυτοκτονίας, σε επείγουσες 
περιπτώσεις που δεν δύνανται να συναινέσουν τα 
συγγενικά πρόσωπα και υπάρχει άμεσος κίνδυ-
νος(άρθρο 3 Ν3478/2005).

Από την άλλη πλευρά όσον αφορά στα μετα-
δοτικά νοσήματα επειδή υπάρχει κίνδυνος μετά-
δοσης και σε αλλά άτομα (από το προσβληθέν 

πρόσωπο-φορέα) και άρα υπάρχει κίνδυνος για 
την υγεία άλλων ατόμων μπορεί να δικαιολο-
γείται κάποιος περιορισμός από το νομοθέτη. Ο 
περιορισμός αυτός αφορά στις ατομικές ελευθε-
ρίες(και όχι άλλα δικαιώματα του ατόμου) για τον 
περιορισμό μεταδοτικών ασθενειών καθώς εγγυ-
άται την αποφυγή μετάδοσης και όχι τη θεραπεία 
της ασθένειας είτε σε συγκεκριμένο άτομο, αυτό 
όμως πάντα σχετίζεται και με το είδος και τη σο-
βαρότητα της μεταδοτικής νόσου άρθρα 21 παρ. 
3 και 5 παρ. 4 του Συντάγματος, καθώς και από τη 
διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 (ε) της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)

Ο εμβολιασμός δε μπορεί να καθίσταται υπο-
χρεωτικός χωρίς τη συναίνεση του ατόμου ακόμη 
και αν αφορά αντιμετώπιση πανδημίας (καθώς 
αποτελεί ιατρική πράξη με την οποία γίνεται επέμ-
βαση στο σώμα του ατόμου) και ο υποχρεωτικός 
του χαρακτήρας θα αντιβαίνει στον σεβασμό και 
στην προστασία της ανθρώπινης αξίας (άρθρο 2 
Συντάγματος) οπότε και θα είναι πλήρως αντι-
συνταγματική η επιβολή ποινικών κυρώσεων ή 
προστίμων σε περίπτωση μη εμβολιασμού.

Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο ένα ή και περισ-
σότερα εμβόλια να γίνουν έμμεσα υποχρεωτικά 
,δηλαδή για κάποιες κατηγορίες εργαζομένων 
(γιατρούς ,νοσηλευτές), για οποιονδήποτε επιθυ-
μεί να ταξιδέψει με το αεροπλάνο ή να καθορίζε-
ται ως κριτήριο για την ανάληψη θέσεων εργασί-
ας σε πολυεθνικές εταιρίες (κάτι που είθισται να 
γίνεται σε προσωπικό που προσλαμβάνεται σε με-
γάλες αεροπορικές εταιρείες που ταξιδεύουν ανά 
τον κόσμο).Σύμφωνα με τη Γνώμη της Εθνικής 
Επιτροπής Βιοηθικής «Μεταδοτικά Λοιμώδη Νο-
σήματα: Δημόσιο Συμφέρον και Αυτονομία, εάν οι 
συνθήκες εκδήλωσης της επιδημίας ή πανδημί-
ας είναι «εξαιρετικές» μπορούν να διευρύνονται 
οι δυνατότητες αυτενέργειας του ιατρού και των 
επιφορτισμένων με την προστασία της υγείας αρ-
χών(άρθρο 8 Σύμβασης για τα Ανθρώπινα δικαι-
ώματα και τη Βιοϊατρική-Οβιέδο)ώστε ακόμη και 
εάν χρειαστεί να επιτραπεί ο υποχρεωτικός εμβο-
λιασμός προσώπων που, λόγω επαγγέλματος, 
αποτελούν σε υψηλό βαθμό φορείς μόλυνσης και 
μετάδοσης ασθενειών.

Ωστόσο βάσει της αρχής της αναλογικότητας 
(άρθρο 25 Συντάγματος)μπορεί να επιβληθούν 
σε όσους δεν εμβολιαστούν περιορισμοί στις με-
τακινήσεις ως μέτρο για τον περιορισμό της διά-
δοσης.

 *Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθηνών
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Στο επίκεντρο θέματα της Μακεδονίας 

Το «ευχαριστώ» του Ζέρβα

Δορυφορική κεραία στην ... Αριστοτέλους!

Σε ζητήματα που απασχολούν τη Μακεδονία, ειδικότερα 
όμως στο θέμα της σχολικής στέγης εστίασαν η επικεφαλής του 
πρωθυπουργικού γραφείου Θεσσαλονίκης κ. Μαρία Αντωνίου 
και ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνάντη-
ση που είχαν. Επίσης, εξετάστηκε Επιπλέον, η δυνατότητα αξιο-
ποίησης του Αναπτυξιακού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» 
το οποίο όπως τονίστηκε μπορεί να καλύψει ανάγκες σε πολλά 
πεδία :προστασία της ζωής, της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, 
σε βασικά έργα υποδομής  και σε περιβαλλοντικές παρεμβά-
σεις.

Προσωπική επιστολή προς τους δημοτικούς υπαλλήλους 
απέστειλε ο Κωνσταντίνος Ζέρβας. Με αυτόν τον τρόπο ο Δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους 
εργαζόμενους, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της 
μάχης για τον περιορισμό των επιπτώσεων από την υγειονομι-
κή κρίση, διαβεβαιώνοντάς τους την ίδια ώρα ότι από πλευράς 
Δήμου λαμβάνεται κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για την προστασία 
τους. 

Κι όμως συνέβη... 
περαστικός από την 
πλατεία Αριστοτελους 
αντιλήφθηκε έκπληκτος 
μια δορυφορική κεραία 
να είναι τοποθετημένη 
σε κολόνα διατηρητέου 
κτιρίου. Άμεσα ανάρτησε 
φωτογραφίες στη σελί-
δα «Φίλοι του Ιστορικού 
Κέντρου» και ακολού-
θησαν έντονες αντιδρά-
σεις. Για την ενέργεια 
αυτή ενημερώθηκαν 
η Υπηρεσία Νεωτερων 
Μνημείων και Τεχνικών 
Έργων Κεντρικης Μακε-
δονίας και οι ελεγκτικοί 
μηχανισμοί του δήμου 
Θεσσαλονίκης. 
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Η νέα μορφή πατριωτισμού 
εν καιρώ πανδημίας 

Βηματίζοντας σήμερα το πρωί σε ένα πεζοδρόμιο της Θεσσαλο-
νίκης και φεύγοντας από ένα μαγαζί, όπου πήρα «takeaway» 
τον καθιερωμένο καφέ μου, άκουσα εκών άκων έναν διάλογο, 
από αυτούς τους συνήθεις, τους κατά κυριολεξίαν πεζοδρομι-
ακούς και πλέον ακατέργαστους, επικεντρωμένο στα ζητήμα-
τα που όλους τους πολίτες όλων των κρατών ανά τον κόσμο 
λίγο - πολύ προβληματίζουν. «Φυσικά και δεν ισχυρίζομαι ότι 
δεν υπάρχει καθόλου ο κορωνοϊός» -ο έσχατος συμβιβασμός 
του μέσου συνωμοσιολόγου- «πλην όμως είμαι σίγουρος ότι 
οι εξουσιαστές (αυτήν τη λέξη βρήκε να χρησιμοποιήσει αντί 
του όρου “πολιτικοί” ή έστω “κυβερνώντες”, θαρρείς και δεν 
ενημερώθηκε ότι προ δεκαέξι μηνών εκλέχθηκε από τον λαό 
αυτοδύναμη, μάλιστα, κυβέρνηση) μας “πουλάνε” πολύ πα-
ραμύθι, μας κρύβουν πολλές αλήθειες…».   
Δεν χρειάζεται να αναφερθούν περαιτέρω συνθηματολογικές 
ατάκες του συγκεκριμένου διαλόγου, άλλωστε πιστεύω δεν 
είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς από μόνος του τί άλλες 
ευρηματικές σοφιστείες προηγήθηκαν ή ακολούθησαν τις 
προαναφερθείσες… Αβίαστα, λοιπόν, ήρθε στο μυαλό μου η 
εικόνα των δέκα εθελοντριών νοσοκόμων από την Κρήτη, που 
έσπευσαν να συνδράμουν τον επίμοχθο αγώνα των συναδέλ-
φων τους υγειονομικών στη συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη, 
την περιοχή με το βαρύτερο επιδημιολογικό φορτίο σε όλη την 
Ελλάδα. Εκεί όπου ο αριθμός των κλινών Μ.Ε.Θ. βαίνει μέρα 
την ημέρα μειούμενος, τη στιγμή που η δεύτερη μεγαλύτερη 
πόλη της χώρας έχει πολλαπλάσιο αριθμό κρουσμάτων από 
την πρωτεύουσα, η οποία έχει πολλαπλάσιο πληθυσμό (!). 
Και την ώρα που οι αθόρυβες σύγχρονες ηρωίδες κατέθεταν 
με την πράξη τους αυτή το στεφάνι της κατ’ ουσίαν εθνικής 
προσφοράς τους στο άγαλμα του Κρητικού Μακεδονομάχου 
Αγωνιστή στη Θεσσαλονίκη, στην εφημερίδα «Η Αυγή», της 
οποίας ο ιδεολογικός προσανατολισμός και τα εξυπηρετούμε-
να συμφέροντα είναι γνωστά τοις πάσι, κυκλοφορούσε κεντρι-
κό άρθρο υπό τον τίτλο «Εθελοντισμός, ο φερετζές του νεο-
φιλελευθερισμού», αναφερόμενο στην κίνηση αυτή των δέκα 
κρητικών νοσηλευτριών. Οι ίδιοι που ανενδοίαστα και ανερυ-
θρίαστα εκείνες τις ημέρες ασχολούνταν με τη συνταγματικό-
τητα ή μη της απαγόρευσης των συναθροίσεων τις ημέρες του 
Πολυτεχνείου, παρά τη σύσσωμη, πολύμηνη κι εργώδη προ-
σπάθεια σύμπαντος του υγειονομικού προσωπικού όλης της 
χώρας, οι ίδιοι υποβιβάζουν βαθιά ανθρωπιστικές προσφορές 
που παρέχονται αμισθί ένεκα της ζωής ασθενών συμπολιτών 
μας… 
Μήπως υπερεπερίσσευσαν η υποκρισία, ο εμπαιγμός και η 
αλαζονεία; Αλλά έτσι είναι η ζωή. Την ίδια στιγμή που ορισμέ-
νοι επιλέγουν συνειδητά την ευρεία οδό της απλής επισήμαν-
σης λαθών και παραλείψεων που πάντοτε και παντού υπάρ-
χουν, κάποιοι άνθρωποι ανεβαίνουν ανιδιοτελώς την ατραπό 
της αυταπάρνησης και της αλληλεγγύης, χαράσσοντας σιω-
πηλά τον δρόμο μιας νέας μορφής πατριωτισμού εν καιρώ 
πανδημίας. Η ευθύνη μας καλεί! 
*Ο Μιχάλης Γκολέμης είναι φοιτητής Νομικής ΑΠΘ

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Μ Ι Χ Α Λ Η Σ  Γ Κ Ο Λ Ε Μ Η Σ * 

karfitsomata
«Πορτοκαλί» μήνυμα 
του δ. Καλαμαριάς 

Δίαυλος Ζέρβα - Σακελλαροπούλου

Καταγραφή των επιπτώσεων 
της πανδημίας 

Η Αηδονά νέα αντιπρόεδρος

Δωρεά δ. Πυλαίας 
στο Γ. Παπανικολάου

ΕΣΘ: Black Friday 
μετά το lockdown 

Σε πορτοκαλί χρώμα «έντυσε» ο Δήμος Καλα-
μαριάς το δημαρχιακό μέγαρο στο πλαίσιο της Πα-
γκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας Κατά 
των Γυναικών. Το δημαρχείο φωτίστηκε με στόχο 
να αναδείξει το σημαντικό πρόβλημα και να σταλεί 
μήνυμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της 
κοινωνίας. Το πορτοκαλί χρώμα επιλέχθηκε διότι 
συμβολίζει ένα μέλλον πιο φωτεινό και αισιόδοξο 
και απαλλαγμένο από την έμφυλη βία. 

Τις ευχές του για την ονομαστική της γιορτή 
μετέφερε τηλεφωνικά ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
Κωνσταντίνος Ζέρβας στην Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Εν μέσω 
ευχών ο δήμαρχος ενημέρωσε την ΠτΔ για την 
εξέλιξη του κορωνοϊού στη Θεσσαλονίκη. Γενικώς, 
υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Δημάρχου 
και Προέδρου της Δημοκρατίας ενώ η τελευταία 
συνάντησή τους ήταν στο εορταστικό τριήμερο της 
Θεσσαλονίκης.  

Με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Εσωτερι-
κών (αρμοδιότητα Μακεδονία - Θράκη) Θεόδωρου 
Καράογλου έχει αρχίσει σειρά τηλεδιασκέψεων, με 
τις Αρχές Περιφερειακών Ενοτήτων της Βόρειας 
Ελλάδας, μέσα από τις οποίες θα γίνει αποτίμη-
ση των συνεπειών της πανδημίας. Ο Υφυπουργός 
ενημερώνεται για την πορεία των κρουσμάτων 
που καταγράφονται και τις επιπτώσεις του κορω-
νοϊού στις τοπικές οικονομίες, ενώ του τέθηκε 
υπόψη το αίτημα για εντατικοποίηση των ελέγχων. 
Η τελευταία διαδικτυακή ενημερωτική συζήτηση 
πραγματοποιήθηκε με τους αυτοδιοικητικούς και 
παραγωγικούς φορείς της Πέλλας.  

«Είναι ώρα ανασύνταξης» δήλωσε, σημειώ-
νοντας πως «ο κορονοϊός είναι εδώ, είναι ισχυρός 
και αποδεικνύει καθημερινά πως είναι ιδιαίτερα 
επικίνδυνος και θανατηφόρος».

Η Νέλλη Αηδονά από την παράταξη “Θεσσα-
λονίκη Υπεύθυνα” με επικεφαλής τον Βασίλη Γάκη 
εκλέχθηκε νέα αντιπρόεδρος του δημοτικού συμ-
βουλίου Θεσσαλονίκης, μετά την ανεξαρτητοποίη-
ση του Λευτέρη Αρβανίτη. Η κ.Αηδονά είπε πως θα 
υπηρετήσει τη θέση με “πίστη στη Δημοκρατία. Ευ-
χαρίστησε τους συναδέλφους της, προσθέτοντας 
πώς το δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να εκτιμά 
την αντίθετη ψήφο και γνώμη. 

Στήριξη με πράξεις στα νοσοκομεία που δοκι-
μάζονται από τις πρωτόγνωρες συνθήκες του κο-
ρονοϊού αποφάσισε ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη. 
Με απόφαση του δημάρχου, Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, 
το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε δωρεά ποσού 
30.000 ευρώ για την κάλυψη άμεσων αναγκών 
του «Γ.Παπανικολάου» που σηκώνει μεγάλο βά-
ρος για τη νοσηλεία ασθενών από covid-19. Η 
έκτακτη οικονομική ενίσχυση αφορά στην προμή-
θεια εξοπλισμού και μέσων ατομικής προστασίας, 
ως το ελάχιστο ευχαριστώ στους υγειονομικούς, 
γιατρούς και νοσηλευτές.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, γνωρί-
ζοντας ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων μπορεί να συμμετάσχει στο 
BlackFriday της Παρασκευής 27/11/2020 μέσω 
ηλεκτρονικών πωλήσεων, ενώ η πλειονότητα των 
εμπορικών επιχειρήσεων δεν έχει αυτή τη δυνατό-
τητα, προτείνει το BlackFriday να διοργανωθεί την 
πρώτη Παρασκευή μετά τη λήξη του lockdown. 
Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια μέρα γιορτής 
και χαράς για το καταναλωτικό κοινό, με πολύ με-
γάλες μειώσεις τιμών, γιορτάζοντας με αυτόν τον 
τρόπο την επαναλειτουργία της αγοράς.
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Η αίθουσα τέχνης & σεμιναρίων «ΧΡΩΣΤΗ-
ΡΑΣ» είναι ένας πολυχώρος που διευθύνεται από 
την Εύη Κυρμακίδου-εικαστικό, απόφοιτο της 
Σχολής Καλών Τεχνών του Π.Δ.Μ και Υποψήφια 
Διδάκτορα του Πολυτεχνείου Κρήτης και τον Σπύ-
ρο Κωστόπουλο-εικαστικό, απόφοιτο της Σχολής 
Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Στην αίθουσα τέχνης, 
γραμμάτων και πολιτισμού «ΧΡΩΣΤΉΡΑΣ» υπάρ-

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

τικής Κοινότητας, Δήμου Θεσσαλονίκης) 
Θεσσαλονίκη Τ.Κ 54645
e-mail: xrostirasart@gmail.com             
Τηλ: 2310833460
Fb page: Χρωστήρας πολυχώρος τέχνης και σε-
μιναρίων
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Είναι δύσκολο όταν ένας φίλος ή μέλος 
της οικογένειάς σας αντιμετωπίζει κατά-
θλιψη. Ανεξάρτητα από το πόσο αγαπάτε 
τους ανθρώπους της ζωή σας, εκτιμάτε τη 
συντροφιά τους ή τη φιλία τους, μπορεί να 
αισθανθείτε αδύναμοι να τους διαχειριστείτε 
σε περιόδους που βιώνουν κατάθλιψη. 

Το σημαντικό μήνυμα που χρειάζεται 
να μεταφέρετε στους ανθρώπους κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου είναι ότι η κα-
τάθλιψη δεν είναι μόνο θεραπεύσιμη αλλά 
προσωρινή. Υπάρχουν τρόποι που μπορείτε 
να εφαρμόσετε ώστε να βοηθήσετε τα αγα-
πημένα σας πρόσωπα να αντιμετωπίσουν 
την κατάθλιψη από την οποία υποφέρουν: 

Ενθαρρύνετέ τους για τη λήψη 
της κατάλληλης θεραπείας
Όπως κάθε σωματική ασθένεια, η κα-

τάθλιψη πρέπει να αντιμετωπίζεται σοβα-
ρά και ανάλογα. Δυστυχώς, υπάρχει ένα 
κοινωνικό στίγμα για τις ψυχικές ασθέ-
νειες που δεν υπάρχει για τις σωματικές 
ασθένειες. Μπορείτε να βοηθήσετε στην 
εξάλειψη αυτού του στίγματος με συ-
μπόνια και αποδοχή και αποθαρρύνοντας 
τυχόν αισθήματα ντροπής που μπορεί να 
έχει το άτομο. Η προσέλκυση ενός ατό-
μου στη θεραπεία που είναι κατάλληλη 
για αυτό είναι απαραίτητη, οπότε ενθαρ-
ρύνετέ τον στο να ζητήσει βοήθεια. Είναι 
σημαντικό να γνωρίζουν ότι η συζήτηση 
με τον γιατρό ή τον θεραπευτή τους είναι 
ένα σημαντικό βήμα προς την ανάρρωση. 
Τα άτομα που έχουν κατάθλιψη μπορούν 
να βιώσουν μια αίσθηση απελπισίας που 
τους εμποδίζει να πιστέψουν ότι οτιδή-
ποτε μπορεί να βοηθήσει. Ωστόσο, τόσο η 
ψυχοθεραπεία όσο και τα φάρμακα έχουν 
αποδειχθεί ότι κάνουν πραγματική διαφο-
ρά στην ανακούφιση των συμπτωμάτων. 
Φροντίστε να ενισχύσετε το μήνυμα ότι η 
θεραπεία δεν είναι μόνο διαθέσιμη, αλλά 
απαραίτητη.

Παραμείνετε στο πλευρό τους
Όταν ένα κοντινό σας πρόσωπο περνά 

από κατάθλιψη, μπορεί να σας αγχώσει 
και να σας κουράσει. Ίσως θέλετε απλώς 
να βγείτε από αυτή την κατάσταση, όπως 
θα κάνατε αν είχατε κακή διάθεση για ένα 
χρονικό διάστημα. Ωστόσο, τα άτομα με 

κατάθλιψη δεν μπορούν να επιλέξουν να 
αισθάνονται καλύτερα. Αντιμετωπίζουν μια 
πραγματική διαταραχή. Ως σημαντικός για 

εκείνον άνθρωπος, πρέπει να προσπαθήσετε 
να ασκήσετε συμπόνια και υπομονή. Να εί-
στε συνεπείς, ενημερώνοντάς τον ότι είστε 
εκεί για ό, τι κι αν του συμβαίνει.

Συμμετέχετε σε δραστηριότητες που 
τους βοηθούν να αισθάνονται καλύτερα

Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που 
μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι για να 
καταπολεμήσουν την κατάθλιψή τους. Η 
μουσική και η άθληση έχουν αποδειχτεί ότι 
ανακουφίζουν τα συμπτώματα. Ωστόσο, ο 
λήθαργος που συνοδεύει την κατάσταση 
μπορεί να τους μετατρέψει σε υποτονικούς 
ή αδιάφορους, ακόμη και όταν πρόκειται για 
δραστηριότητες που κάποτε απολάμβαναν. 
Σκεφτείτε τρόπους συμμετοχής στις δραστη-
ριότητες στις οποίες συμμετείχε ο άνθρωπός 
σας ώστε να μην αισθάνεται μόνος στο ταξίδι 
του αυτό.

Αναγνωρίστε προειδοποιητικά 
σημάδια για τον κίνδυνο αυτοκτονίας
Υπάρχουν πολλές παρανοήσεις σχετικά 

με την αυτοκτονία και μία είναι ότι δεν πρέ-
πει να μιλάτε γι ‘αυτό. Όταν κάποιος κινδυ-
νεύει, είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε και 
να ρωτήσετε απευθείας εάν σκέφτονται να 
βλάψουν τον εαυτό τους. Η εκμάθηση των 
προειδοποιητικών σημείων για αυτοκτο-
νία μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε 
πότε ένας άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπί-
ζει προβλήματα. Υπάρχουν επίσης γραμμές 

υποστήριξης που μπορείτε να απευθυνθείτε 
σε περίπτωση που ανησυχείτε ότι κάποιος 
μπορεί να βρίσκεται σε κρίση.

Δώστε προσοχή στις δικές σας συναι-
σθηματικές αντιδράσεις

Το να έχετε ένα αγαπημένο άτομο που 
υποφέρει από κατάθλιψη είναι μια οδυνηρή 
πρόκληση. Ωστόσο είναι σημαντικό να μην 
αγνοείτε την επίδραση που μπορεί να έχει 
συναισθηματικά σε εσάς. Αν και είναι σημα-
ντικό να ενισχύσετε στο άτομο ότι δεν είναι 
ποτέ βάρος, είναι επίσης σημαντικό να έχετε 
ένα μέρος όπου μπορείτε να εκφράσετε και 
τα δικά σας αισθήματα πόνου ή απογοή-
τευσης. Είναι δύσκολο να βλέπεις κάποιον 
κοντά σου να υποφέρει. Μπορεί να προκα-
λέσει συναισθήματα ανησυχίας, θυμού και 
θλίψης. Αναζητήστε έναν φίλο ή έναν θερα-
πευτή στον οποίο μπορείτε να εμπιστευτείτε 
τα συναισθήματα που προκύπτουν σε εσάς 
από την αντιμετώπιση ενός καταθλιπτικού 
ατόμου. Μην αισθάνεστε ένοχοι ή σαν να 
πρέπει να είστε ο δυνατός. Η φροντίδα της 
ψυχολογικής σας ευεξίας δεν αποτελεί έν-
δειξη αδυναμίας. είναι ακριβώς το αντίθετο, 
ένα σημάδι δύναμης και υπευθυνότητας.

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

Τι να κάνετε όταν ένα αγαπημένο σας πρόσωπο 
υποφέρει από κατάθλιψη

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

άτομο που 
υποφέρει από 
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ωστόσο είναι 
σημαντικό να 

μην αγνοείτε την 
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συναισθηματικά 
σε εσάς

opinion
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Τι να κάνετε όταν ένα αγαπημένο σας πρόσωπο 
υποφέρει από κατάθλιψη

Πότε καταλάβατε ότι έχετε καλλιτεχνική φλέ-
βα;  Οταν 7 χρονών πήρα δώρο από τους γονείς μου 
ένα σετ ζωγραφικής. Το παιχνίδι έγινε αγάπη, μετά 
επιλογή και έκφραση ζωής.

Εργο για το οποίο δηλώνετε υπερήφανη…  
Εργα που καθόρισαν την πορεία μου είναι, το 
1986, η εγκατάσταση «Παράλληλες διαδρομές» 
στην Biennale νέων καλλιτεχνών της Ευρώπης και 
το 2005, η video - εγκατάσταση «le corps c’est le 
tombeau de l’ame» στην έκθεση «Αθλητισμός στη 
σύγχρονη τέχνη».

Έχει τύχει περίοδος χωρίς έμπνευση;  Έχει τύχει 
πολλές φορές να αμφισβητώ αυτό που κάνω, μπρο-
στά στη δύναμη της πραγματικότητας.

Υπάρχει χρώμα που σας εκφράζει;  Το κόκκινο. 
Απο το 2000 εκφράζει δυνατότερα τη σχέση μου με 
τη δύναμη της ζωής.

Μετανιώσατε ποτέ που ασχοληθήκατε με την 
πολιτική;  Η πολιτική που αναζήτησα και υπηρετώ, 
είναι αυτή που σε θέλει εκφραστή του λόγου, της 
κίνησης, του βλέμματος, του χρώματος, της αλή-
θειας του ανθρώπου, της προοπτικης που προτείνει 
για την ζωή του. Και αυτο ειναι και η τέχνη. Ποτέ δεν 
μετάνιωσα που επελεξα να εκφράσω την τέχνη στην 
πολιτική.

Η εμπειρία ως αντιδήμαρχος Πολιτισμού…  Ου-
σιαστική εμπειρία κατανόησης του πραγματικού πε-
ριεχομένου της πόλης και ανάδειξης του κρυμμένου 
δυναμικού της.

Τι αγαπάτε και τι σας εκνευρίζει στη Θεσσαλο-
νίκη;  Αγαπάω τους ανθρώπους της, που τολμάνε να 
λένε σκληρές αλήθειες και εκνευρίζομαι με αυτούς 
που την εκμεταλλεύονται για τις προσωπικές τους 
φιλοδοξίες.

Προσωπικό καταφύγιο… Το εργαστήριο μου, 
ελεύθερη και μόνη  στις σκέψεις μου.

Σε ποιον τηλεφωνείτε καθημερινά;  Φυσικά στο 
παιδί μου, τον Γιώργο, είναι υπέροχο που υπάρχει 
στη ζωή μου και στον συνεργάτη μου τον Χρήστο, 
που δουλεύουμε μαζι στο πλαίσιο του προγράμμα-

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. 

H Έλλη Χρυσίδου από μικρή ήξερε ότι θα γίνει καλλιτέχνης. ‘Οτι θα ασχοληθεί με την πολιτική και ειδικότερα με τον δήμο Θεσσαλονίκης το έμαθε στην πορεία. 
Σπούδασε σε Σχολή Καλών Τεχνών στη Γαλλία, ενώ ακολούθησαν πολλές εκθέσεις και διεθνείς διοργανώσεις. Η πορεία στα αυτοδιοικητικά ξεκίνησε το 2010 και για 

αρκετά χρόνια ήταν αντιδήμαρχος του Γιάννη Μπουτάρη με χαρτοφυλάκιο… τι άλλο; Τον Πολιτισμό! Και η πορεία της συνεχίζεται… 

Έλλη Χρυσίδου 
Αγαπάω όσους τολμούν να λένε σκληρές αλήθειες!

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

τος CommonLAB, δράσεις αποτύπωσης, έρευνας και ερ-
μηνείας της κρίσης που βιώνει η κοινωνία μας απο την 
πανδημία.

Δύσκολα τα φετινά Χριστούγεννα; Δυστυχώς μόνοι 
μας παλεύουμε αυτήν την κατάσταση που ζούμε και τα 
φετινά Χριστούγεννα σε καθεστώς αναγκαστικού εγκλει-
σμού θα ‘ναι μια ακόμη δοκιμασία των αντοχών μας.
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Είκοσι φωτογράφοι από όλον τον κόσμο απαθανάτισαν
τα παρεπόμενα του θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα

Σσσσσσσσςςς... ο Θεός κοιμάται...

Αντιμετώπισε δημόσια τους δαί-
μονες του, μιλώντας ανοιχτά 
για τους εθισμούς του, την 

κατάχρηση ψυχαγωγικών ουσιών και 
τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που 
τον συνόδευαν παντού. Το «φάρμακο 
του Ντιέγκο» ήταν πάντοτε μια μεγάλη 
αθλητική τσάντα, που φρουρούσε από 
το περιβάλλον της ημέρας σχεδόν 
τόσο προσεκτικά όσο ο ίδιος ο άνθρω-
πος.

«Είμαι 45 χρονών και είμαι ζωντα-
νός», είχε πει στις 30 Οκτωβρίου 2005, 
σε μια εκδήλωση. Μίλησε από μια σκηνή 
σε αυτό το αποκλειστικό πάρτι, μια υπερ-
βολή που ήταν γεμάτη με ποδοσφαιρι-
κούς αστέρες της ημέρας και παγκόσμιες 
διασημότητες ανάμεσα σε εκατοντάδες 
από τους πιο κοντινούς φίλους του. Η 
ομιλία του ενθαρρύνθηκε από αυθόρ-
μητες εκπλήξεις απόλαυσης, ολόκληρο 
το δωμάτιο φώναζε σαν να γιορτάζει ένα 
γκολ, γιατί τότε είχε ήδη αποφύγει τον 
θάνατο σαν να στάζει παρελθόντες αντι-
πάλους σε ένα γήπεδο.

Τα επόμενα 15 χρόνια τον είδαν όχι 
μόνο να επιβιώνει, αλλά να τιμά τη ζωή, 
σαν ένα τραγούδι που δεν τελειώνει. 
Ήταν κοντά στο θάνατο λόγω υπερβολι-
κής κατανάλωσης πίτσας και σαμπάνιας. 
Υπέμεινε μια συρραφή στομάχου, είχε δει 
ψυχιατρικά χαμηλά επίπεδα αλλά ξανά 
και ξανά ανέβηκε σαν φοίνικας για να 
ανακαλύψει πάλι τον εαυτό του, να ζή-
σει πλήρως τη ζωή και να συνεχίσει να 
χαίρεται.

«Έχετε νικήσει τις σκιές σας», έγραψε 
ο ποιητής της Ουρουγουάης, Μάριο ντε 
Μπενεντέτι, όταν έμοιαζε να βρίσκεται 
στην πόρτα του θανάτου, δίνοντας τη 
θέση του σε κεριά και μαζικές προσευχές 
σε όλο τον κόσμο.

Το δώρο του ως μεσίτης συναισθη-
μάτων, η καλλιτεχνικότητά του στα πιο 
ευγενή και σεβαστά παιχνίδια, ήταν η πο-
ρεία του να γίνει το όνομα της καθημερι-
νότητας όλων των σπιτιών όπως κανένα 
άλλο. Οι δημοσκοπήσεις τον έβρισκαν 

επανειλημμένως ότι είναι ο «πιο διάση-
μος άνθρωπος στον κόσμο» ή κατά τους 
Αγγλους το περίφημο 1986 «ο καλύτε-
ρος στόχος στον κόσμο».

Καθώς ο θρύλος του μεγάλωνε, η 
ανθρώπινη πλευρά του - τόσο ελαττω-
ματική, τόσο οδυνηρά θυμωμένη και 
αντιπαραβαλλόμενη, τόσο περίπλοκη - 
φάνηκε να μεταμορφώνεται σε μια ολοέ-
να αυξανόμενη γοητεία.

Οι άνθρωποι θα μιλούσαν για μια λα-
μπρότητα που είχε στα πόδια του, που 
δεν είχε στο μυαλό του, αλλά μάλλον 
είναι λάθος. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα ήταν 
ένα από τα πιο έξυπνα και έξυπνα όντα 
που χάρισε το παιχνίδι. Ήταν μια τέλεια 
ενσωμάτωση της ανθρώπινης ικανότη-
τας να είναι αντιφατική, να κάνει και να 
μεταφέρει άσχημο και όμορφο ταυτό-
χρονα, καλό και κακό στο ίδιο χτύπημα. 
Η διασημότητα του δεν ήταν ξεχωριστή 
από τον ίδιο του τον εαυτό: Ήταν οδυνη-
ρά άνθρωπος με κάθε τρόπο, αλλά και 
ένας σούπερ σταρ ανά πάσα στιγμή.

Ο Σέζαρ Μενότι πάντα έλεγε ότι ο 

Μαραντόνα θα έμενε στην προπόνηση 
περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο και 
θα εξασκούσε αυτό που ένιωθε ότι ήταν 
αδύναμο ξανά και ξανά μέχρι να το κα-
ταφέρει.

Είναι αλήθεια ότι θα κοιμόταν σε πε-

ρίεργες ώρες και ίσως περίμενε ο κόσμος 

να συμβαδίσει με το ρυθμό του. Ίσως τε-

λικά μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να 

ξεκουραστεί - σιωπή τώρα... Ο Ντιέγκο 

κοιμάται...

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Θ Ω Μ Α Σ  Μ Ι Χ Ο Σ 

Μπινίνς, Συρία - Ο καλλιτέχνης Aziz 
Asmar βρίσκεται δίπλα στον πίνακα 
του Diego Maradona στον τοίχο ενός 
κατεστραμμένου σπιτιού

Μπουένος Άιρες, Αργεντινή- Οι θαυμα-
στές περικυκλώνουν τη νεκροφόρα που 
μεταφέρει το φέρετρο της Μαραντόνα 
στην κηδεία.
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Μπουένος Άιρες, Αργεντινή - Μια γυναίκα κλαίει μεταξύ 
των οπαδών του γηπέδου Diego Armando Maradona της 
Argentinos Juniors στη γειτονιά La Paternal

Μπουένος Άιρες, Αργεντινή - Ένα αγόρι γονατίζει μπροστά 
από μια τοιχογραφία έξω από το γήπεδο της Argentinos 
Juniors, όπου ο Μαραντόνα ξεκίνησε την καριέρα του ως 
επαγγελματίας ποδοσφαιριστής

Πόλη του Μεξικό, Μεξικό - Ένας οπαδός περνάει στεφάνι 
έξω από το στάδιο της Αζτέκα, όπου ο Μαραντόνα σήκωσε 
το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1986

Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία - Ο Angelo Campos, ένας καλλι-
τέχνης γκράφιτι, ζωγραφίζει μια τοιχογραφία προς τιμήν 
του Μαραντόνα σε μια φαβέλα

Νάπολη, Ιταλία - Έξω από το στάδιο San Paolo, οι οπαδοί 
αποτίουν φόρο τιμής στο Maradona με τραγούδια, πανό 
και σημαίες

Μπουένος Άιρες, Αργεντινή - Οι φανς συγκεντρώνονται 
για να τιμήσουν τη μνήμη του Diego Maradona στο στάδιο 
Argentinos Juniors

Νάπολη, Ιταλία-  Οπαδοί ανάβουν πυρσούς καθώς 
μαζεύονται κάτω από μια τοιχογραφία που απεικονίζει τον 
Μαραντόνα

Νάπολη, Ιταλία - Ναπολιτάνοι θρηνούν έξω από το στάδιο 
San Paolo της Νάπολης

Μπουένος Άιρες, Αργεντινή- Η Yamila Rodriguez, παίκτρια της Μπόκα Τζούνιορς, κλαίει μπροστά από μια τοιχογραφία που 
απεικονίζει τον Μαραντόνα

Μπουένος Άιρες, Αργεντινή - Πατέρας και κόρη αποτίουν φόρο τιμής κοντά στον Obelisk στο κέντρο της πόλης

Σαν Φερνάντο, Αργεντινή - Fans συγκεντρώνονται έξω από 
το νεκροτομείο όπου το σώμα του Maradona υποβλήθηκε 
σε αυτοψία

Μπουένος Άιρες, Αργεντινή - Οι οπαδοί της Argentinos 
Juniors κυματίζουν σημαίες και ανάβουν φωτοβολίδες στο 
στάδιο Diego Armando Maradona

Μπουένος Άιρες, Αργεντινή - Φαν πενθεί έξω από το στάδιο 
Diego Armando Maradona

Μπουένος Άιρες, Αργεντινή- Ένα ηλεκτρονικό σήμα κυκλο-
φορίας γράφει: «Ευχαριστώ Ντιέγκο»

Καλκούτα, Ινδία - Οι δημοτικοί εργαζόμενοι καθαρίζουν 
ένα άγαλμα του Maradona

Καλκούτα, Ινδία - Οι πωλητές πωλούν εφημερίδες με 
ειδήσεις για το θάνατο του Μαραντόνα

Πεκίνο, Κίνα -Η εθνική σημαία της Αργεντινής κυματίζει 
μεσίστια στην πρεσβεία της Αργεντινής

Μόναχο, Γερμανία - Οι παίκτες της Μπάγερν Μονάχου και 
της RB Σάλτσμπουργκ κρατούν ενός λεπτού σιγής για τον 
Μαραντόνα πριν από αγώνα του Champions League στο 
Allianz Arena
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Τα «όπλα» του Αρη
στη μάχη της κορυφής

Η εντυπωσιακή πορεία του Αρη στο Πρωτάθλη-
μα της Super League1 αποτελεί σημείο αναφοράς 
της φετινής αγωνιστικής περιόδου. Οι «κίτρινοι» όχι 
μόνο έχουν καταφέρει να βρίσκονται στην πρώτη 
θέση του βαθμολογικού πίνακα με συγκάτοικο τον 
Ολυμπιακό, αλλά πείθουν ότι η απόδοση τους μπο-
ρεί να ανέβει κι άλλα level στη συνέχεια.  

Ομάδα με στρατηγική στο παιχνίδι της, με αρχή, 
μέση και τέλος, μπορεί να μην έχει καταφέρει ακό-
μη να έχει τον ίδιο αγωνιστικό ρυθμό και στα 90 
λεπτά, αλλά αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός 
ότι ο cοvid-19 έχει αλλάξει πολλά, όσον αφορά τον 
προγραμματισμό των ομάδων. Αρα αν ο Αρης κατα-
φέρει να βρει ρυθμό με συνεχόμενους αγώνες και 
οι παίκτες του είναι βιολογικά καλά, θεωρητικά θα 
παίξει και καλύτερο ποδόσφαιρο. 

Η εξήγηση γι’ αυτό, που είναι ο στόχος των «κί-
τρινων», έχει… βάση στο ρόστερ της ομάδας και 
στην αγωνιστική μεσοαμυντική του ισχύ.

Το κακό παράδειγμα προγραμματισμού της προ-
ηγούμενης χρονιάς έγινε μάθημα το περασμένο κα-
λοκαίρι. Ο Αρης άρχισε να σχεδιάζει την ομάδα του 
2020-’21 εγκαίρως και αποφάσισε με πιλότο την 
αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας. Εκανε το πλάνο 
του, σκάναρε τους μεταγραφικούς στόχους και στη 
συνέχεια προχώρησε στην απόκτηση των παικτών 
που ήθελε και σύμφωνα με το μπάτζετ του προ-
γραμματισμού.

Μπορεί όλες οι επιλογές να μην ήταν πετυχη-
μένες, αλλά η ομάδα του Μάντζιου δικαίως μπορεί 
να καυχιέται ότι έχει ρόστερ με περισσότερους από 
έναν ποδοσφαιριστή για κάθε θέση. Και σε ορισμέ-
νες μάλιστα, να υπάρχουν και τρεις επιλογές. Συγ-
χρόνως είναι εμφανές ότι στο ρόστερ υπάρχει και 
ταλέντο και εμπειρία, στοιχεία απαραίτητα για να 
διατηρηθεί μία ομάδα στην κορυφή. 

Πού στηρίζει ο Αρης την μέχρι τώρα πορεία του; 
Στα εξαιρετικά στατιστικά της μεσοαμυντικής γραμ-
μής, η οποία βρίσκεται στην κορυφή του σχετικού 
πίνακα. Πού έχει περιθώρια βελτίωσης; Στην απο-
τελεσματικότητα, καθώς ενώ δημιουργεί φάσεις για 
γκολ οι φορ δεν τις αξιοποιούν και τα γκολ έρχονται 
από την πίσω γραμμή. Τι σημαίνουν όλα αυτά; Οτι ο 
Αρης που εισπράττει την καλή προετοιμασία για τις 
μεταγραφές, με σύμμαχο τον χρόνο θα παίξει καλύ-
τερο ποδόσφαιρο στη συνέχεια. Την ποιότητα την 
έχει, άρα απομένει η αξιοποίηση της.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

Η σπουδαία εκστρατεία ανθρωπιάς του παραολυμπιονίκη 
Δημοσθένη Μιχαλενζάκη για τα παιδικά χωριά SOS 

«Η μαγεία των φετινών 
Χριστουγέννων βρίσκεται 

στα χέρια μας»
Ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης, 

ο χρυσός παραολυμπιονίκης στο 
Ρίο στο αγώνισμα της κολύμβη-
σης και κορυφαίος αθλητής ΑμεΑ 
για το 2019, ξεκίνησε αθόρυβα, 
αλλά πολύ ουσιαστικά μία μεγάλη 
εκστρατεία. Σκοπός αυτής είναι να 
ενισχύσει τα παιδικά χωριά SOS, 
μέσω της αγοράς στολιδιών για τα 
Χριστουγεννιάτικα δέντρα. 

Αλλωστε, ποια οικογένεια δεν 
θα στολίσει στο σπίτι της, ακόμα και 
σε αυτές τις δύσκολες ελέω πανδη-
μίας ημέρες που βιώνουμε; Δύναμή 
του και μοναδικό μέσω προώθησης 
αυτής της πρωτοβουλίας του ήταν 
τα social media. Μέσω μιας εικό-
νας, ενός μηνύματα, προσπάθησε 
με όσες δυνάμεις είχε να κοινω-
νήσει αυτή του την ενέργεια. Πολύ 
γρήγορα, η σχετική εικόνα έγινε... 
viral, κατέκλυσε κάθε λογαρια-
σμό στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης. Άνθρωποι του αθλητισμού, 
του πολιτισμού, της πολιτικής, της 
τηλεόρασης και όχι μόνο ανταπο-
κρίθηκαν και συνέβαλαν ώστε να 
διαδοθεί το ηλεκτρονικό κατάστη-
μα των παιδικών χωριών SOS. Μία 
σπουδαία κίνηση αλληλεγγύης στις 
δύσκολες εποχές που διάγουμε. Ο 
Εβρίτης κολυμβητής, μίλησε στην 
«K» για την κίνησή του αυτή και 
την σπουδαία συμπαράσταση που 
βρήκε από εκατοντάδες χιλιάδες 
χρήστες των social media. «Η μα-
γεία των φετινών Χριστουγέννων 
βρίσκεται φέτος στα χέρια μας. 

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος 
χρειάζονται την έμπρακτη στήρι-
ξη μας για να κάνουν περισσότερα 
παιδιά χαρούμενα Χριστούγεννα. 
Κάθε ένα στολίδι στο Χριστουγεν-
νιάτικο δέντρο έχει την δική τιμή 
και σημασία και μπορεί να κάνει 
τη ζωή ενός παιδιού καλύτερη. Τα 

Χριστουγεννιάτικα είδη στο eshop 
των Παιδικών Χωριών SOS Ελλά-
δος είναι εδώ και ο καθένας από 
εμάς μπορεί να διαλέξει ανάμεσα 
ό,τι επιθυμεί. Μη ξεχνάμε πως με 
κάθε αγορά ακόμα και από το πιο 
μικρό και φθηνό στολίδι τους βο-
ηθάμε να καλύψουνε τις ανάγκες 
των παιδιών που φροντίζουνε σε 
όλη την Eλλάδα». Σε ερώτηση για 
το πως ξεκίνησε η πρωτοβουλία 
του αυτή, αλλά και το πως αισθά-
νεται που η κίνησή του είχε τόσο 
μεγάλη ανταπόκριση, απάντησε: 
«Αντιλαμβάνομαι πως οι εποχές εί-
ναι δύσκολες. Ο κόσμος είναι κλει-
σμένος στο σπίτι του, η ψυχολογία 
όλων μας είναι όχι και στα καλύτε-
ρα επίπεδά της. Όμως, είναι το ελά-
χιστο που μπορούμε να κάνουμε γι’ 
αυτά τα παιδιά. Έχουν κι αυτά την 
ανάγκη να κάνουν Χριστούγεννα 
να νιώθουν την ζεστασιά και την 
θαλπωρή όλων μας. H μόνη δύνα-
μη και ελπίδα τους είμαστε εμείς οι 
ίδιοι. Η πανδημία επέφερε μεγάλες 
αλλαγές στην καθημερινότητά μας, 
στις ζωές μας, όμως ακόμα και έτσι, 
η συμπαράσταση του κόσμου στην 
κίνησή μας αυτή ήταν τεράστια. 

Είναι συγκινητικό το πόσος κό-
σμος θέλησε να βοηθήσει, να κοι-

νοποιήσει στο προφίλ του το απλό 

αυτό μήνυμα. Τους ευχαριστώ 

όλους έναν έναν ξεχωριστά. Ακόμα 

και μια απλή κοινοποίηση της σχε-

τικής μας εικόνας είναι σημαντική 

και δίνει μεγάλη βοήθεια». 

Τέλος, να σημειωθεί πως η 

ηλεκτρονική διεύθυνση του eshop 

των παιδικών χωριών SOS για 

όσους θέλουν να συμβάλλουν 

μέσω της αγοράς στολιδιών είναι η 

sosvillage.gr/eshop. 

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Ο Ν  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο
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Kamm1tv, soulaglamorous, kopsialis 
alexandros, vemojohn, dr_xtapodias, 
lefteris.prg, cjkats_ είναι από τα πιο γνωστά 
κωμικά accounts του instagram που σίγου-
ρα έναν από όλους ο μέσος όρος του ελλη-
νικού instagram τους ακολουθεί και παρα-
κολουθεί μόνιμα με μεγάλη επιτυχία. 

Συχνά βλέπουμε σχόλια του κοινού του 
τύπου: «ευτυχώς που υπάρχετε και εσείς 
και περνάει η ώρα μας, μας κρατάτε παρέα 
κ.ο.κ». Πιστεύω πως το γέλιο όλοι οι άν-
θρωποι το χρειαζόμαστε από τότε που υπήρ-
ξε το ανθρώπινο είδος. Πως όμως λειτουρ-
γεί και αναζητάται το «γέλιο» σε μια εποχή 
πανδημική και καταθλιπτική; 

Ας αφήσουμε τους γνωστούς κωμι-
κούς, κατά βάση instagramers οι οποίοι 
κάνουν με επιτυχία αυτό που κάνουν και 
ας πάμε πιο κοντά. Τik Tok. Πόσοι από 
εσάς έχετε ήδη λογαριασμό και πόσοι δεν 
έχετε, αλλά μπαίνετε για να δείτε αστεία 
βιντεάκια του γείτονα της διπλανής πόρ-
τας; Πολλοί (το δείχνουν τα αυξανόμενα 
γρήγορα νούμερα). 

Ζούμε στην εποχή της κωμωδίας/κο-
ροϊδίας  ή στην δεκαετία της; Αυτό θα το 
δείξει ο χρόνος. Το σίγουρο είναι πως η 
νέα γενιά θρέφεται από την κωμωδία, το 
«καμμένο αστείο», το κοροϊδευτικό σχό-
λιο περσόνων από την τηλεόραση, το χα-
λαρό και το ανάλαφρο. 

Συχνό φαινόμενο είναι ο κόσμος να 
ρωτάει την κωμική περσόνα για διάφορα 
προβλήματα που την απασχολούν, κυρί-
ως ερωτικά, αλλά πολλές φορές και ενη-
μερωτικά. 

Οι ερωτήσεις αυτές σε «ακατάλληλα, 
μη ειδικά» πρόσωπα δείχνουν την εμπι-
στοσύνη του κόσμου στους ανθρώπους 
που τον κάνουν να γελάει, αλλά ταυτό-
χρονα φανερώνουν την νέα τάξη πραγ-
μάτων, την κούραση, την βαρεμάρα της 
εποχής και την αποστροφή από την κοι-
νωνικοπολιτική ζωή της χώρας. 

Ας πάμε πολύ ενδεικτικά σε μερικούς 
σταθμούς της ιστορίας. Αρχαία Ελλά-
δα: Σοφοκλής, Ευρυπίδης, Αριστοφάνης, 
Αισχύλος. Αναγέννηση: Ντε Καρτ, Τζων 
Λοκ, Σπινόζα, Θεοτοκόπουλος, Δημαράς, 
Βούλγαρης, Γαζής. Αρχές 20ου  αιώνα, 
στην Ελλάδα η ποιητική γενιά του 1930. 
Όλα τα καλλιτεχνικά ρεύματα είχαν ως 
βάση την κοινωνία και την πολιτική και 
οδήγησαν σε μια νέα τάξη πραγμάτων, δι-
ότι ο κόσμος ακολουθούσε την τέχνη με 

σκοπό να γιατρέψει την πολιτική, κοινωνική 
και οικονομική ζωή του κράτους του. Διάβα-
ζε, μαγευόταν από τα μηνύματα ενός έργου 
τέχνης και χωρίς να υπάρχει τεχνολογία γι-
νόταν το περίφημο «όλον» του Αριστοτέλη.

Δεν είναι καθόλου τυχαία τα αστεία που 
κυκλοφορούν στο διαδίκτυο με θέμα Πα-
νελληνίων 2070 πείτε μας για τον covid-19 
και τι giveaway έκανε ο τάδε influencer. Aυτό 
θα παραδώσουμε ως γενιά; Αυτή είναι η νέα 
τάξη πραγμάτων του Έλληνα; Το δώρο που 
κληρώνει μια εταιρεία για να κάνει branding 
και τα σαχλά/κοροϊδευτικά αστεία χωρίς κα-
νένα κοινωνικό-πολιτικό μήνυμα; 

Αυτή είναι η νέα γενιά του ελληνικού 
καναπέ που ο κόσμος πια έχει αποστραφεί 
ακόμα και από τις εφημερίδες που είναι ένα 
μέσον που έχεις να κάνεις άμεσα με αυτόν 
που υπογράφει και φέρει την ευθύνη μιας 
είδησης την στιγμή που στην Αμερική που 
σφύζει από τεχνολογία είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι της καθημερινότητας;  

Αυτή είναι η νέα γενιά που βαριέται ακό-
μα και στο site της ελληνικής κυβέρνησης να 
μπει για να ενημερωθεί για τα μέτρα στήρι-
ξης του Covid-19 και ρωτάει στο instagram; 

Εσύ που γκρινιάζεις καθημερινά για την 
πολιτική, το lockdown, την οικονομία, τα 
fake news τι κάνεις γι αυτό; Τι κάνεις για το 
αύριο σου; Περιμένεις να κερδίσεις δώρα για 
να τα φορέσεις και να βγεις σε μια κοινωνία 
σάπια; Περιμένεις χωρίς κριτική σκέψη να εί-
σαι επιλαχών για ένα ακόμα επίδομα για να 
βγει ο μήνας; Περιμένεις η ζωή να σου χαρί-
σει γιατί σου χρωστάει ή πιστεύεις πως είσαι 
στη μόνη γενιά που πάνε όλα λάθος; Δεν εί-
σαι, αλλά αν συνεχίσουμε να είμαστε η γενιά 
του βαριέμαι, της πλάκας και του ναργιλέ θα 
είμαστε η χειρότερη γενιά στην κοινωνία. 

Τα όπλα τα έχεις. Από το 1990 θέμα έκ-
θεσης είναι τα θετικά και αρνητικά της τεχνο-
λογίας. Χρησιμοποίησε τα όπλα σου θετικά. 
Μοιράσου κάτι έξυπνο, κάτι προφητικό, κάτι 
ενημερωτικό, κάτι τεχνολογικό, κάτι καλό. 
Τα 500 comments για να κερδίσεις σε κά-
νουν μόνο να χάνεις, η ζωή δεν κερδίζεται, 
κατακτάται και δεν είναι κωμωδία.

*Η Κατερίνα Χαρκιολάκη είναι Ιστο-
ρικός, Master in States, Societies and 
Transition 
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Περιμένεις η 
ζωή να σου 

χαρίσει γιατί 
σου χρωστάει ή 

πιστεύεις πως 
είσαι στη μόνη 
γενιά που πάνε 
όλα λάθος; Δεν 
είσαι, αλλά αν 

συνεχίσουμε να 
είμαστε η γενιά 

του βαριέμαι, 
της πλάκας και 

του ναργιλέ 
θα είμαστε η 

χειρότερη γενιά 
στην κοινωνία.
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