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Η εγκληματικότητα στη Θεσσαλονίκη, λόγω του lockdown για την πανδημία του κορονοϊού, 
παρουσιάζει κατακόρυφη πτώση όχι όμως και οι διαρρήξεις αυτοκινήτων.
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Από τη γιαγιά Φιλιώ στη γιαγιά Εσθήρ

Όλοι έχουμε ή είχαμε γιαγιάδες. Πάντα οι αναμνήσεις από αυτές και οι ιστορίες τους γέμιζαν 
τα παιδικά μας χρόνια. Μας συντρόφευαν στηνπορεία της ζωής μας, έστω και αν ο χρόνος δημι-
ουργούσε την αχλή της απόστασης εξαιτίας του.

Εκτός από τις «δικές» μας γιαγιάδες, υπήρχαν και άλλες γιαγιάδες που τις κάναμε δικές μας. 
Έστω και αν οι ιστορίες τους πονούσαν. Πονούσαν πολύ. Σήμερα, λοιπόν, θα αναφερθώ σε δύο 
γιαγιάδες που έγιναν δικές μου, η καθεμία με τον τρόπο της. Με κοινό χαρακτηριστικό, να μου 
επιτρέψετε να πω, ότι βίωσαν την απανθρωπιά του κόσμου και μια γενοκτονία.

Πριν από λίγα 24ωρα έφυγε από τη ζωή μια ζωντανή μνήμη της θηριωδίας των ναζί. 
Η«γιαγιά Εσθήρ». Μια Γιαννιώτισσα, που ήταν μια ζωντανή μαρτυρία για τα όσα πέρασαν οι 
Εβραίοι στο Ολοκαύτωμα. Ήταν η γηραιότερη Ελληνίδα επιζώσα από τα κολαστήρια του Άου-
σβιτς-Μπιρκενάου.

Στα 17 της χρόνια, η Εσθήρ Κοέν, μαζί με όλους τους Ρωμανιώτες Εβραίους των Ιωαννίνων, 
έζησε την κτηνωδία.

Οι αφηγήσεις της ήταν πάντα συγκλονιστικές. Για τελευταία φορά είδε τους γονείς της και τα 
έξι αδέλφια της στην πύλη της κολάσεως του Άουσβιτς. Καταγράφω μία από αυτές, που είχε δο-
θεί στην «Κ» για τη 25η Μαρτίου του 1944, ξημερώματα, όταν με εντολή της Γκεστάπο περικυ-
κλώθηκαν οι εβραϊκές συνοικίες γύρω από το Κάστρο και στην ευρύτερη παραλίμνια περιοχή. 
«Φτωχοί άνθρωποι ήμασταν, κύριε, στη μεγάλη πλειοψηφία, νοικοκυραίοι, δεν είχαμε πειράξει 
κανέναν, αιώνες ολόκληρους ζούσαμε στα Γιάννενα. Δεν μας αγάπησε κανείς…».Με αυτό το 
ανθρώπινο παράπονο-γροθιά στο στομάχι μιλούσε και πρόσθετε: «Κανένας δεν πόνεσε, ούτε 
ένα δάκρυ. Τι τους κάναμε; Δεν τράβηξε κανείς γείτονας το κουρτινάκι να δει να μας σέρνουν 
στους δρόμους». Έλεγε και άλλα πολλά για τις συμπεριφορές των Ελλήνων συμπατριωτών 
της, όταν επέστρεψε από τα κολαστήρια, που θα έπρεπε να μας κάνουν όλους να ντρεπόμαστε. 
Αλλά ας είναι. Η Εσθήρ Κοέν πέρασε πλέον στην Ιστορία. Αλλά, πριν φύγει, έγραψε ακόμη ένα 
μάθημα Ιστορίας. Όταν τονΜάρτιο του 2014, η γιαγιά Εσθήρτράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας, 
καθώςσυναντήθηκε στα Γιάννενα με τον τότεΓερμανό πρόεδρο,ΓιόαχιμΓκάουκ.

«Πεθαίνοντας εμείς, πρέπει ο κόσμος να μάθει ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι απάν-
θρωπος», είπε η Εσθήρ Κοέν, ζητώντας του ότι τοελάχιστο που πρέπει να κάνουν είναι να δώ-
σουν λεφτά να γραφτούν βιβλία για να διαβάζουν και να μαθαίνουν τα μικρά παιδιά ώστε να 
μην επαναληφθούν τέτοια εγκλήματα, γιατί, δυστυχώς, η Ιστορία δείχνει να επαναλαμβάνεται. 
Ο Γερμανός πρόεδρος την αγκάλιασε λέγοντάς της: «Εντσουλντίγκουνγκ» (συγγνώμη). 

Η δεύτερη γιαγιά είναι η Φιλιώ Χαϊδεμένου. Μια γυναίκα-σύμβολο για τα όσα έζησαν οι 
Έλληνες της Μικράς Ασίας, που έφυγε από τη ζωή. Μια πατριώτισσά μου από τη Σμύρνη και 
τα Βουρλά, που πέθανε το 2007. Όλη της τη σύνταξη την ξόδευε σε εισιτήρια λεωφορείων και 
πλοίων για να οργώνει την Ελλάδα, όπου υπάρχει μικρασιατικός Ελληνισμός, και να μαζεύει 
αντικείμενα, όπως έγγραφα, ενδύματα, βιβλία, στολές, ακόμη και έπιπλα. Έλεγε η γιαγιά Φιλιώ: 
«Όσο ζω κι αναπνέω, δεν θα σταματήσω ποτέ να μιλώ για όσα ζήσαμε οι Έλληνες της Σμύρνης, 
της Μικράς Ασίας, με τη φωτιά, τον διωγμό, τον ξεριζωμό μας από τα άγια χώματα, την καταδίκη 
σε προσφυγιά. Αυτά τα μάτια, ώσπου να κλείσουν, θα βλέπουν μπροστά τους τα όσα έγιναν, και 
δεν συμφέρουν, και το στόμα μου θα μιλά για το άδικο του Ελληνισμού και θα ζητά την επιστρο-
φή εκεί που είδαμε το φως, που μεγαλώσαμε, προκόψαμε, για να χαθούν όλα μέσα στον καπνό 
και στη φωτιά». Μόνο που η γιαγιά Φιλιώ έφυγε χωρίς να ακούσει ούτε μία συγγνώμη…

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Τα επιδημιολογικά δεδομένα και οι προσδοκίες για το εμβόλιο

Δύσκολη εξίσωση 
με απρόβλεπτες μεταβλητές

Αν πορευόταν κανείς με βεβαι-
ότητες, ως προς την άρση του 
lockdown, τότε θα πρέπει να 

τις ξεχάσει. Και αυτό γιατί η κατάσταση 
με την οποία έρχεται αντιμέτωπη η 
κυβέρνηση είναι εξαιρετικά δύσκολη. 
Μια εξίσωση με πολλές μεταβλητές, εν 
τοις πράγμασι, με αποτέλεσμα κανείς 

να μην μπορεί με ασφάλεια να προ-
βλέψει τα επόμενα βήματα του οδικού 
χάρτη, μέχρι και την έναρξη της διαδι-
κασίας των εμβολιασμών, που τοπο-
θετείται, ρεαλιστικά και σε μεγαλύτερη 
κλίμακα, για τις αρχές του 2021. 

Στις αρχές της εβδομάδας και εκτι-

μώντας ότι έως το τέλος της τα επιδημι-
ολογικά δεδομένα θα ήταν καλύτερα, ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης ήθελε να απευ-
θυνθεί στους πολίτες, για να κοινοποιή-
σει τις αποφάσεις του. Κάτι τέτοιο, όμως, 
δεν συνέβη, με την αποκλιμάκωση των 
αριθμών –παρά την εμφανή σταθερο-
ποίηση– να είναι εξαιρετικά αργή. Εν-

δεικτικό είναι, άλλωστε, σύμφωνα με 
πληροφορίες του «Π» ότι, αν κινηθούμε 
με αυτούς τους ρυθμούς, στο καλύτερο 
σενάριο στο τέλος της επόμενης εβδο-
μάδας ο αριθμός των διασωληνωμένων 
θα είναι στην περιοχή των 500. Κάπως 
έτσι και με δεδομένη την ταχύτητα, με 
την οποία αλλάζουν τα δεδομένα και 

Τ Ο Υ  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Υ  Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Η
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επηρεάζονται τα προγνωστικά μοντέλα, 
ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει 
μεγαλύτερη ορατότητα στους πολίτες 
την ερχόμενη εβδομάδα, με δεδομένο 
ότι το lockdown παρατάθηκε μέχρι τις 
14/12. Και, βεβαίως, με ενδιαφέρον θα 
πρέπει να αναμένεται και η τοποθέτησή 
του στο Υπουργικό Συμβούλιο, που θα 
γίνει τη Δευτέρα ως συνέχεια του προ-
γραμματισμού του νομοθετικού έργου 
που δρομολογήθηκε και στο προηγού-
μενο Υπουργικό. 

Ομολογουμένως, αυτή η ρευστή κα-
τάσταση δεν αρέσει και στο Μέγαρο Μα-
ξίμου, το οποίο αντιλαμβάνεται ότι και 
οι αντοχές των πολιτών είναι σε οριακό 
σημείο, με τις αλλεπάλληλες παρατάσεις 
του καθεστώτος των περιορισμών, αλλά 
και την ανυπομονησία για επανάκαμψη 
της κοινωνικής ζωής. Αυτήν τη στιγμή, 
δε, δεν είναι καν σίγουρη η άρση κά-
ποιων περιορισμών μετά τις 14/12, μιας 
και λείπουν τα δεδομένα. «Αν δεν δού-
με αυτό που περιμένουμε, δηλαδή μια 
σημαντική κάμψη στους αριθμούς, που 
θα προλειάνει και το έδαφος για μια ση-
μαντική ανακούφιση τις επόμενες μέρες 

στο Σύστημα Υγείας, για ποια άρση περιο-
ρισμών να συζητήσουμε;» έλεγε ανώτε-
ρο κυβερνητικό στέλεχος στο «Π». Είναι, 
βεβαίως, αντιληπτό και στην κυβέρνηση 
ότι σε κάποια φάση και ο κ. Μητσοτάκης 
θα πρέπει να τοποθετηθεί για τα όσα θα 
γίνουν, για όσα θα ανοίξουν και δεν θα 
ανοίξουν, και να βάλει τέλος στην πα-
ραφιλολογία που δίνει και παίρνει όλο 
αυτό το διάστημα ως προς το τι μπορεί 
να ανοίξει και πότε. 

Μόνο λιανεμπόριο και αν…
Είναι εντυπωσιακό, δε, πώς έχουν 

αλλάξει οι σχεδιασμοί εν σχέσει με δύο 
εβδομάδες πριν, υπό τον φόβο μιας άρ-
σης περιορισμών που θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο 
τρίτο κύμα. Ακόμα τότε, ο κ. Μητσοτάκης 
ήλπιζε να μπορέσουν να επαναλειτουρ-
γήσουν τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία, 
έστω και για λίγες μέρες. Πλέον, ακόμα 
και αυτό το ενδεχόμενο έχει φύγει από 
το τραπέζι και συζητάμε μόνο για επα-
ναλειτουργία από το 2021. Όσο για την 
εστίαση, ο κ. Μητσοτάκης έβαλε εντελώς 
καινούργια δεδομένα, μιας και συνέδεσε 

την επαναλειτουργία της νυχτερινής δια-
σκέδασης με την έναρξη της διαδικασίας 
των εμβολιασμών, ενώ, με τη σειρά τους, 
εστιατόρια και καφέ θα πρέπει να περιμέ-
νουν επίσης έως το 2021. 

Το μόνο που απομένει στο τραπέζι 
είναι η σκέψη για άνοιγμα του λιανεμπο-
ρίου, εκτός των εποχικών καταστημά-
των, που θα επαναλειτουργήσουν από τη 
Δευτέρα. Εκτός συζήτησης φαίνεται πως 
είναι τα εμπορικά κέντρα, ενώ δεν πρέπει 
να θεωρηθεί βέβαιο ότι τα καταστήματα 
θα επαναλειτουργήσουν στα μέσα του 
μήνα, ιδίως εφόσον η επιδημιολογική 
επιβάρυνση παραμένει υψηλή. Ίσως, λί-
γες μέρες πριν από τις γιορτές δοθεί το 
λάκτισμα για την επιστροφή στα κατα-
στήματα, αλλά όλα αυτά μένει να φα-
νούν το επόμενο διάστημα και ανάλογα 
με την εξέλιξη των πραγμάτων. 

Επιθέσεις και εμβόλια
Ο κ. Μητσοτάκης, την ίδια ώρα, έχει 

να αντιμετωπίσει και μια πολύ σκληρή 
αντιπολίτευση, με αμφισβήτηση πλέ-
ον ακόμα και των στοιχείων του ΕΟΔΥ. 
Σύμφωνα με συνομιλητές του, ο πρω-

θυπουργός εκτιμά ότι η συζήτηση αυτή 
βλάπτει τη χώρα, ενώ εμφανίζεται εξαι-
ρετικά εκνευρισμένος και με το γεγονός 
μιας διαρροής, την οποία ο ίδιος θεωρεί 
κακόβουλη, αλλά και αστήρικτη. 

Η ελπίδα της κυβέρνησης, πάντως, 
είναι τα εμβόλια, τα οποία είναι… στον 
δρόμο. Αυτές τις μέρες, η Επιτροπή Εμ-
βολιασμών «κλειδώνει» τη χρονοσειρά 
του εμβολιασμού, ο οποίος θα ξεκινήσει 
από τον Ιανουάριο σε πιο ευρεία κλίμα. 
Στην πρώτη γραμμή προτεραιότητας θα 
είναι οι υγειονομικοί και σίγουρα αυτοί 
του ΕΣΥ, ενώ ανοιχτό είναι αν σε αυτούς 
θα συμπεριλαμβάνονται και οι υγειονο-
μικοί του ιδιωτικού τομέα. Από εκεί και 
μετά, θα ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι 
και οι τρόφιμοι σε γηροκομεία, σε κέντρα 
αποκατάστασης, αλλά και σε μονάδες 
χρόνιας φροντίδας. Ως προς τον γενικό 
πληθυσμό, εκτιμάται πως προκρίνεται ο 
ηλικιακός παράγων, όπως έκανε η Μεγά-
λη Βρετανία, που όρισε μια σειρά προτε-
ραιότητας ανά ηλικία, ενώ εκτιμάται ότι 
θα περιληφθούν στα κριτήρια και κάποια 
χρόνια νοσήματα που καθιστούν πολίτες 
«ευπαθείς ομάδες».

reportage
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Πώς κλείστηκε το mega deal με τη CVC Capital Partners

Αλλάζει χέρια η Vivartia

H  ιστορική βιομηχανία τροφί-
μων Vivartia αλλάζει χέρια, 
αφού το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Marfin Investment Group, την πε-
ρασμένη Τρίτη, ενέκρινε την πώληση 
των μετοχών της προς την επενδυτική 
εταιρεία CVC Capital, έναντι 600 εκατ. 
ευρώ. Πρόκειται για αίσιο τέλος σε 
μία διαδικασία που ξεκίνησε μερικούς 
μήνες πριν, καθώς από τις 29 Σεπτεμ-
βρίου η CVC είχε υποβάλει δεσμευτική 
πρόταση εξαγοράς στον όμιλο MIG, 
στον οποίο ανήκει η εταιρεία τροφίμων 
Vivartia, υπό την ομπρέλα της οποίας 
βρίσκονται μεταξύ άλλων οι φίρμες 
ΔΕΛΤΑ, «Μπάρμπα Στάθης», «Χρυσή 
Ζύμη» αλλά και Goody’s, Everest, 
Flocafe.

Η διαδρομή 
Η Vivartia ιδρύθηκε το 2006 και σή-

μερα δραστηριοποιείται στον κλάδο των 
Γαλακτοκομικών και Ποτών μέσω της 
ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα ΑΕ, στον Κλάδο Υπηρεσι-
ών Εστίασης και Ψυχαγωγίας μέσω των 
Goody’s AE και Everest AE και στον Κλά-
δο Κατεψυγμένων Τροφίμων μέσω της 
«Μπάρμπα Στάθης» ΑΒΕΕ. Το 2019 είχε 
πωλήσεις 629 εκατ. και κέρδη EBITDA 63 
εκατ. ευρώ.

Η ιστορική διαδρομή της Vivartia ξε-
κινά το 1952, όταν ο Αριστείδης Δασκα-
λόπουλος ίδρυσε τη μικρή οικογενειακή 
επιχείρηση παραγωγής και διάθεσης γα-
λακτοκομικών προϊόντων, συνεχίστηκε 
το 1965, όταν η επιχείρηση μεταφέρθηκε 
στις σημερινές εγκαταστάσεις της ΔΕΛΤΑ 
στον Ταύρο, και το 1969, όταν δημιουρ-
γήθηκε η πρώτη γραμμή κατεψυγμένων 
φρούτων και λαχανικών στην Ελλάδα, 
της «Μπάρμπα Στάθης».

Το 1990 ήταν μια χρονιά-ορόσημο 
για την εταιρεία, με την απόσχιση του 
κλάδου κατεψυγμένων τροφίμων, οπό-
τε και συστήθηκε η «Μπάρμπα Στάθης» 
ΑΕ, η οποία έναν χρόνο μετά εισήχθη στο 
ελληνικό Χρηματιστήριο. Την ίδια χρονιά 
δημιουργήθηκε από τους βασικούς με-
τόχους ο όμιλος Goody’s. Μετά από τέσ-
σερα χρόνια, το 1994, η ΔΕΛΤΑ ΑΕ αγο-

ράζει την πλειοψηφία των μετοχών της 
«Μπάρμπα Στάθης» ΑΕ και εγκαινιάζει το 
νέο, πλήρως αυτοματοποιημένο εργο-
στάσιο γιαούρτης στον Αγ. Στέφανο, ενώ 
η Goody’s εισέρχεται στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Αθηνών και παράλληλα λειτουρ-
γεί το πρώτο κατάστημα της αλυσίδας 
Flocafe, το δεύτερο σήμα της Goody’s, 
πρωτοποριακό για την εποχή του.

Τον επόμενο χρόνο (1995) ακολού-
θησε η συγχώνευση της «Μπάρμπα Στά-
θης» ΑΕ με τη Froza AE (θυγατρική της 
ΔΕΛΤΑ ΑΕ) με απορρόφηση της δεύτερης 

από την πρώτη. Στα τέλη της δεκαετίας 
του ’90, η «Μπάρμπα Στάθης» εξαγόρα-
σε τη «Μακεδονική Σφολιάτα».

Το 2000 τα πολλά σήματα του ομί-
λου μπήκαν κάτω από την «ομπρέλα» 
της ΔΕΛΤΑ Συμμετοχών ΑΕ, όπου το τμή-
μα τροφίμων και το τμήμα παγωτού λει-
τουργούν ως αυτόνομες εταιρείες. Την 
ίδια χρονιά, η ΔΕΛΤΑ χάνει τον ιδρυτή και 
πρόεδρό της, Αριστείδη Δασκαλόπουλο, 
και τη θέση του αναλαμβάνει ο υιός του, 
Δημήτρης Δασκαλόπουλος, ενώ η ΔΕΛ-
ΤΑ Συμμετοχών εξαγοράζει την Goody’s 

και την εντάσσει στον όμιλο ΔΕΛΤΑ. Το 
2000, επίσης, δημιουργείται, σε συνερ-
γασία με τη Hellenic Catering του ομίλου 
Goodys’s, η εταιρεία Greenfood AE, με 
σκοπό την παραγωγή νωπών λαχανικών.

Οι όροι της συμφωνίας 
Όσον αφορά τους όρους συμφωνίας 

για τη μεταβίβαση της Vivartia στη CVC: 
Το προσφερθέν τίμημα για το 100% του 
μετοχικού κεφαλαίου της Vivartia ανέρ-
χεται στο ποσό των 175.000.000 ευρώ, 
από το οποίο το τίμημα που αναλογεί στο 
ποσοστό 92,08% του μετοχικού κεφα-
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λαίου της Vivartia, κυριότητος της MIG, 
ανέρχεται στο ποσό των 161.135.640,74 
ευρώ και θα καταβληθεί ολοσχερώς 
κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
συναλλαγής. Η αγοράστρια αναλαμβά-
νει το σύνολο του δανεισμού της Vivartia, 
ο οποίος ανέρχεται σήμερα περίπου σε 

425 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τη συνο-
λική αποτίμηση της εταιρείας άνω των 
600 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή τελεί υπό 
την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της MIG και την έγκριση των αρ-
μόδιων αρχών ανταγωνισμού.

Η MIG πέτυχε, επίσης, κατ’ αρχήν 
συμφωνία με τη δανείστρια της Τράπεζας 
Πειραιώς, για την παράταση του χρόνου 
αποπληρωμής του υπολειπόμενου δα-
νεισμού της κατά τρία έτη, με δικαίωμα 
επέκτασης για επιπλέον ένα έτος, με μει-

ωμένο επιτόκιο ανερχόμενο σε 3% (από 
το οποίο 1% θα καταβάλλεται μετρητοίς 
και το υπόλοιπο θα κεφαλαιοποιείται).

Ο εκπρόσωπός της CVC Capital 
Partners, κ. Άλεξ Φωτακίδης, στη χώρα 
μας επιβεβαίωσε την πρόθεση του fund 
να συνεχίσει τις επενδύσεις στην Ελ-
λάδα, εστιάζοντας στους τομείς που θα 
μπορούσαν –ή θα έπρεπε– να συγκε-
ντρώνουν τα βλέμματα των διεθνών 
επενδυτών την επομένη της πανδημίας. 
«Δραστηριοποιούμαστε στην Ελλάδα 
από το 2017 και σήμερα το χαρτοφυ-
λάκιό μας ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ. 
Γυρίζοντας πίσω, αυτό που μας εξέπληξε 
ήταν το ανθρώπινο κεφάλαιο. Το ταλέ-
ντο, δηλαδή, που υπάρχει στη χώρα», 
τόνισε χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο του 
31ου Greek Economic Summit, που δι-
οργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπο-
ρικό Επιμελητήριο.

Ποια είναι η CVC Capital Partners
Το ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο CVC 

Capital Partners έβαλε στην επενδυτική 
του σφαίρα την Ελλάδα από το 2016 και 
μέσα σε πέντε χρόνια οι επενδύσεις του 
ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’60, ο 
τραπεζικός γίγαντας Citigroup δημιουρ-
γεί ένα από τα πρώτα επενδυτικά κεφά-
λαια στην Αμερική. Το 1981 θα δημιουρ-
γήσει τον ευρωπαϊκό του βραχίονα, που 
ακούει στο όνομα CVC Capital Partners. 
Στη δεκαετία του ’90, θα αποσχισθεί από 
τον όμιλο της Citigroup και θα περάσει σε 
ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι όμως στην 
πλειοψηφία τους προέρχονταν από τον 
όμιλο.

Με έντονη παρουσία από τις αρχές 
τις νέας χιλιετίας, έγινε ιδιαίτερα γνωστή 
το 2005, όταν απέκτησε το 63,4% της 
Formula One Group, που διαχειρίζεται 
το γνωστό πρωτάθλημα αυτοκινήτων 
ταχύτητας. Σήμερα μπορεί να διαθέτει 
μειοψηφικό ποσοστό στην παραπάνω 
εταιρεία, αλλά επένδυσε τα χρήματα από 
την πώληση των μετοχών σε άλλες κερ-
δοφόρες επιχειρήσεις.

Ανάμεσά τους η Deoleo, η μεγαλύτε-
ρη παραγωγός συσκευασμένου ελαιολά-
δου στον κόσμο, με τέσσερα εργοστάσια 
και κορυφαία σήματα όπως το Bertolli 
και το Carapelli. Δεν έμεινε μόνο στην 
Ευρώπη, άνοιξε γραφεία στη Νέα Υόρκη 
και στις μητροπόλεις της Ασίας και μέσω 
θυγατρικών επενδυτικών εταιρειών 
αποκτούσε εταιρείες που εκτιμούσε ότι 

αποτελούσαν επενδυτικές ευκαιρίες σε 
μακροχρόνιο επίπεδο.

Στο χαρτοφυλάκιό της ανήκουν 
εταιρείες όπως η Avast, γνωστή από 
τα antivirus, η ελβετική ωρολογοποι-
ία Breitling, η ισπανική Cortefiel (σ.σ. 
στην Ελλάδα είναι γνωστή από τα ρού-
χα Springfield), η αμερικανική αλυσίδα 
ειδών για pet Petco, η στοιχηματική Sky 
Bet, το Channel 9 στην Αυστραλία και η 
αλυσίδα fast food SRS στην Κορέα.

Σήμερα έχει καταφέρει να συγκε-
ντρώσει και να διαχειρίζεται κεφάλαια 
300 και πλέον ισχυρών παγκόσμιων 
επενδυτών, δεσμευμένα κεφάλαια της 
τάξης των 110 δισ. δολαρίων, ενώ στα 
23 γραφεία της σε όλο τον κόσμο εργά-
ζονται 480 υπάλληλοι 43 εθνοτήτων. Τα 
υπό διαχείριση κεφάλαια της CVC Capital 
ξεπερνούν τα 82 δισ. δολάρια και έως 
σήμερα έχει επενδύσει κεφάλαια άνω 
των 134 δισ. δολαρίων παγκοσμίως, 
ενώ διαθέτει σημαντική εξειδίκευση στον 
κλάδο νοσοκομείων, ειδικά σε χώρες 
του ευρωπαϊκού Νότου. Μάλιστα, έχει 
παρουσία σε περισσότερα από 25 νοσο-
κομεία σε χώρες του ευρωπαϊκού Νότου 
και της ευρύτερης Μεσογείου, όπως η 
Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία.

Την τελευταία τριετία, το CVC Capital 
Partners έχει προχωρήσει σε σημαντικές 
εξαγορές στον διαρκώς αναπτυσσόμενο 
κλάδο ιδιωτικής υγείας, επενδύοντας 
τουλάχιστον 600 εκατ. για να αποκτή-
σει από τη MIG σειρά θεραπευτικών κέ-
ντρων, φτάνοντας πλέον να ελέγχει περί-
που το 30% αυτής της «πίτας». Το 2017 
είχε εξαγοράσει τα Metropolitan και 
«Ιασώ» General, ενώ το 2018 εξαγόρασε 
το 70,38% του θεραπευτηρίου «Υγεία», 
έναντι 204,4 εκατ. ευρώ, στη σημαντικό-
τερη εξέλιξη που έχει γίνει στον κλάδο 
εδώ και πολλά χρόνια.

Το CVC Capital Partners, έτσι, έγινε 
ο κυρίαρχος «παίκτης» στον χώρο της 
ιδιωτικής υγείας, ενώ θυμίζουμε πως 
το «Υγεία» έχει υπό τη σκέπη του και 
τα μαιευτήρια «Μητέρα» και «Λητώ», 
δυναμικότητας 1.261 κλινών, κινήσεις 
που καθιστούν το αμερικανικό επενδυ-
τικό κεφάλαιο ως έναν από τους ισχυ-
ρότερους παράγοντες στον τομέα της 
ιδιωτικής υγείας στη χώρα μας. Οι τοπο-
θετήσεις του CVC στον χώρο της υγείας 
γίνονται μέσω της εταιρείας Hellenic 
Healthcare, στην οποία συμμετέχουν και 
οι κ.κ. Β. Θεοχαράκης και Δ. Σπυρίδης, 
που αποτελούσαν βασικούς μετόχους 
και ιδρυτές του Metropolitan.

Τον περασμένο Ιανουάριο, με μια 
αιφνιδιαστική κίνηση, το CVC Capital 
Partners, μέσω της θυγατρικής Venilia 
Investments, ανοίχτηκε για πρώτη φορά 
σ’ έναν νέο χώρο, αυτόν της διαχείρισης 
μαρίνων και του yachting, εξαγοράζο-
ντας τις μαρίνες της D-Marin, του τουρ-
κικού ομίλου Dogus. Μια κίνηση που 
αφενός δείχνει τις προοπτικές που έχει 
αυτός ο εντελώς ανεκμετάλλευτος στην 
Ελλάδα κλάδος, αφετέρου μαρτυρά τις 
προθέσεις του μεγάλου αμερικανικού 
επενδυτικού σχήματος, που βάζει πλώρη 
για να γίνει παγκόσμια δύναμη και στον 
θαλάσσιο τουρισμό. Το fund απέκτησε 
τις συμμετοχές της D-Marin του Τούρκου 
επιχειρηματία Φερίτ Σαχένκ σε Ελλάδα, 
Κροατία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 
Στην Ελλάδα, η εξαγορά αφορά τις μαρί-
νες του Φλοίσβου, της Ζέας, των Γουβιών 
στην Κέρκυρα και της Λευκάδας. 

Επίσης, τον Απρίλιο η CVC Capital 
απέκτησε ψηλή μειοψηφική συμμετοχή 
στη Skroutz, την παλαιότερη και πλέον 
γνωστή εταιρεία στην κατηγορία των 
πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου 
στην Ελλάδα.

οικονομία



8 05.12.2020

Ο Βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Βαρτζόπουλος στη Karfitsa

Μέτρα μέχρι τις γιορτές, καμία 
χαλάρωση με γεμάτα νοσοκομεία

Την άποψη πως τα περιοριστικά 
μέτρα κατά της πανδημίας, 
ειδικά στη Θεσσαλονίκη, πρέπει 

να συνεχιστούν, καθώς η κατάσταση 
είναι τέτοια που δεν επιτρέπει καμία 
χαλάρωση με γεμάτα νοσοκομεία, 
εκφράζει σε συνέντευξη του στην 
karfitsa ο βουλευτής Θεσσαλονίκης 
και πρώην Υφυπουργός Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημήτρης 
Βαρτζόπουλος. 

Ανάμεσα στους περιορισμούς που 
πρέπει να συνεχίζουν να εφαρμόζονται 
για όσο χρονικό διάστημα η επικινδυ-
νότητα μετάδοσης του ιού παραμένει 
στα ίδια επίπεδα και δεν μειώνεται, ο 
κ. Βαρτζόπουλος συγκαταλέγει και το 
άνοιγμα των σχολείων. Απαντώντας σε 
όσους ισχυρίζονται πως η κυβέρνηση 
άργησε να λάβει μέτρα στήριξης του συ-
στήματος υγείας με διορισμούς γιατρών 
και νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ τα 
κρούσματα στη χώρα είχαν καθημερινή 
αυξητική πορεία, ο πρώην Υφυπουργός 
απαντά πως οι απόψεις, ότι το Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας, με χρήματα και προσωπικό 
διορθώνεται, είναι απλουστευτικές. Ο κ. 
Βαρτζόπουλος με την ιδιότητα του και 
ως ιατρού, υπογραμμίζει την ανάγκη λή-
ψης από όλους της απόφασης να εμβολι-
αστούν κατά του κορωνοϊού, όταν δοθεί 
η έγκριση και κυκλοφορήσει  το εμβόλιο.

Χωρίς να μπορεί να δοθεί ξεκάθαρη 
ημερομηνία άρσης των περιοριστικών 
μέτρων, πιστεύετε πως πρέπει να γίνει 
αυτό πριν τις γιορτές ώστε να δουλέψει 
η αγορά; Ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη 
με τα υφιστάμενα δεδομένα θα μπορού-
σε να ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση;  
Στην Θεσσαλονίκη συνεχίζεται η εμφά-
νιση κρουσμάτων χωρίς εμφανή συνεχή 
πτωτική τάση. Αυτό σημαίνει, ότι για τις 
επόμενες εβδομάδες η πίεση στο υγειο-
νομικό σύστημα - απαραίτητες απλές νο-
σηλείες και ΜΕΘ- θα παραμείνει αμείω-

τος. Σημαντικό επίσης το γεγονός, ότι και 
τα ευρήματα από τα λύματα δεν επιτρέ-
πουν μεγάλη αισιοδοξία. Αυτό σημαίνει, 
ότι η μεταδοτικότητα του ιού παραμένει 
αμείωτος. Δηλαδή παρά τους περιορι-
σμούς, που ισχύουν εδώ και ένα μήνα, 
τα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Άρα δεν 
προσέχουμε στις προσωπικές μας επα-

φές, είτε στην δουλειά είτε στο σπίτι! Αν 
δείτε γύρω σας στο δρόμο, είτε στις προ-
σωπικές σας συναλλαγές, οι άνθρωποι, 
που φορούν την μάσκα με την μύτη έξω 
ή κάτω από τα σαγόνι, που κοροϊδεύουν 
δηλαδή, δυστυχέστατα δεν είναι λίγοι.
Τούτο σημαίνει, ότι τα μέτρα πρέπει, να 
συνεχιστούν σίγουρα μέχρι τις γιορτές. 

Με γεμάτα τα νοσοκομεία καμία χαλά-
ρωση δεν επιτρέπεται. Σε κανένα τομέα! 

Συμφωνείτε με το άνοιγμα των σχο-
λείων, μήπως γίνει αιτία για νέα αύξη-
ση των κρουσμάτων; Εάν δεν μειωθεί  
ουσιαστικά η επικινδυνότητα της μετά-
δοσης του ιού όχι απλώς ως μείωση του 
αριθμού των βεβαιωμένων κρουσμάτων 

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Ο Ν  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο  Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Τ Η



905.12.2020

Ακόμα και σε ολικό lockdown ξεπερνά τις δυσμενείς συνθήκες

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ικανοποιεί 
τις ανάγκες των καταναλωτών

Με σωστή οργάνωση και αυστηρό 
προγραμματισμό η ΕΔΑ ΘΕΣΣ ξεπερνά τις 
προκλήσεις τις πανδημίας και συνεχίζει 
σταθερά την πορεία της, ικανοποιώντας 
πλήρως τις ανάγκες των καταναλωτών. 

Παρά τα αυστηρότατα μέτρα και τις 
δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν μέ-
χρι σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Θεσσα-
λία, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ κατάφερε να ενεργοποι-
ήσεικαι να ικανοποιήσει  περισσότερους 
από 3.800 νέους καταναλωτές στις περι-
οχές της Αδείας κατά το μήνα Νοέμβριο. 
Οι ενεργοποιήσεις των συνδέσεων νοι-
κοκυριών και εμπορικών καταναλωτών 
διατηρούνται στα ίδια επίπεδα σε σχέση 
με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ 
παρουσιάζουν σημαντική αύξηση ύψους 
35%σε σχέση με τον προϋπολογισμό.

Εντυπωσιακή αύξηση σημείωσανκαι 

οι διανεμηθέντες όγκοι φυσικού αερίου 
το Νοέμβριο,  καθώς διαμορφώθηκαν 
σε 48,6 εκ. Nm3 έναντι 27,3 εκ. Nm3του 
περσινού έτους, μια αύξηση 78% συ-
γκριτικά με το 2019.  

Οι στέρεες βάσεις που έχει θέσει η ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ και η ετοιμότητα που επιδεικνύει σε 
κάθε έκτακτο γεγονός, επιτρέπουν στην 
Εταιρεία να υλοποιεί τις προγραμματι-
σμένες επενδύσεις ώστε να φέρνει το 
φυσικό αέριο σε όλο και περισσότερους 
καταναλωτές. Μέσω της αυξανόμενης 
διείσδυσης του φυσικού αερίου, επι-
τυγχάνεται η βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και της εξοικονόμησης 
πόρων, με αποτέλεσμα την ελάφρυνση 
του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, 
μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκλη-

ρώσει το Πρόγραμμα Ανάπτυξης για το 
2020, επιτυγχάνοντας όλους τους στό-
χους της, με γνώμονα την ασφάλεια και 
την αδιάλειπτη διανομή φυσικού αερίου. 
Παράλληλα, συμβάλλει καταλυτικά στην 

αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς 
συγκυρίας και μεριμνά για την προστασία 
της υγείας των εργαζομένων, των συνερ-
γατών και του κοινωνικού συνόλου.

αλλά μείωση των νοσηλευομένων δεν 
μπορεί κανείς, να συζητά για οποιαδήπο-
τε μείωση των περιορισμών. Όταν υπάρ-
χει κίνδυνος ζωής, τα κριτήρια χειρισμού 
των καταστάσεων έχουν αποκλειστική 
σχέση με την διατήρηση της ζωής και όχι 
με άλλες ανάγκες. Άρα τίποτε δεν επιτρέ-
πεται, να ανοίξει, εάν δεν ελαχιστοποιη-
θεί ο κίνδυνος ζωής. 

Θεωρείτε σωστές όλες τις αποφά-
σεις της κυβέρνησης που αφορούν τον 
τομέα της υγείας; Μήπως κάποιες θα 
έπρεπε να επανεξεταστούν ή άλλες να 
έχουν ληφθεί πιο γρήγορα ειδικά αυτές 
που αφορούν την στήριξη του συστή-
ματος υγείας; Η Κυβέρνηση έκανε, ό,τι 
ήταν δυνατόν δεδομένων των συνθη-
κών. Μέσα στο καλοκαίρι προσελήφθη-
σαν χιλιάδες ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού και υπερτριπλασιάσθηκε ο 
αριθμός των κλινών ΜΕΘ. Το ΕΣΥ, παρά 
τις κατά καιρούς φιλότιμες προσπάθειες 
μεταρρύθμισης του,  με τα χρόνια γίνεται 
ολοένα και πιο δυσλειτουργικό. Οι από-
ψεις, ότι με χρήματα και προσωπικό δι-
ορθώνεται, είναι απλουστευτικές  (όσους 
ικανούς και πρόθυμους κι αν στριμώξεις 

σε μια γαλέρα, δεν την κάνεις φρεγάτα). 
Την ριζική μεταρρύθμιση και των νοσο-
κομείων και του συστήματος πρωτοβάθ-
μιας φροντίδος υγείας, που εξήγγειλε ο 
Πρωθυπουργός, δεν είναι δυνατόν φυσι-
κά, να την επιχειρήσουμε, όσο διαρκεί η 
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. 

Πιστεύετε όπως λένε πολλοί ειδικοί 
πως θα πάμε σε επαναλαμβανόμενα 
lockdown; Αν συμβεί αυτό το ταμείο του 
κράτους και το κυβερνητικό «οπλο-
στάσιο» έχει τις αντοχές που απαιτού-
νται, για τη  στήριξη επιχειρήσεων και 
εργαζομένων; Στην Βόρειο Ελλάδα και 
Θεσσαλία δεν τίθεται θέμα επαναλαμ-
βανομένων lockdowns. Επιβάλλεται 
η συνέχιση του lockdown μέχρις ότου 
υπάρξει επαρκής ασφάλεια για την δια-
τήρηση της δημόσιας υγείας σε επίπεδα 
ανεκτά και επαρκή. Η Κυβέρνηση εξα-
ντλεί όλα τα μέσα, που διαθέτει, για την 
ελάφρυνση των οικονομικών συνεπει-
ών. Οι μεταρρυθμίσεις μας έχουν πείσει 
τις αγορές, είμαστε αξιόπιστοι. Τα μέσα 
αυτά θα αυξηθούν σημαντικά και με την 
ενεργοποίηση των κοινοτικών κονδυλί-
ων την άνοιξη. Το 2021 θα είναι μια χρο-

νιά αναγέννησης και προόδου. Στο τέλος 
του θα έχουμε επουλώσει τις πληγές. Το 
μέλλον θα είναι ανάπτυξης και προόδου. 

Μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού 
έχει αμφιβολίες για την αποτελεσματι-
κότητα και την ασφάλεια των εμβολίων 
που ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν. 

Ποια η δικής σας συμβουλή και άποψη;  
Να ακούμε τους ειδικούς. Τα εμβόλια πι-
στοποιούνται από τις αυστηρότερες ελε-
γκτικές αρχές του πλανήτη. Δεν υπάρχει 
κανείς λόγος ανησυχίας. Όλοι πρέπει να 
εμβολιασθούν. Όποιος δεν το κάνει βλά-
πτει  εαυτόν και την οικογένεια του.

reportage

Στην Βόρειο Ελλάδα και Θεσσαλία δεν 
τίθεται θέμα επαναλαμβανομένων 
lockdowns. Επιβάλλεται η συνέχιση 
του lockdown μέχρις ότου υπάρξει 
επαρκής ασφάλεια για την διατήρηση 
της δημόσιας υγείας σε επίπεδα ανεκτά 
και επαρκή.
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Περισσότερα από 300 άτομα το χρόνο εντάσσονται στο κέντρο υποδοχής

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ: Φόβους για αύξηση της 
χρήσης ναρκωτικών στην Πανδημία 

Η αβεβαιότητα, το άγχος και 
ο φόβος που πυροδοτεί η 
παρατεινόμενη πανδημία, 

σε συνδυασμό με την οικονομική 
ανασφάλεια, επηρεάζουν την ψυχική 
υγεία των Ελλήνων και σύμφωνα με 
τους υπεύθυνους του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 
αναμένεται να επιδεινώσουν μακρο-
πρόθεσμα τα προβλήματα που συνδέο-
νται με τη χρήση νόμιμων και παρά-
νομων ουσιών και άλλων μορφών 
εθισμού, όπως τα τυχερά παιχνίδια και 
το διαδίκτυο.

«Στις συνθήκες ψυχολογικής πίεσης 
βλέπουμε αύξηση των εξαρτήσεων και 
συγκεκριμένα η χρήση κάνναβης, το αλ-
κοόλ και ο ηλεκτρονικός τζόγος για τους 
περισσότερο ευαίσθητους που κλείνο-
νται στα σπίτια τους» αναφέρει ο Βασί-
λης Καλαμπαλίκης, Υπεύθυνος ΚΕΘΕΑ 
ΙΘΑΚΗ. Την ίδια ώρα η απαγόρευση στη 
μετακίνηση βάζει σε δεύτερη μοίρα την 
απεξάρτηση, με αποτέλεσμα πρώην χρή-
στες να υποτροπιάζουν σε χρήση ουσιών. 

«Όσοι εξυπηρετούμενοι χρήστες ή 
γονείς ερχόταν από άλλους νομούς έξω 
από τη Θεσσαλονίκη φοβούνται να μετα-
κινηθούν και αντιμετωπίζουν δυσκολία 
πρόσβασης βάζοντας την  απεξάρτηση 
σε δεύτερη μοίρα» εξηγεί ο κ Καλαμπα-
λίκης.  

Στο ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ εξακολουθεί να 
διατηρείται η δια ζώσης επαφή ανάμεσα 
στους συμβούλους και στους χρήστες, 
και όπου υπάρχει δυνατότητα γίνεται 
τηλε-συνεδρία με  χρήση ψηφιακών μέ-
σων.

Αυξάνονται οι νέοι χρήστες
Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος 

Έρευνας του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ  το 2019, 
πάνω από 1200 άτομα επισκέφτηκαν 
την κοινότητα απεξάρτησης ενώ το τη-
λεφωνικό κέντρο δέχτηκε περισσότερες 
από 1300 κλήσεις. Από την μέχρι στιγ-
μής εξέταση των στοιχείων για το 2020, 

οι αριθμοί  δεν διαφέρουν ιδιαίτερα ενώ 
ένα σημαντικό άλλα παράλληλα δυσά-
ρεστο στοιχείο που έχουν στα χέρια τους 
οι υπεύθυνοι είναι ότι οι έφηβοι και οι 
νέοι χρήστες που προσεγγίζουν το πρό-
γραμμα «Ανάδυση» κάθε χρόνο φτάνουν 
τα 150 άτομα με σταθερό αριθμό χωρίς 
σημάδια πτώσης. 

Ακόμη ένα στοιχείο που προκαλεί 
προβληματισμό είναι ότι αν και οι νέοι 
σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα αρ-
χίζουν το κάπνισμα και τη χρήση αλκοόλ 
σε μικρές ηλικίες, αυτό δεν θορυβεί την 
οικογένεια που προσπαθεί να λύσει το 
πρόβλημα  «εκ των έσω» και όχι με τη 
βοήθεια ειδικών καθώς όπως αναφέρει 
ο κ Καλαμπαλίκης ακόμη θεωρείται «τα-
μπού» η αναζήτηση βοήθειας για τέτοια 
θέματα.  Ανησυχία προκαλεί και η αύξη-

ση της χρήσης κάνναβης σε μικρότερες 
ηλικίες και κυρίως στους 16χρονους 
εφήβους παρόλο που ο μέσος όρος είναι 
μικρότερος από τις υπόλοιπες χώρες της 
Ε.Ε.

Το προφίλ όσων ζητούν βοήθεια
Σύμφωνα με  τα στοιχεία, περισσότε-

ρα από 300 άτομα το χρόνο εντάσσονται 
στο κέντρο υποδοχής ενώ περίπου 100 
άτομο ακολουθούν την κοινότητα διαμο-
νής και  περίπου 50 άτομα μπήκαν την 
κοινωνική επανένταξη.  

Εννιά στους δέκα νέους που απευ-
θύνονται στο πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ για 
νέους και εφήβους είναι άντρες. Η μέση 
ηλικία είναι τα 18 έτη ενώ όλοι έχουν αρ-
χίζει τη χρήση από τα 15 και η ουσία είναι 
η κάνναβη. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ιθάκης, 
η κάνναβη είναι η ουσία για την οποία 
ζητούν οι περισσότεροι από τους χρήστες 
υποστήριξη σε ποσοστό 81% από το πρό-
γραμμα. Σχεδόν οι μισοί περίπου 47% 
έχουν στο ενεργητικό τους μία σύλληψη, 
ωστόσο μόνο το 3% έχει καταδικαστεί 
στο παρελθόν. Για τους εφήβους και νε-
αρούς ενηλίκους σημαντικές πηγές πα-
ραπομπής σε θεραπεία είναι η οικογένεια 
50%, η δικαστική υπηρεσία ή η αστυνο-
μία κατά  10% και οι ιατρικές κοινωνικές 
υπηρεσίες κατά 8%. 

Τα 37 η μέση ηλικία του χρήστη 
Εννιά  στους 10 από τους ενήλικες 

που απευθύνονται στο πρόγραμμα είναι 
άνδρες με μέση ηλικία τα 37 έτη. Το 57% 
δηλώνει ως κύρια ουσία για την οποία 
ζητά θεραπεία την ηρωίνη, το 19% την 
κάνναβη, το 12% τις διεγερτικές ουσί-
ες, το 2% τις υπνωτικές/κατασταλτικές 
ουσίες και το 5% τη βουπρενορφίνη. O 
πληθυσμός αυτός εκτός από το πρό-
βλημα της εξάρτησης, και συνήθως ως 
απόρροια αυτής, έχει και άλλα σημαντικά 
προβλήματα και δυσκολίες: Το 54% είναι 
άνεργοι, το 82% έχει συλληφθεί τουλά-
χιστον μία φορά, το 64% έχει καταδικα-
στεί τουλάχιστον μία φορά, το 28% έχει 
φυλακιστεί και το 45% έχει δικαστικές 
εκκρεμότητες. Επίσης, το 41% αναφέρει 
κάποιο πρόβλημα σωματικής υγείας και 
το 32% αναφέρει κάποιο ψυχολογικό 
πρόβλημα με κυριότερο την κατάθλι-
ψη. Το 41% διαμένει με τη γονεϊκή του 
οικογένεια, το 27% μόνος/η, το 25% με 
σημαντικούς άλλους, ενώ το 7% είναι 
άστεγοι/ες.

 Φέτος το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ κλείνει 37 
χρόνια λειτουργίας έχοντας δεχθεί και 
υποστηρίξει μέχρι σήμερα στις μονάδες 
του 15.466 άτομα -7.271 ανθρώπους 
με πρόβλημα χρήσης και εξάρτησης και 
8.195 μέλη οικογενειών.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Α  Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Υ





12 05.12.2020

Καπέλο: Ελάχιστες επιχειρήσεις έχουν ηλεκτρονικά «μαγαζιά»

Η απαγόρευση κυκλοφορίας... έβαλε 
φρένο στην δημιουργία του e-Mall

Στο συρτάρι μπήκε ο σχεδιασμός 
για την δημιουργία ψηφια-
κού εμπορικού κέντρου στη 

Θεσσαλονίκη καθώς οι απαγορεύσεις 
στην κυκλοφορία εμποδίζουν όσους 
έχουν επιφορτιστεί με την ευθύνη της 
εγκατάστασης της πλατφόρμας να 
εργαστούν και να φέρουν σε πέρας το 
σχέδιο. 

Τα Χριστούγεννα ίσως βρουν την 
αγορά της Θεσσαλονίκης κλειστή και  τα 
καταστήματα με κατεβασμένα ρολά με 
τους επαγγελματίες που δεν διαθέτουν 
eshopνα βρίσκονται σε απόγνωση κα-
θώς  όπως λένε δεν πρόκειται να πουλή-
σουν ούτε ένα είδος. 

 Η δημιουργία ενιαίου  ψηφιακού 
εμπορικού κέντρου για τα καταστήματα 
της Θεσσαλονίκης, το λεγόμενο e mall, 
έπεσε στο τραπέζι της συζήτησης από τον 
περασμένο Απρίλιο καθώς όπως αναφέ-
ρει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλό-
γου Θεσσαλονίκης Παντελής Φιλιππίδης 
στην karfitsa προέκυψε η ανάγκη να 
περάσει η αγορά της Θεσσαλονίκης στη 
σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Tο 85% των επιχειρήσεων 
δεν έχει eshop
Η ψηφιακή πλατφόρμα δημιουργή-

θηκε με σκοπό να εντάξει και τα 3.500 
μέλη του Εμπορικού Συλλόγου που μέσα 
από την διαδικτυακή αγορά θα μπορού-
σαν να  πουλήσουν τα προϊόντα τους. Η 
αγορά της Θεσσαλονίκης έχει μείνει πίσω 
στην εξέλιξη και στην ένταξη της στην 
ψηφιακή εποχή καθώς μόλις το 15% 
των καταστημάτων διαθέτει οργανωμέ-
νο  eshop . «Εκείνο που μας ενδιαφέρει 
είναι να διερευνήσουμε αν θα υπάρξει 
ενδιαφέρον των καταστηματαρχών και 
αν θα καταφέρουν οι έμποροι να ασχο-
ληθούν με την πλατφόρμα και την δια-
φήμιση των προϊόντων τους με διαρκή 
ενασχόληση με το e shop» εξηγεί ο κ 
Φιλιππίδης.

Το διοικητικό συμβούλιο του Εμπο-
ρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,  μετά το 
πρώτο lockdown του Μαρτίου που έφερε 
τους εμπόρους και τους καταστηματάρ-
χες στα πρόθυρα της οικονομικής κατα-
στροφής αποφάσισε να προσφέρει στα 
μέλη του τη δυνατότητα να μπουν στην 
ανταγωνιστική αγορά του διαδικτύου. 
«Διαπιστώσαμε ότι το μεγαλύτερο πο-
σοστό των μελών μας που δεν έχει δη-
μιουργήσει e-shopδεν είχε καμία ελπίδα 
να «δουλέψει» όπως έκαναν τα μεγάλα 
εμπορικά κέντρα» αναφέρει ο κ Φιλιπ-

πίδης. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων ρού-
χων και υποδημάτων υπέστησαν μεγάλη 
οικονομική ζημιά ενώ κάποια καταστή-
ματα έβαλαν λουκέτο μην αντέχοντας τη 
δυνατότητα  να συνεχίσουν την δραστη-
ριότητά τους.  

Οι εργασίες άρχισαν αμέσως με την 
καταγραφή των καταστημάτων που 
έδειξαν ενδιαφέρον να συμμετέχουν 
ανοίγοντας ένα παράθυρο στη νέα εποχή 
του διαδικτύου, ωστόσο οι καλοκαιρινές 
διακοπές από την μία και η εφαρμογή 
του δεύτερου lockdownαπό την άλλη 

«πάγωσε» τις διαδικασίες για την ολο-
κλήρωση του eshop, καθώς δεν υπήρξε 
τρόπος να γίνουν μαζικές εγκαταστάσεις 
της πλατφόρμας στα καταστήματα και 
φυσικά ήταν αδύνατη η εξοικείωση των 
επαγγελματιών στα νέα δεδομένα. «Κά-
ναμε πιλοτική δοκιμή τον Οκτώβριο βά-
λαμε πέντε μαγαζιά στην πλατφόρμα και 
αρχίσαμε να το δουλεύουμε για να δούμε 
πως θα λειτουργήσει ωστόσο χρειάζο-
νταν η δια ζώσης επαφή για να λυθούν 
κάποια προβλήματα και η απαγόρευση 
κυκλοφορίας δεν μας επέτρεψε να το 
ολοκληρώσουμε» τονίζει ο κ Φιλιππίδης 
και συμπλήρωσε  

«Σταματήσαμε αναγκαστικά τις δι-
εργασίες καθώς δεν καταφέραμε στον 
χρόνο που είχαμε στης διάθεση μας να 
λύσουμε τα λειτουργικά προβλήματα 
που θα προέκυπταν από την λειτουργία 
της πλατφόρμας και θα προκαλούσαν 
περισσότερα προβλήματα  στους επιχει-
ρηματίες» τόνισε ο κ Φιλιππίδης.

Η ομάδα εργασίας που έχει αναλά-
βει να μυήσει τους επαγγελματίες στον 
κόσμο του διαδικτύου θα συνεχίσει την 
έρευνα για να διαπιστώσει το ενδιαφέρον 
των καταστηματαρχών και στην συνέ-
χεια η ομάδα των τεχνικών που έχουν 
την σχετική τεχνογνωσία θα προχωρήσει 
στην εγκατάσταση της πλατφόρμας. θα 
ακολουθήσουν σεμινάρια για την ενημέ-
ρωση των καταστηματαρχών και χρήσι-
μες συμβουλές για την καλύτερη δυνα-
τή απόδοση της διαδικτυακής αγοράς. 
ToeMall όταν λειτουργήσει θα παρέχει 
στους καταναλωτές 24ώρη εξυπηρέτη-
ση μέσω  call center  από 12 υπαλλή-
λους που θα αναλάβουν την επικοινωνία 
με τους καταναλωτές. Στόχος είναι να 
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στις αρχές 
του 2021 ώστε να αρχίσουν οι επαγγελ-
ματίες της Θεσσαλονίκης να λειτουργούν 
την πλατφόρμα το συντομότερο δυνατόν 
και να μπορούν να διαφημίσουν τα προι-
όντα τους.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Α  Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Υ
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Με τις ημέρες των εορτών να πλη-
σιάζουν το πολύ άσχημο πρόσωπο 
της πανδημίας, συνεχίζει να βλέπει 

με ακόμη μεγαλύτερη ένταση ο κλάδος των 
τουριστικών πρακτόρων.  

Σύμφωνα με δεδομένα προηγούμενων ετών, η 
συγκεκριμένη περίοδος μέχρι τις γιορτές παίζει κα-
θοριστικό ρόλο στην  αύξηση  του ετήσιου τζίρου 
των τουριστικών πρακτόρων, όπως και στην επιβί-
ωση χιλιάδων νοικοκυριών, με την εποχική εργασία 
που προσφερόταν σε πολλές ειδικότητες, για να 
καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της περιόδου, 
όπως οδηγοί και ξεναγοί. Φυσικά το πλήγμα στον 
συγκεκριμένο κλάδο έχει ξεκινήσει με την εμφάνι-
ση της πανδημίας στη χώρα μας και κορυφώνεται 
αυτή την περίοδο. Σύμφωνα με δήλωση του προέ-
δρου του Συνδέσμου Πρακτόρων Τουρισμού Μακε-
δονίας-Θράκης κ. Μιχάλη Πεζίκογλου στην karfitsa 
«φέτος δεν υπάρχουν γιορτές για τους τουριστικούς 
πράκτορες. Έχουν τιναχθεί τα πάντα στον αέρα, 
δεν υπάρχει τίποτα, κρατήσεις μηδέν. Είμαστε με 
lockdown έρχονται οι γιορτές και δεν ξέρουμε μέχρι 
πότε θα ισχύει. Άρα δεν μπορεί να γίνει καν συζή-
τηση για εκδρομές και κανένας προγραμματισμός».

Δίνοντας στοιχεία για τις επιπτώσεις που θα έχει 
αυτό το παρατεταμένο για τον κλάδο των τουριστι-
κών πρακτόρων lockdown ο κ. Πεζίκογλου εξηγεί 
«δεν θα γίνει καμία από τις προσλήψεις εποχικού 
προσωπικού που γινόταν για την κάλυψη των αυ-
ξημένων αναγκών και αυτό σε επίπεδο Μακεδονί-
ας-Θράκης σημαίνει ανεργία για περισσότερα από 
χίλια άτομα». Παράλληλα, το ακόμη μεγαλύτερο 
πλήγμα θα φανεί μετά την άρση του lockdown όταν 
σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου, το 30% 
των επιχειρήσεων του κλάδου δεν θα μπορέσει να 
ανοίξει και θα οδηγηθεί σε «λουκέτο».

«Δεν έχουμε εισόδημα, μηδέν έσοδα. Κάποιοι 
συνάδελφοι τις γιορτές δεν θα έχουν να αγορά-
σουν ούτε τα ήδη πρώτης ανάγκης. Μαύρα Χρι-
στούγεννα τα φετινά και θα χαθεί και το Πάσχα», 
υπογραμμίζει ο κ. Πεζίκογλου, εξηγώντας πως 
μόνο εάν κυκλοφορήσει το εμβόλιο, ίσως, αμυδρά 
τέλη καλοκαιριού, κάτι αρχίσει να κινείται στα πρα-
κτορεία τουρισμού.  Το αίτημα που μεταφέρει ο  κ. 
Μιχάλης Πεζίκογλου είναι, το κράτος να επιδοτήσει 
με 10.000 ευρώ όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου, 
προκειμένου να μπορέσουν να καλύψουν τις υπο-
χρεώσεις τους.

Σε απόγνωση τα γραφεία που βλέπουν μηδενικούς τζίρους 

Ποιες γιορτές για τους τουριστικούς πράκτορες;
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Ο δικηγορικός σύλλογος χρηματοδοτεί τη λειτουργία μέσω του λογαριασμού αλληλοβοήθειας

Επιτέλους: Στήνουν ιατρείο 
στο δικαστικό μέγαρο 

Ο λογαριασμός αλληλοβοήθειας 
των δικηγόρων της Θεσσαλο-
νίκης, η δημιουργία του οποί-

ου αποφασίστηκε πριν λίγες ημέρες 
από την πλειοψηφία του διοικητικού 
συμβουλίου του δικηγορικού συλλό-
γου αναμένεται να χρηματοδοτήσει 
τη λειτουργία ιατρείου στο δικαστικό 
μέγαρο. Οποιεσδήποτε προσπάθειες 
για κάλυψη του χώρου από το δημόσιο 
έπεσαν στο κενό. 

«Δημιουργούμε μία πηγή εσόδων 
για να τη χρησιμοποιούμε πάλι για τους 
δικηγόρους», είπε στην Karfitsa ο πρόε-
δρος του δικηγορικού συλλόγου Θεσσα-
λονίκης Ευστάθιος Κουτσοχήνας. Ο λο-
γαριασμός αλληλοβοήθειας αποτελούσε 
ιδέα των διοικούντων τον σύλλογο για 
να χρησιμοποιηθούν τα έσοδά του για 
δικηγόρους που έχουν ανάγκη, ειδικά 
σε περιόδους όπως αυτή της πανδημίας. 
Ενδεικτικό είναι ότι τα έσοδα αντίστοιχου 
λογαριασμού στην Αθήνα χρησιμοποιή-
θηκαν ακριβώς για να δοθούν σε δικη-
γόρους στο πρώτο κύμα της πανδημίας.  

Ο λογαριασμός αλληλοβοήθειας θα 
αποτελεί έναν κουμπαρά που θα γεμί-
ζει από ένα ελάχιστο έσοδο το οποίο θα 
κρατείται από κάθε παράσταση δικηγό-
ρου, δηλαδή το γραμμάτιο προείσπραξης 
αμοιβής. Το ποσό θα κυμαίνεται από 0,50 
λεπτά έως 2 ευρώ, ανάλογα με το ποσό 
της παράστασης. Θα διοχετεύεται στον 
κοινό λογαριασμό και θα χρησιμοποιεί-
ται για ζητήματα αλληλοβοήθειας. Πρώ-
τος στόχος είναι η επαναλειτουργία του 
ιατρείου στο δικαστικό μέγαρο το οποίο 
έκλεισε εδώ και χρόνια, με συνέπεια να 
μην είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται 
περιστατικά που παρουσιάζονται στο μέ-
γαρο. «Στο δικαστικό μέγαρο έρχονται 
καθημερινά μερικές χιλιάδες κόσμου, 
δικηγόροι, πολίτες και δικαστές και μά-
λιστα σε συνθήκες έντασης. Είναι συχνά 
τα φαινόμενα αιφνίδιων περιστατικών 
που χρήζουν αντιμετώπισης», σημείωσε 

ο κ. Κουτσοχήνας. 
Το ιατρείο ήταν εγκατεστημένο στο 

ισόγειο του δικαστικού μεγάρου και είχε 
διακόψει τη λειτουργία του πριν πολλά 
χρόνια, όταν η υγειονομική υπηρεσία 
που διέθετε τον γιατρό επικαλέστηκε 
ελλείψεις σε προσωπικό. Έκτοτε το δι-
καστικό μέγαρο έμεινε ακάλυπτο, παρ’ 
ότι πολύ συχνά συμβαίνουν έκτακτα πε-
ριστατικά, ειδικά με κατηγορούμενους 
και μάρτυρες, αλλά και με δικηγόρους. 
Μάλιστα ακριβώς πίσω από το δικαστικό 
μέγαρο βρίσκεται το ΙΚΑ Πύλης Αξιού, 
όμως και αυτή η υγειονομική υπηρεσία 
είχε καταστήσει σαφές ότι δεν είναι δυ-

νατόν να καλύπτει έκτακτα περιστατικά 
του μεγάρου.  

 
Μόνιμο αίτημα  
Το αίτημα, ειδικά από την πλευρά των 

δικηγόρων διατυπωνόταν διαρκώς τα τε-
λευταία χρόνια. Η σταγόνα που ξεχείλισε 
το ποτήρι ήταν ο θάνατος δικηγόρου, 
στα σκαλιά του δικαστικού μεγάρου, από 
καρδιακή ανακοπή. Συνάδελφοί του πί-
στευαν ότι εάν ένας γιατρός ήταν στο δι-
καστικό μέγαρο θα του έδινε τις πρώτες 
βοήθειες και ο δικηγόρος είχε ελπίδες να 
σωθεί. «Σε ένα σύγχρονο δικαστικό μέ-
γαρο δεν νοείται να μην υπάρχει γιατρός. 

Εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια από τις 
δημόσιες δομές υγείας. Μας απαντούν 
συνεχώς ότι δεν περισσεύει κανείς. Δεν 
υπήρχε άλλη λύση», σημείωσε ο πρόε-
δρος του δικηγορικού συλλόγου. 

Το ιατρείο δεν έχει γίνει γνωστό σε 
ποιόν ακριβώς χώρο θα λειτουργήσει. 
Θεωρείται πως ο χώρος όπου λειτούρ-
γησε το προηγούμενο ιατρείο δεν είναι 
κατάλληλος. Εκτός του ότι από τις του-
αλέτες, που γειτνιάζουν, δημιουργού-
νται προβλήματα με υγρασίες, η ύπαρξη 
σκαλοπατιών δυσχεραίνουν την έκτακτη 
μετακίνηση ασθενών. Σύμφωνα με τον 
σχεδιασμό, εκτός από τον γιατρό, θα προ-
σληφθεί επίσης νοσηλευτής ή νοσηλεύ-
τρια και θα χρησιμοποιείται ασθενοφόρο, 
με συγκεκριμένη σύμβαση με εταιρία.  

 
Ο λογαριασμός για τους δικηγόρους 
Η καινοτομία πάντως για τους δικη-

γόρους είναι η δημιουργία του λογαρια-
σμού, τα χρήματα του οποίου εκτός των 
εξόδων του ιατρείου θα διατίθενται και 
για τις ανάγκες των ίδιων των δικηγό-
ρων. Το αποθεματικό αυτό θα διατίθε-
ται είτε για παροχή βοήθειας σε μεγάλο 
αριθμό δικηγόρων, σε περιόδους έκτα-
κτων κρίσεων, όπως είναι η πανδημία 
αλλά και η οικονομική κρίση. Μπορεί να 
διατίθενται χρήματα και για δικηγόρους 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας 
και χρειάζονται χρήματα για τη νοσηλεία 
τους. «Θα μπορούμε σε περιόδους έκτα-
κτης ανάγκης να δίνουμε βοήθεια σε συ-
ναδέλφους», τόνισε ο κ. Κουτσοχήνας.  

Ο δικηγορικός σύλλογος Θεσσαλονί-
κης έχει περίπου 6.000 ενεργά μέλη και 
η ενίσχυση ενός τέτοιους λογαριασμού 
θα δημιουργήσει γρήγορα έναν κουμπα-
ρά με ποσό ικανό να αντιμετωπίζονται 
τέτοια ζητήματα. Η λειτουργία του συ-
γκεκριμένου λογαριασμού προβλέπεται 
από τον Κώδικα Δικηγόρων και αποτε-
λούσε από τους πρώτους στόχους της 
διοίκησης του συλλόγου Θεσσαλονίκης.
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Πτώση και στη μικροεγκληματικότητα λόγω lockdown – Επιμένουν οι διαρρήκτες αυτοκινήτων

Οι κακοποιοί έμειναν  
και αυτοί στα σπίτια τους 

Ατομα που σπάζουν τζάμια 
σταθμευμένων αυτοκινήτων 
για να αρπάξουν ό,τι βρουν 

στο εσωτερικό τους και μπορεί να 
αξίζουν μόλις λίγα ευρώ, είναι οι μόνοι 
μικροκακοποιοί που έμειναν να κυκλο-
φορούν στη Θεσσαλονίκη. Η εγκλημα-
τικότητα, λόγω του lockdown για την 
πανδημία του κορωνοϊού, παρουσιάζει 
κατακόρυφη πτώση από την ώρα που 
κλειστήκαμε για μία ακόμη φορά στα 
σπίτια μας. Η πτώση όμως είναι κατά 
πολύ μικρότερη σε σχέση με αυτή που 
παρουσιάστηκε στην καραντίνα του 
πρώτου κύματος της πανδημίας τον 
περασμένο δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου.  

Η  πτώση στην μικροεγκληματικότη-
τα, ήδη αποτυπώνεται σε μεγάλο βαθμό 
από τα νούμερα του Νοεμβρίου, σε σύ-
γκριση με τον Οκτώβριο, όταν όλα λει-
τουργούσαν κανονικά. Συγκεκριμένα τον 
φετινό Νοέμβριο καταγράφηκε μείωση 
της τάξης του 15,9% στις κλοπές και τις 
διαρρήξεις σε σύγκριση με τον Οκτώ-
βριο. Δεδομένου ότι στον συγκεκριμένο 
μήνα περιλαμβάνονται και ημέρες που 
όλα ήταν ανοιχτά, καθώς το lockdown 
είχε επιβληθεί λίγο πριν τα μέσα του 
μήνα στη Θεσσαλονίκη, οι αριθμοί απο-
δίδουν ιδιαίτερα σημαντική μείωση. «Οι 
περισσότεροι κάτοικοι της πόλης είναι 
κλεισμένοι τα σπίτια τους, επομένως εί-
ναι λογικό να μειώθηκαν οι διαρρήξεις», 
έλεγαν αστυνομικοί της ασφάλειας. Βέ-
βαια στη μείωση, ειδικά των διαρρήξεων, 
θεωρείται πως συνέβαλαν οι εξαρθρώ-
σεις ομάδων διαρρηκτών το τελευταίο 
διάστημα. Άλλωστε μία από τις σπείρες 
αυτές έδειξαν να μην πτοούνται από τα 
μέτρα κατά του κορωνοϊού και κυκλοφο-
ρούσαν «χτυπώντας» διαμερίσματα από 
τα οποία έλειπαν οι ένοικοί τους.  

Επίσης η γενικότερη μείωση στη 
συγκεκριμένη κατηγορία αδικημάτων 
ενισχύεται από το γεγονός ότι μειώθηκε 
η κυκλοφορία πεζών στην πόλη, επο-

μένως οι πορτοφολάδες των κεντρικών 
πλατειών και ειδικά των λεωφορείων 
δεν έχουν πεδίο να δράσουν. Παρ’ όλα 
αυτά ακόμη κι έτσι έχουν καταγραφεί 
μικροκλοπές σε όσους πεζούς κυκλοφο-
ρούν στην πόλη.  

 
Μεγάλη πτώση στις ληστείες  
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η μείω-

ση στις ληστείες σε ποσοστό 33,3% σε 
σύγκριση με τον Οκτώβριο. Σε αυτή την 
κατηγορία ο κύριος λόγος μείωσης είναι 
η ελαχιστοποίηση της κυκλοφορίας στη 
Θεσσαλονίκη,  όπως  και η λειτουργία 
ελάχιστων καταστημάτων. Ληστείες πλέ-
ον καταγράφονται μόνον σε συγκεκριμέ-
νο χρόνο που κυκλοφορούν  πεζοί και 
που είναι ανοιχτά ορισμένα καταστήμα-
τα, σε περιοχές όμως όπου δεν κυκλο-
φορούν πολλοί αστυνομικοί.  

Αντίστοιχη είναι και η μείωση στις 
κλοπές των τροχοφόρων, που έφτασε 
επίσης στο ποσοστό του 33,3% σε σχέ-
ση με τον Οκτώβριο. Αντίθετα ελάχιστα 
μειωμένες είναι οι κλοπές μέσα από τρο-

χοφόρα, που κυρίως είναι σταθμευμένα. 
Ο συγκεκριμένος δείκτης δεν αποτυπώ-
θηκε στην ανακοίνωση των στατιστικών 
στοιχείων, όμως πλήθος Θεσσαλονικέων 
καθημερινά αναζητούν ασφαλές μέρος 
για τη στάθμευση του αυτοκινήτου τους. 
Σύμφωνα με καταγγελίες που γίνονται 
καθημερινά στα αστυνομικά τμήματα 
όλης της πόλης επιτήδειοι, οι οποίοι έχα-
σαν τη… δουλειά τους λόγω του απο-
κλεισμού των κατοίκων στα σπίτια τους, 
αναζητούν «έσοδα» κλέβοντας ακόμη 
και μικροαντικείμενα από σταθμευμένα 
αυτοκίνητα. «Θα σταθμεύω το αυτοκίνη-
τό μου στην Εγνατία», διαμαρτυρήθηκε 
οδηγός λέγοντας πως μέσα σε διάστημα 
μίας εβδομάδας βρήκε δύο φορές σπα-
σμένα τα τζάμια, επειδή είχε σταθμεύσει 
σε μικρό δρόμο. «Πήραν μέχρι και ένα 
μικρό μπουφανάκι», συμπλήρωσε δεί-
χνοντας τη μορφή που λαμβάνει η μικρο-
εγκληματικότητα μέσα στην πανδημία.  

Η εξήγηση που έδιναν έμπειροι αξιω-
ματικοί της ΕΛ.ΑΣ. είναι ότι άτομα που γυ-
ρίζουν τη νύχτα και αναζητούν με κάθε 

τρόπο χρήματα είτε για φαγητό ή ακόμη 
και για ναρκωτικά και πλέον δεν μπο-
ρούν να επιβιώσουν με μικροληστείες 
και κλοπές του δρόμου, οδηγήθηκαν στα 
σταθμευμένα αυτοκίνητα. Το πρόβλημα 
τις τελευταίες ημέρες έχει περιοριστεί με 
την ανάπτυξη ακόμη μεγαλύτερων αστυ-
νομικών δυνάμεων στο κέντρο, ειδικά 
τις νυχτερινές ώρες απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας.  

Πάντως οι αριθμοί της μείωσης σε 
καμία περίπτωση δεν φτάνουν την κα-
τακόρυφη πτώση που σημειώθηκε στην 
περίοδο του πρώτου κύματος της πανδη-
μίας το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου. Τότε 
που το lockdown είχε πιο αυστηρές δια-
στάσεις, ειδικά στην κυκλοφορία πεζών 
και αυτοκινήτων και η μεγάλη πλειοψη-
φία των κατοίκων της πόλης παρέμειναν 
επί πολλές ημέρες στα σπίτια τους. Το 
συγκεκριμένο δίμηνο αξιωματικοί έλε-
γαν ότι τα τμήματα ασφαλείας σε όλη τη 
χώρα είχαν αναδουλειές  και η μεγαλύ-
τερη δύναμη στράφηκε στους ελέγχους 
για τον κορωνοϊό.
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Οι δρόμοι που ανοίγουν για δικαστικές ενέργειες μέσω τηλεδιάσκεψης

Ο κορονοϊός έκανε hi tech 
τη Δικαιοσύνη 

Η εισαγγελέας Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης Κατερίνα 
Καραγιαννακίδου, το μεσημέ-

ρι της περασμένης Τετάρτης βρέθηκε 
στην αίθουσα εισαγγελέων, στον 
πρώτο όροφο του δικαστικού μεγά-
ρου, έχοντας μπροστά της ένα lap top. 
Είχε συνδεθεί με τηλεδιάσκεψη με το 
αστυνομικό τμήμα Χαλάστρας. Στην 
άλλη άκρη της εικόνας, στον υπολο-
γιστή του τμήματος, ένας 35χρονος 
Έλληνας, που λίγες ώρες νωρίτερα 
είχε συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτι-
κών. Ήταν ο πρώτος κατηγορούμενος 
ο οποίος άκουσε τη δίωξη που του 
ασκήθηκε μέσω skype. 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε την 
εβδομάδα που πέρασε στην Εισαγγελία 
Θεσσαλονίκης είναι πρωτόγνωρη. Εγκε-
κριμένη, με γενικές όμως αναφορές, από 
την Κοινή Υπουργική Απόφαση, ότι σε 
έκτακτες περιπτώσεις η τηλεδιάσκεψη 
μπορεί να γίνει το μέσο εισαγγελικών 
και ανακριτικών πράξεων. Έτσι και η δί-
ωξη που άσκησε η κυρία Καραγιαννακί-
δου, έγινε με αυτόν τον τρόπο καθώς ο 
35χρονος κατηγορούμενος ήταν θετικός 
στον κορονοϊό. Το πληροφορήθηκαν οι 
αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών 
που τον συνέλαβαν το απόγευμα της 
Τρίτης στον Εύοσμο και διαπίστωσαν ότι 
το τεστ αντιγόνων που είχε κάνει στις 26 
Νοεμβρίου είχε βγει θετικό στον κορονο-
ϊό. Όμως εκείνος, καθώς είναι ασυμπτω-
ματικός, δεν έμεινε σπίτι του αλλά βγήκε 
στον δρόμο.  

Η δίωξη μέσω τηλεδιάσκεψης βα-
σίστηκε στην υποπαράγραφο 4 του άρ-
θρου 1 (παράγραφος 1) της τελευταίας 
ΚΥΑ 76629/28-11-20, που ρύθμιζε τα 
ζητήματα αναστολής λειτουργίας των 
δικαστικών υπηρεσιών μέχρι τις 7 Νο-
εμβρίου. «Τα ειδικότερα ζητήματα που 
ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των 
εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών και 
των εισαγγελιών της χώρας, καθώς και 

εκείνα που, κατά περίπτωση και κατά την 
κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης 
αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα 
και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, ρυθ-
μίζονται με αποφάσεις της διοίκησης», 
σημειώνεται στο σχετικό άρθρο που 
έχει περιληφθεί στις ρυθμίσεις για τις 
ποινικές υποθέσεις. «Οι διασκέψεις, κα-
θώς και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε 
ενέργειας, που αφορά τη λειτουργία των 
δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγε-
λιών γίνονται, εφόσον είναι εφικτό, εξ 
αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών 
μέσων», συμπληρώνεται η γενική ανα-
φορά. 

Ωστόσο δικαστές και εισαγγελείς 
ζητούσαν πριν την έκδοση της ΚΥΑ να 
περιληφθεί σαφώς διάταξη που να επι-

τρέπει τέτοιες ενέργειες μέσω τηλεδι-
άσκεψης και μόνον για την περίοδο της 
πανδημίας. Αλλιώς εκφράζουν φόβους 
ότι με γενικές διατάξεις τέτοια μέτρα θα 
υιοθετηθούν και μπορεί να παραβιάζουν 
δικαιώματα κατηγορουμένων, απλώς 
για να διευκολύνουν κάποιες διαδικασί-
ες. «Προτείνεται πρόβλεψη για εξέταση 
κατηγορουμένου που έχει συμπτώμα-
τα ή έχει προσβληθεί από Covid 19, στα 
πλαίσια διενέργειας κύριας ανάκρισης, 
εξ αποστάσεως με εικονοτηλεδιάσκε-
ψη, χωρίς τη φυσική παρουσία του στο 
ανακριτικό γραφείο. Ήδη για τη ρύθμιση 
αυτή με το από 30.10.2020 έγγραφο της 
η Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων 
έχει κοινοποιήσει στο Υπουργείο Δικαι-
οσύνης επεξεργασμένο σχέδιο σχετικής 

διάταξης με αντίστοιχη αιτιολογική έκ-
θεση στην οποία και αναφερόμαστε», 
αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση 
Δικαστών και Εισαγγελέων. Η πρόταση 
δεν υιοθετήθηκε στην Κοινή Υπουργική 
Απόφαση, όμως στην ουσία εφαρμόζεται. 

 
Συμβούλια μέσω τηλεδιάσκεψης  
Στην υπόθεση του 35χρονου που 

κατηγορείται τόσο για διακίνηση ναρκω-
τικών όσο και για παράβαση του νόμου 
περί διάδοσης μολυσματικών ασθενει-
ών, αφού δεν έμεινε σπίτι του και υπήρχε 
κίνδυνος να μεταδώσει και σε άλλους 
τον κορονοϊό, γνωστοποιήθηκε πως και 
η ανάκριση θα γίνει με τον ίδιο τρόπο. Ο 
ανακριτής θα συνδεθεί με το αστυνομικό 
τμήμα όπου κρατείται και θα ανακρίνει 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Κ Ω Σ Τ Α Σ  Κ Α Ν Τ Ο Υ Ρ Η Σ 



1705.12.2020

Ο ΦΟΒΟΣ ΣΚΕΠΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ… Η Θεσ-
σαλονίκη βιώνει λόγω των αυξανόμενων 
κρουσμάτων της πανδημίας, μια από τις μεγα-
λύτερες κρίσεις στην ιστορία της, όπου δεκά-
δες συμπολίτες μας χάνουν τη ζωή τους – δεν 
υπάρχει ούτε μια οικογένεια που να μη βιώνει 
στο στενό περιβάλλον της κάποιο κρούσμα του 
κορωνοϊού. Εκατοντάδες  νοσηλεύονται και ο 
αριθμός τους δυστυχώς καθημερινά ολοένα 
και αυξάνεται περισσότερο, γεγονός που απο-
μακρύνει κάθε προσδοκία για άρση των περι-
οριστικών μέτρων, ακόμα και στις γιορτές. Η 
κατάσταση σε όλο τον πλανήτη είναι εξαιρετι-
κά τραγική, γιατί έχουμε να κάνουμε με έναν 
«αόρατο εχθρό» και δυστυχώς αυτό που απο-
φεύγουν να μας πουν όλοι οι επιστήμονες είναι 
ότι ο ιός – όπως όλοι οι ιοί - είναι αθάνατος. 
Δηλαδή, η μάχη που μόλις άρχισε για όλη την 
ανθρωπότητα, θα συνεχισθεί για πολλά ακόμη 
χρόνια… 

Σε απόγνωση βρίσκεται όλος ο κόσμος, όχι 
μόνον λόγω της σφοδρότητας του δεύτερου 
κύματος της πανδημίας, που λογικά θα κρα-
τήσει όλους τους επόμενους μήνες του χει-
μώνα και μέχρι την Άνοιξη, αλλά και εξ αιτίας 
των δυσμενών οικονομικών επιπτώσεων που 
ήδη έχουν αποδιοργανώσει επιχειρήσεις και 
εργαζόμενους. Την δραματική κατάσταση της 
οικονομίας στην οποία βρίσκεται η χώρα, επε-
σήμανε χθες και ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ  κ. Κων. 
Μίχαλος κάνοντας έκκληση προς την κυβέρ-
νηση και ζητώντας άμεσα το «κούρεμα» των 
χρεών του συνόλου των ελληνικών επιχειρή-
σεων προς το Δημόσιο και τις Τράπεζες και όχι 
απλή παράταση των υποχρεώσεών τους στο 
μέλλον, καθώς αυτές όχι μόνον δεν πρόκειται 
να απομειωθούν, αλλά θα αυξάνονται συνεχώς, 
με αποτέλεσμα να οδηγηθούν οι περισσότερες 
επιχειρήσεις στην καταστροφή. Ζητείται επίσης, 
άμεση παρέμβαση στις τράπεζες που παρά το 
γενικό lockdown συνεχίζουν να υπερχρεώ-
νουν τους πάντες με τόκους και να πιέζουν με 
τις εισπρακτικές τους δανειολήπτες, σαν να μη 
συμβαίνει τίποτε (!). Είναι άκρως αναγκαίο στη 
δύσκολη αυτή περίοδο η κυβέρνηση να δια-
σφαλίσει την δημοσιονομική χαλάρωση για τα 
επόμενα χρόνια, αποκλείοντας στην Κομισιόν 
κάθε σκέψη για την επιβολή νέων μνημονίων. 

«Κούρεμα» φόρων και προσαυξήσεων 
όλων των βεβαιωμένων οφειλών προς τις 
Δ.Ο.Υ. προτείνει ο πρόεδρος των επιχειρήσεων 
«Νέο Ρεύμα – Νέο Όραμα» κ. Νίκος Φιλίππου 
τονίζοντας ότι οι απαιτήσεις της εφορίας που 

σήμερα αγγίζουν τα 106 δις ευρώ δεν είναι 
πραγματικές, αφού είναι γνωστό σε όλους ότι 
αυτό το ποσό, είναι προϊόν μεγάλων προστίμων 
και προσαυξήσεων που κυμαίνονται από 200 - 
500%. Όλες αυτές οι παράλογες προσαυξήσεις 
πρέπει άμεσα να διαγραφούν, όπως αυτό προ-
τάθηκε πρόσφατα και στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο, δίνοντας πραγματική ανάσα στους πο-
λίτες και στις επιχειρήσεις που εξ αιτίας αυτής 
της πάγιας τιμωρητικής τακτικής, οδηγούνται 
πιο γρήγορα στο κλείσιμο και στην καταστρο-
φή.

Οι Έλληνες βρίσκονται ξανά στη χειρότερη 
θέση στην Ευρώπη. Μπήκαμε στα μνημόνια με 
125% του ΑΕΠ δημόσιο χρέος και σήμερα ξε-
περνά πλέον το 200% (!) ενώ προηγουμένως 
πουλήσαμε τα πάντα, χιλιάδες έλληνες έφυ-
γαν στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά και το 
αποτέλεσμα μετά από δέκα χρόνια σκληρής λι-
τότητας, λεηλασίας των ασφαλιστικών ταμείων 
και υπερφορολόγησης των πάντων, η οικονο-
μική κατάσταση αντί να βελτιωθεί, έγινε πολύ 
χειρότερη. Πρόσφατα, προ της πανδημίας, δι-
εξήχθη πανευρωπαϊκή έρευνα-βαρόμετρο της 
Intrum από τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία 
διαχείρισης δανείων και απαιτήσεων, με ισχυρή 
παρουσία στην ελληνική αγορά ως εταίρος της 
Τράπεζας Πειραιώς στη διαχείριση των «κόκ-
κινων» δανείων και τα ευρήματά της, υπό κα-
θεστώς εγκλεισμού, ήταν ότι κατά το 61% τα 
ελληνικά νοικοκυριά αδυνατούν πλέον να εξο-
φλήσουν εγκαίρως τους λογαριασμούς τους 
(τραπεζικά δάνεια, εφορία, ρεύμα, τηλέφωνο 
κ.ά.) γιατί τα έξοδά τους ανά μήνα αυξάνονται 
ταχύτερα από τα εισοδήματά τους. 

Ας μην έχουμε αυταπάτες. Ο αφανισμός της 
οικονομίας και κάθε επιχειρηματικής δραστη-
ριότητας, θα φέρουν σύντομα δραματικές εξε-
λίξεις άνευ προηγουμένου σε όλα τα επίπεδα 
της ζωής των Ελλήνων. Η έλλειψη εργασίας 
και η ανεργία θα φέρουν έλλειψη χρημάτων, 
πείνα και φτώχεια, ισοπεδώνοντας χιλιάδες οι-
κογένειες. Πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να προ-
στατεύσει την οικονομική επιβίωση της χώρας, 
βάζοντας επιτέλους φρένο στην υπερφορο-
λόγηση των Ελλήνων, φρένο στις απαιτήσεις 
των δανειστών τώρα λόγω ανωτέρας βίας και 
παράλληλα να επιδιωχθεί να λάβει η χώρα ευ-
ρωπαϊκά κονδύλια πάνω από 30 δις ευρώ για 
την αντιμετώπιση των επερχόμενων σοβαρών 
προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας λόγω 
της πανδημίας.  

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

τον κατηγορούμενο που θα βλέπει και θα ακούει από την άλλη πλευρά. 
Αστυνομικοί θα καταγράφουν την απολογία του, την οποία θα υπογράψει 
και θα τη στείλουν σε ηλεκτρονικό αρχείο στον ανακριτή. Στη συνέχεια 
ο εισαγγελέας θα δει τον κατηγορούμενο που θα έχει απολογηθεί για να 
κρίνει ποιά γνώμη θα σχηματίσει την οποία θα διατυπώσει μετά τη δια-
δικασία της απολογίας, όταν θα κριθεί εάν οδηγηθεί στις φυλακές ή όχι.  

Η τηλεδιάσκεψη πάντως δεν εφαρμόζεται μόνον στις περιπτώσεις 
κρατουμένων και κατηγορουμένων με κορονοϊό. Ήδη για την εβδομά-
δα που έρχεται, προσδιορίστηκαν δικαστικά συμβούλια με παράσταση 
κατηγορουμένων μέσω τηλεδιάσκεψης. Στις κλήσεις που έχουν λάβει οι 
συνήγοροί τους αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «μπορείτε να παραστα-
θείτε μέσω των συνηγόρων σας ή εάν θέλετε μέσω τηλεδιάσκεψης». Η 
συγκεκριμένη απόφαση λήφθηκε καθώς κρατούμενοι των φυλακών Δι-

αβατών βρίσκονται ακόμη σε καραντίνα, λόγω της μεγάλης διασποράς 
που είχε παρατηρηθεί στο συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστημα. «Οι 
συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι δεν είναι θετικοί στον κορονοϊό, όμως θα 
πρέπει να παραστούν μέσω υπολογιστή στο δικαστικό συμβούλιο που θα 
κρίνει τις αιτήσεις για υφ’ όρον απόλυσή τους», ανέφερε στην Karfitsa ο 
δικηγόρος Γιάννης Κεραμετσίδης που έχει μία τέτοια υπόθεση.  

Ο προβληματισμός που εκφράζουν δικαστές και δικηγόροι, είναι μή-
πως το «σύστημα» που γίνεται λόγω της πανδημίας, υιοθετεί με μονιμό-
τερη μορφή. «Αυτά τα μέτρα δεν μπορούν να μείνουν στη συνέχεια. Δεν 
είναι φυσιολογικά. Μόλις τελειώσει η πανδημία δεν πρέπει να εφαρμόζο-
νται», έλεγαν στην Karfitsa δικαστές εκφράζοντας ενστάσεις ακόμη και 
για το γεγονός ότι η τηλεδιάσκεψη σε αυτή τη μορφή δεν προβλέπεται 
από την απόφαση για τα μέτρα της πανδημίας. «Πρέπει να δείξουμε ιδι-
αίτερη προσοχή με αυτά. Η ζωή των δικαστηρίων έχει αλλάξει άρδην και 
με την έξοδο από την πανδημία πρέπει να επιστρέψουμε στην κανονική 
λειτουργία. Τότε μπορούμε να θέσουμε βάσεις συζήτησης για τον εκσυγ-
χρονισμό της δικαιοσύνης σε αυτό το επίπεδο», έλεγαν δικηγόροι. 
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Θα πάρουν σειρά Ρωμαϊκή Αγορά και Αγ.Σοφίας

Τοποθετούνται χημικές τουαλέτες 
στη Νέα Παραλία

Στην τοποθέτηση χημικών τουα-
λετών σε τρία σημεία της Νέας 
Παραλίας προχωρά το επόμενο 

διάστημα η δημοτική αρχή Θεσσαλο-
νίκης προκειμένου να εξυπηρετούνται 
οι πολίτες που κάνουν καθημερινά τη 
βόλτα τους στο πλακόστρωτο, κατά 
τη διάρκεια τήρησης των μέτρων της 
πανδημίας του κορονοϊού. 

Το «πράσινο φως» για την υλοποίηση 
της συγκεκριμένης ιδέας άναψε το δημο-
τικό συμβούλιο, στην τελευταία του συ-
νεδρίαση, με τη διοίκηση να ανακοινώνει 
πως η ίδια λύση θα ακολουθηθεί και σε 
άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα 
η πλατεία Ρωμαϊκής Αγοράς και η Αγίας 
Σοφίας.

Ειδικότερα, οι τρεις χημικές τουαλέ-
τες της παραλίας αποφασίστηκε να το-
ποθετηθούν στην περιοχή του Βασιλικού 
Θεάτρου, στο ύψος της Σχολής Τυφλών, 
πλησίον του υφιστάμενου κιβωτίου ΔΕΗ 
και παραπλεύρως του αντλιοστασίου της 
ΕΥΑΘ. Η μία, μάλιστα, θα εξυπηρετεί άτο-
μα με ειδικές ανάγκες, ενώ σύμφωνα με 
το σχεδιασμό θα καθαρίζονται έξι φορές 
την εβδομάδα.  

«Μπορεί να θεωρείται θέμα ήσσονος 
σημασίας, αλλά για εμάς είναι μείζονος. 
Επί επτά χρόνια ο δήμος δεν μπόρεσε να 
λειτουργήσει τις κοινόχρηστες τουαλέτες 
που υπάρχουν στα πάρκα της Νέας Πα-
ραλίας και σκεφτήκαμε να προχωρήσου-
με σε αυτή τη λύση. Οι χημικές τουαλέτες 
δεν θα είναι σαν αυτές που βλέπουμε σε 
λαϊκές αγορές ή εργοτάξια. Είναι οι κα-
λύτερες δυνατές από άποψη κατασκευ-
ής. Δεν είναι ‘φθηνές’ τουαλέτες», είπε 
χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης, Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Πρόσθεσε μάλιστα ο κ.Ζέρβας πως 
από την τοποθέτηση τους δεν θα επη-
ρεαστεί η αισθητική της Νέας Παραλίας, 
ενώ το επόμενο διάστημα θα έρθει προς 
ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο η τοπο-
θέτηση και άλλων χημικών τουαλετών 

σε σημεία της Θεσσαλονίκης όπου -προ 
κορονοϊού και lockdown- συγκεντρω-
νόταν μεγάλος αριθμός δημοτών και 
ιδιαίτερα νεολαία, όπως για παράδειγμα 
η πλατεία Ρωμαϊκής Αγοράς και ο περι-
βάλλον χώρος της Αγίας Σοφίας. 

Αναφορικά με την κριτική που δέχτη-
κε το τελευταίο διάστημα η διοίκηση για 

το γεγονός ότι προχωρά στη λειτουργία 
των κοινόχρηστων τουαλετών που σχε-
διάστηκαν στα πάρκα της Νέας Παραλίας 
και οι οποίες παραμένουν εδώ και χρόνια 
κλειστές για το κοινό, ο δήμαρχος είπε 
πως το επόμενο διάστημα θα «τρέξει» 
ένας διαγωνισμός, κατά τον οποίο ιδιώ-
της θα αναλάβει όχι μόνο τη λειτουργία 

και τον καθαρισμό αλλά και τη φύλαξη 
τους. «Μέχρι να υπάρξει αναδοχή που θα 
εξασφαλίζει την καλή λειτουργία τους 
και την ασφάλεια των κοινόχρηστων 
τουαλετών, προχωράμε σε αυτή τη λύση 
της εγκατάστασης χημικών», είπε χαρα-
κτηριστικά.

Το προηγούμενο διάστημα οι «Φί-
λοι της Νέας Παραλίας» και ειδικότερα 
ο πρόεδρος του Συλλόγου και ένας εκ 
των αρχιτεκτόνων του έργου, Πρόδρο-
μος Νικηφορίδης, είχαν απαιτήσει από 
τον δήμαρχο (μέσω ανακοινώσεων και 
αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης) να λειτουργήσουν άμεσα τα πέντε 
συγκροτήματα χώρων υγιεινής που κα-
τασκευάστηκαν στη Νέα Παραλία αντί 
να προχωρήσει ο διαγωνισμός μίσθω-
σης των χημικών τουαλετών. Επιπλέον, 
υπογραμμίστηκε πως την ίδια λύση είχε 
επιλέξει και η προηγούμενη διοίκηση 
ωστόσο λίγο καιρό μετά τη χρήση τους 
η εικόνα των χημικών τουαλετών ήταν 
αποκρουστική.

Στη διάρκεια του δημοτικού συμβου-
λίου, ο Σπύρος Βούγιας από την παρά-
ταξη «ΠΟΛΗχρωμη Πόλη» χαρακτήρισε 
«αμαρτία» να είναι κλειστές και αχρη-
σιμοποίητες οι κοινόχρηστες τουαλέτες 
του παραλιακού μετώπου και παρά τη 
λύση που δίνει η διοίκηση θα πρέπει 
άμεσα να λειτουργήσουν. 

Ο Αντώνης Γαζάκης από την «Πόλη 
Ανάποδα - Δύναμη Ανατροπής» πρόσθε-
σε πως αν είναι άμεση ανάγκη να τοπο-
θετηθούν οι χημικές, ωστόσο να βρεθεί 
προσωπικό για να λειτουργήσουν και οι 
κοινόχρηστες, ενώ ο Μιχάλης Κωνστα-
ντινίδης από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» 
ήταν αυτός που απηύθυνε την ερώτηση 
προς τη δημοτική αρχή για το εάν πέρα 
από τη Νέα Παραλία θα τοποθετηθούν 
χημικές τουαλέτες και σε άλλα σημεία 
της πόλης στα οποία συγκεντρώνεται με-
γάλος αριθμός κόσμου. 
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Αριστούργημα ο … Μαραντόνα

‘Ενα γκράφιτι του Ντιέγκο Μαραντόνα στον 
τοίχο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς 
δίχασε την τοπική κοινωνία. Υπήρξαν αντιδρά-
σεις από γονείς και τη διευθύντρια του σχολείου 
πως οι καταχρήσεις του Αργεντίνου και η εικόνα 
του εκτός γηπέδου δεν αποτελούν πρότυπο για τα 
παιδιά. Ωστόσο, με παρέμβαση του ο δήμαρχος, 
Γιάννης Δαρδαμανέλης, τόνισε πως το γκράφιτι 
θα παραμείνει στη θέση του και δεν θα σβηστεί. 
Μάλιστα, ο δήμαρχος χαρακτήρισε “αριστούργη-
μα” το γκράφιτι που φιλοτέχνησε ο καλλιτέχνης 
“Hayate”.

karfitsomata
Να ντυθεί στα γιορτινά 

Αποτίμηση συνεπειών 

Κορονοϊός στον «Άγιο Στυλιανό»

Τι έγινε με την επίταξη; 

Ψήφισμα για Καρτάλη

Κουίζ

Ο Εμπορικός Σύλλογος του κεντρικού δήμου της πό-
λης, καλεί τον Δήμο Θεσσαλονίκης καθώς και όλους τους 
Συλλόγους και τα Επιμελητήρια να συμπαραταχθούν και 
να ενώσουν τις δυνάμεις τους, για τον Χριστουγεννιάτικο 
στολισμό της Θεσσαλονίκης . «Η πόλη πρέπει να ντυθεί 
στα γιορτινά της, οι πολίτες και ο εμπορικός κόσμος πρέ-
πει να νιώσουν την απαραίτητη αισιοδοξία και για μερικές 
εβδομάδες, όλοι μας, να ζήσουμε, στο μέτρο του δυνα-
τού, το κλίμα των Χριστουγέννων», επισημαίνει ο πρόε-
δρος του ΕΣΘ Παντελής Φιλιππίδης.

Το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και 
Θράκης) υποστηρίζει την εθελοντική πρωτοβουλία του 
Δρ. Κωνσταντίνου Μουτσιάνα για την αποτίμηση των οι-
κονομικών «πληγών» που προκαλεί ο Covid-19. 

Πρώτο βήμα, μέσω του ερευνητικού έργου, είναι να 
γίνει η πλέον αντικειμενική, ολιστική προσέγγιση του 
αποτυπώματος που αφήνει  ο κορονοϊός στη Βόρεια Ελ-
λάδα και δεύτερο βήμα να προταθούν στην Κυβέρνηση 
ενέργειες που θα αμβλύνουν τις συνέπειες και θα ενισχύ-
ουν την εθνική προσπάθεια να επιστρέψουμε το ταχύτε-
ρο δυνατόν σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Είναι μια 
προσπάθεια στην οποία μπορούν να συνεισφέρουν και 
να συμμετέχουν όσα μέλη της πανεπιστημιακής κοινό-
τητας επιθυμούν. «Χρειαζόμαστε μια ρεαλιστική απεικό-
νιση της πραγματικότητας που διαμορφώνεται και έναν 
«οδηγό» που θα μας κατευθύνει προς τα βέλτιστα δυνα-
τά αποτελέσματα», δηλώνει ο υφυπουργός Εσωτερικών 
Θεόδωρος Καράογλου.

Έξι εργαζόμενοι και τέσσερα παιδιά που φιλοξενού-
νται στο δημοτικό βρεφοκομείο «Άγιος Στυλιανός», συ-
νολικά 10 άτομα, βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό κατά 
τον έλεγχο που διενεργήθηκε από τον ΕΟΔΥ. Όλοι είναι 
ασυμπτωματικοί και όπως αναφέρει η πρόεδρος του 
ιδρύματος, Ιωάννα Σπανού, σε ανάρτηση στον προσωπι-
κό της λογαριασμό στο facebook, αμέσως ενεργοποιή-
θηκαν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα 
κατά τις οδηγίες που δόθηκαν από τον ΕΟΔΥ.

Μέχρι στιγμής μόνο μια κλινική από τις δυο που έχει 
επιτάξει με απόφαση της η κυβέρνηση, έχει χρησιμοποι-
ηθεί για τον σκοπό της επίταξης, δηλαδή για τη φιλοξε-
νία απλών περιστατικών covid. Η «Αρωγή» του ομίλου 
της Euromedica είναι το ιδιωτικό θεραπευτήριο που έχει 
δεχτεί ασθενείς θετικούς στον κορονοϊό, με την κλινική 
«Λυσίμαχος Σαραφιανός», να μην έχει δεχτεί κανένα θε-
τικό περιστατικό και τον χρονικό όριο της επίταξης να λή-
γει Παρασκευή 04/12/2020. Φαίνεται πως οι υποδομές 
της δεν προσφέρονται για την κάλυψη των συγκεκριμέ-
νων αναγκών.

Τη βαθιά του θλίψη για την 
αιφνίδια απώλεια του πρώην 
δημάρχου Πυλαίας, Βασίλη 
Καρτάλη και της πρώην προ-
έδρου Σχολής Τυφλών, Βάσως 
Σακαλή, εκφράζει σε συλλυπητή-
ριο, ομόφωνο, ψήφισμα του, το Δ.Σ. της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.

Ποιος δήμαρχος Κεντρικής Μακεδονίας 
αποφάσισε να ...καλλωπιστεί λίγη ώρα προ-
τού ξεκινήσει συνεδριακή διάσκεψη παρου-
σία του υπουργού Εσωτερικών; Η διάσκεψη 
της ΚΕΔΕ μεταδίδονταν σε live μετάδοση στο 
youtube και δήμαρχος της περιοχής έβγαλε 
την χτένα και χτενίστηκε πριν την επίσημη 
έναρξη της συζήτησης. Μπορεί οι τοποθετή-
σεις να γίνονται μπροστά από την οθόνη του 
υπολογιστή όμως κάποιοι θέλουν να είναι 
περιποιημένοι ακόμη και εξ αποστάσεως!
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SOS εκπέμπει
το Ελληνικό παιδικό χωριό

Ανήσυχος ο Μπαραλιάκος! 

Εκκληση για βοήθεια απευθύνει το Ελληνικό 
Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, εξαιτίας των προβλη-
μάτων που δημιουργήθηκαν από την πανδημία 
του κορονοϊού. Ο κίνδυνος να μπει “λουκέτο” 
είναι ορατός και τα παιδιά να μεταφερθούν σε 
άλλο χώρο, ύστερα από εισαγγελική παρέμβαση, 
καθώς δεν υπάρχουν χρήματα για τρόφιμα αλλά 
και θέρμανση. Οι δωρεές προς το Ελληνικό Παι-
δικό Χωριό μειώθηκαν κατά 80% ενώ ακυρώθη-
καν εξαιτίας των μέτρων και τα μπαζάρ. Μετά τη 
γνωστοποίηση της είδησης, ο δήμος Καλαμαριάς 
στέκεται αλληλέγγυος και η αντιδήμαρχος Κοινω-
νικής Πολιτικής, Ευλαμπία Ντόντη – Μπανιώρα, 
επικοινώνησε με τους υπεύθυνους. Ετσι, όσοι πο-
λίτες επιθυμούν να συμβάλλουν στην προσπάθεια 
στήριξης μπορούν από το διάστημα από 3-11/12 
να χαρίσουν είδη ξηράς τροφής μακράς διάρκει-
ας και κάθε είδους απορρυπαντικά καθαριότητας. 
Τα αγαθά θα συγκεντρώνονται στην αντιδημαρχία 
Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου Καλαμαριάς, 
στο Κοινωνικό Φαρμακείο καθημερινά, από τις 8 
το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

karfitsomata
Καλή η υγεία του Π. Τσακίρη Δωρεάν τεστ κορονοϊού για τα μέλη του 

ΕΕΘ

Δίπλα στους καλλιτέχνες η Ευθυμίου 

Στολίζεται η Θεσσαλονίκη

Ενισχύεται η  Ημαθία 

 Βελτιώνεται η κατάσταση της υγείας του δημάρχου 
Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη, ο οποίος εισήχθη πριν 
από λίγες ημέρες σε νοσοκομείο της πόλης με πνευμονία. 
Ο δήμαρχος ταλαιπωρήθηκε αρκετά από υψηλό πυρετό, 
ωστόσο πλέον η κατάσταση της υγείας του είναι καλή. 
Επιπλέον, υποβλήθηκε σε μοριακό τεστ για την ανίχνευ-
ση του κορονοϊού, το οποίο ήταν αρνητικό.

Την αγωνία του για την αύ-
ξηση των κρουσμάτων κορο-
νοϊού το τελευταίο χρονικό 
διάστημα στην Πιερία εκ-
φράζει ο τοπικός βουλευ-
τής της ΝΔ Φώντας Μπαρα-
λιάκος κάνοντας λόγο για μια 
Πιερία που « φλέγεται» από την 
πανδημία. Ο κ. Μπαραλιάκος στέλνει μήνυμα ενό-
τητας προς τους συντοπίτες του υπογραμμίζοντας 
«οι μέρες είναι κρίσιμες και εμείς μπορούμε να 
υπερβούμε τον κάβο, όπως πριν λίγους μήνες». 
Ο Βουλευτής κάνει έκκληση για πίστη τήρηση των 
μέτρων προστασίας. « Μπορούμε να τα καταφέ-
ρουμε. Αξίζει!», τόνισε. 

 Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς μπαίνει σταδιακά η 
Θεσσαλονίκη. ‘Ηδη ξεκίνησε ο στολισμός της πλατείας 
Αριστοτέλους εκεί όπου θα «δεσπόζει» ένα έλατο, ύψους 
18 μέτρων, με χιλιάδες λαμπιόνια. Οι εργασίες θα συνεχι-
στούν με την τοποθέτηση φάτνης  και των κόκκινων κύ-
βων από πλέξιγκλας. Επίσης, στο κέντρο της πλατείας θα 
στηθεί μια μικρή κατασκευή που θα φιλοξενεί ένα δεύ-
τερο χριστουγεννιάτικο δέντρο το οποίο θα «κλέβει» τις 
εντυπώσεις με τη δημιουργία εφέ με φως και χρώματα.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης  απο-
φάσισε μετά από διαδικτυακή συνεδρίασή του διοικητι-
κού συμβουλίου του να παράσχει τη δυνατότητα δωρεάν 
τεστ ανίχνευσης κορονοϊού στα μέλη του.

Προτεραιότητα στα τεστ θα έχουν οι επαγγελματίες 
που διατηρούν σε λειτουργία τα καταστήματα τους και θα 
ακολουθήσουν όσοι έχουν κλείσει με κρατική εντολή ή 
δική τους πρωτοβουλία. Σε όλους θα χορηγηθεί και μά-
σκα προστασίας.

Δέκτης του προβληματισμού και της πολύ μεγάλης 
ανησυχίας καλλιτεχνών και εργαζομένων που δραστηρι-
οποιούνται στο χώρο του Πολιτισμού στη Βόρεια Ελλάδα, 
για το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, 
καθώς αδυνατούν να καλύψουν πλέον και τις πιο βασι-
κές και ανελαστικές τους δαπάνες, έγινε η βουλευτής 
της ΝΔ Άννα Ευθυμίου. Καλλιτέχνες και εργαζόμενοι με-
τέφεραν στη βουλευτή τη μεγάλη δυσκολία που αντιμε-
τωπίζουν με τα πάγια έξοδα των νοικοκυριών τους, στα 
οποία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, μια δυσκολία που 
γίνεται ακόμη μεγαλύτερη για όσους έχουν μικρά παιδιά. 
Η κ. Ευθυμίου σε μια πρώτη προσπάθεια για επίλυση των 
προβλημάτων, κατέθεσε στους αρμόδιους υπουργούς τα 
εξής ερωτήματα:

 Αν δώσουν νέα προθεσμία για εγγραφή στο μητρώο 
Καλλιτεχνών;

Αν προτίθενται να επεκτείνουν τα μέτρα στήριξης σε 
περίπτωση που συνεχιστεί η εφαρμογή των περιοριστι-
κών μέτρων;

Αν προτίθενται να διευρύνουν τους όρους βεβαίωσης 
άδειας κυκλοφορίας αυτοαπασχολούμενων και για τους 
εργαζόμενους που δεν εντάσσονται σε κωδικοποιημένες 
κατηγορίες επαγγελματιών;

Σε δύο παρεμβάσεις, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, ενίσχυ-
σης με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των βασικών υγειο-
νομικών δομών της Ημαθίας, τα νοσοκομεία Βέροιας και 
Νάουσας, προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
μετά την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων από τον 
Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα.  «Οι παρεμβάσεις 
μας αυτές έχουν ιδιαίτερη αξία σήμερα, καθώς γίνονται 
εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού και δίνουμε τη 
δυνατότητα στα νοσηλευτικά μας ιδρύματα να αντιμετω-
πίσουν με τα ισχυρά ‘όπλα’ που τους διαθέτουμε τη με-
γάλη μάχη που δίνουμε όλοι μας» , τόνισε ο Απόστολος 
Τζιτζικώστας.
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Εθελοντής αιμοδότης ο Σταύρος 

Λίγο χρόνο από τον χρόνο του για προσφορά 
υγείας, έδωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινο-
βουλευτικής Ομάδας της ΝΔ Σταύρος Καλαφάτης 
ο οποίος έλαβε μέρος στην εθελοντική αιμοδοσία 
της ΧΑΝΘ. 

«Στη δύσκολη δοκιμασία της πανδημίας στέλ-
νουμε μήνυμα αλληλεγγύης προς τον συνάνθρω-
πο. Δίνουμε αίμα σώζουμε ζωές», ανέφερε σε 
ανάρτηση του στο Facebook.

karfitsomata
Το κέρασμα του Ανδρέα

Τα ξένα … κόλλυβα

Τηλε-μαραθώνιος

Φαγητό κάθε ΣΚ μοιράζει 
η «Ανατροπή»

Εχω ένα … μυστικό

Ξεπεράστηκε 

Κουίζ

Τα χρόνια πολλά για την ονομαστική του εορτή δέχτη-
κε ο Ανδρέας Κουράκης, στην τελευταία συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης που πραγματο-
ποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης. «Χρόνια πολλά Ανδρέα, 
χρωστάς κέρασμα», του είπε αστειευόμενος ο δήμαρχος, 
Κωνσταντίνος Ζέρβας. «Θα σας στείλω ...τηλε-κέρασμα» 
ήταν η απάντηση του δημοτικού συμβούλου και πρώην 
αντιδημάρχου, επίσης σε χαλαρή διάθεση! 

Ο Γιώργος Ορφανός σε κάθε συνεδρίαση δημοτικού 
συμβουλίου ...πυροβολεί τη διοίκηση Ζέρβα, στα σημεία 
τα οποία θεωρεί ο ίδιος πως υπάρχουν αστοχίες. Η επίθε-
ση, αυτή τη φορά, ήταν προσωπική προς το πρόσωπο του 
δημάρχου με τον τέως υπουργό να λέει χαρακτηριστικά: 
«Ο δήμαρχος δεν βρίσκει ότι έχει κάνει λάθος πουθενά. 
Δεν δέχεται κριτική. Είναι ο αλάθητος επί της Γης». Πρό-
σθεσε, ακόμη, πως ο κ. Ζέρβας στις ομιλίες του κάνει 
...μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα εννοώντας ότι τα έργα 
του Μετρό, του Μουσείο Ολοκαυτώματος, το Fly Over, τη 
ΔΕΘ και το γήπεδο του ΠΑΟΚ, όμως τα έργα αυτά χρημα-
τοδούνται από κρατικά, ευρωπαϊκά ή ιδιωτικά κονδύλια 
και δεν έχουν καμία σχέση με τον δήμο Θεσσαλονίκης. 
«Δεν είναι δικά σας έργα», είπε με επικριτικό λόγο. 

Εσπασαν τα κοντέρ του χρόνου στην τελευταία συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Τι κι 
αν γίνεται μέσω τηλεδιάσκεψης; Οι σύμβουλοι συζητούν 
τα θέματα της πόλης ασταμάτητα και απτόητοι! Και για 
του λόγου το αληθές… η τελευταία συνεδρίαση κράτησε 
11 ώρες και 09 λεπτά! Που αν αναλογιστείτε ότι ξεκίνησε 
στις 6 το απόγευμα, ολοκληρώθηκε στις 05:10 το ξημέ-
ρωμα της 1ης Δεκεμβρίου! Νυσταγμένοι ευχήθηκαν όλοι 
καλό μήνα! 

Με εκατό μερίδες φαγητό θα προμηθεύει κάθε Σαβ-
βατοκύριακο η δημοτική παράταξη «Ανατροπή» του 
δήμου Παύλου Μελά 50 συνανθρώπους μας, που εξαι-
τίας της πανδημίας, της καραντίνας και της απαγόρευσης 
κυκλοφορίας δεν έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν 
σχετικές δομές. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, η δημοτι-
κή παράταξη με επικεφαλής τον Γιώργο Λίλτση πήρε την 
πρωτοβουλία και με την συνεισφορά ιδιωτών μαγειρεύ-
ουν για όλους εκείνους που έχουν ανάγκη. 

Το λεωφορείο με το οποίο κινούνταν το 1963 η Αλί-
κη Βουγιουκλάκη στην ταινία «Χτυποκάρδια στο θρανίο» 
του Αλέκου Σακελλάριου θυμήθηκε ο δήμαρχος, Κων-
σταντίνος Ζέρβας, θέλοντας να υπενθυμίσει ...την παλαι-
ότητα των αστικών λεωφορείων που κυκλοφορούν στη 
Θεσσαλονίκη. «Περίμενα κάποια στιγμή να δω κι αυτό 
το λεωφορείο να κινείται στην πόλη», είπε ο δήμαρχος 
απαντώντας έτσι στην κριτική που δέχεται ο ίδιος για την 
αγορά των 50 οχημάτων από τη Λειψία της Γερμανίας και 
επιδιώκοντας να αναδείξει την αναγκαιότητα της απόκτη-
σής τους. 

« Δεν θα δηλώσουμε τίποτε για το τσουρέκι της κας 
Νοτοπούλου.

Δεν θα το προτιμήσουμε.
Ξεπέρασε τα πάντα!!!!
Ξεπεράστηκε...». Αυτή είναι η απάντηση της ΝΔ Θεσ-

σαλονίκης στην αναφορά της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κατε-
ρίνας Νοτοπούλου, για την παρουσία του πρωθυπουργού 
στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε δηλώσει «ο Μητσοτάκης 
στη Θεσσαλονίκη επέλεξε ένα τσουρέκι, αντί για την 
πραγματικότητα». 

Ποιος νύσταξε τόσο πολύ από την 
πολύωρη συνεδρίαση του δημο-
τικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης 
που ...έγυρε στο κρεβάτι του κι 
αποκοιμήθηκε; Και δεν έφτανε 
μόνο αυτό, αλλά ξέχασε ανοιχτή 
την κάμερα με αποτέλεμα να τον 
βλέπουν όλοι να κοιμάται, την ώρα 
που οι υπόλοιποι ως «νυχτοπού-
λια» συζητούσαν τα θέματα της 
πόλης. Το μόνο που θα σας πούμε 
είναι πως πρόκειται γι αντιδήμαρχο. 
Μια παλαιότερα το ξεμάτιασμα, μια 
τώρα ο ύπνος...αυτές οι συνεδριά-
σεις έχουν αρκετό «ζουμί».
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Ο ψυχολόγος Παναγιώτης Πλουμίδης, εθελοντής σε τηλεφωνικές γραμμές 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, μιλάει στην Karfitsa

«Η δεύτερη καραντίνα αύξησε τις 
κλήσεις για απόπειρες αυτοκτονίας»

Με περισσότερες δυσκολίες, 
απόγνωση και άγχος βιώ-
νουν την δεύτερη καραντίνα 

συγκριτικά με την προηγούμενη οι 
πολίτες στην Ελλάδα. Μάλιστα, έχουν 
αυξηθεί οι κλήσεις για αναφορές από-
πειρας αυτοκτονίας σε τηλεφωνικά 
κέντρα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
για τις επιπτώσεις του covid19, όπως 
δηλώνει στην Karfitsa ο Ψυχολόγος 
– Ψυχαναλυτής Msc και εθελοντής σε 
δυο γραμμές Παναγιώτης Πλουμίδης 
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «στην 
πρώτη καραντίνα τα τηλεφωνήματα 
που αφορούσαν τάσεις αυτοκτονίας 
ήταν ελάχιστα. Αντίθετα τώρα, μέχρι 
στιγμής, παρατηρείται μεγάλη αύξη-
ση».

«Αυτή τη φορά έχουμε γενικά μια αύ-
ξηση στα τηλεφωνήματα και βλέπουμε 
μια τελείως διαφορετική ψυχολογική κα-
τάσταση των πολιτών. Έχουμε συνέχεια 
κλήσεις από ανθρώπους που περιγρά-
φουν μια πολύ καταθλιπτική κατάσταση. 
Είχα πάρα πολλές κλήσεις που αφορού-
σαν απειλές για αυτοκτονία, ενώ στην 
προηγούμενη καραντίνα δεν είχα ούτε 
μια», λέει χαρακτηριστικά ο κ.Πλουμίδης 
και συμπληρώνει ότι η κατάσταση έχει 
δημιουργήσει την τάση σε αρκετά άτομα 
«να ψάχνουν απεγνωσμένα τρόπο για να 
πάρουν φάρμακα». Οι πιο συνηθισμένες 
εκφράσεις όσων καλούν στο κέντρο εί-
ναι οι εξής: «δεν είμαι καλά», «πότε θα 
βγούμε από αυτή την κατάσταση;», «πώς 
να το αντιμετωπίσω;», περιγράφει ο ψυ-
χολόγος. 

Υπάρχει και το ποσοστό εκείνων των 
πολιτών που βλέπουν ένα τηλεφώνημα 
στο κέντρο σαν ένα ξέσπασμα. «Κάποιοι 
είναι πιο απογοητευμένοι και ξεσπούν 
εκφράζοντας γκρίνια ακόμη και επιθετι-
κότητα», τονίζει.

Σύμφωνα με την προσωπική του 
εμπειρία ο κ.Πλουμίδης εξηγεί ότι περισ-
σότερες κλήσεις λαμβάνει από άνδρες, 

κυρίως άνω των 50 ετών, παρά από 
γυναίκες. «Οι μικρότερες ηλικίες είναι 
κυρίως πιο συνειδητοποιημένες, όμως 
αυτό δεν ισχύει με τις μεγαλύτερες ηλι-
κίες. Εκεί συναντάμε πιο ακραίες κατα-
στάσεις». 

Μάλιστα, ο ίδιος δεν κρύβει την σκέ-
ψη του για το τι πιστεύει ότι θα γίνει αν 
παραταθεί το lockdown λέγοντας πως 
«θα χειροτερέψουν όλα και δεν θεωρώ 
ότι ο κόσμος έχει πολλά περιθώρια ακό-
μη. Ειδικά για τον Έλληνα που η καραντί-
να του στερεί την μισή ζωή του».

Ένα τηλεφώνημα μπορεί να σώσει
Στις εθελοντικές τηλεφωνικές γραμ-

μές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ειδικοί 
έχουν ριχτεί στην μάχη κατά του κορονο-

ϊού από το δικό τους μετερίζι. Ψυχολόγοι 
αφιερώνουν χρόνο βοηθώντας πολίτες 
να βγουν από το αδιέξοδο που τους οδη-
γεί η κατάσταση που έχει επιβάλει η παν-
δημία. Ο κ. Πλουμίδης αναφερόμενος 
στο σημαντικό έργο των τηλεφωνικών 
γραμμών υποστήριξης  σημειώνει ότι «οι 
γραμμές βοηθούν γιατί εμείς μπορούμε 
να δώσουμε στον πολίτη μια περιγραφή 
του προβλήματος του και τί του συμβαί-
νει. Θα μπορέσει να καταθέσει τις σκέψεις 
του και δεν θα νιώθει μόνος του. Θα έχει 
έναν άνθρωπο στην απέναντι γραμμή 
όποτε χρειάζεται κάποιον να μιλήσει».

Γιατί η δεύτερη καραντίνα 
είναι πιο σκληρή
Οι διαφορές της πρώτης με την δεύ-
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Το δικαίωμα του συνέρχεσθαι κατοχυρώνεται 
από το άρθρο 11 του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ 
(Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που) και αποτυπώνει το δικαίωμα του ατόμου να 
συμμετάσχει σε διαδηλώσεις-συναθροίσεις των 
οποίων το περιεχόμενο μπορεί να ποικίλλει (να 
είναι πολιτικό,θρησκευτικό ή ακόμη και παράνο-
μο)με περιορισμό όμως στον τρόπο με τον οποίο 
πραγματοποιείται.Δηλαδή δεν υπάρχει περιορι-
σμός ως προς τον τόπο,το χρόνο και το περιε-
χόμενο υπάρχει κ ως προς τον τρόπο που αυτή 
εκδηλώνεται.Πιο συγκεκριμένα η εκάστοτε συ-
νάθροιση θα πρέπει να είναι «ήσυχη»δηλαδή να 
μην επικρατεί κανενός είδους βία και «άοπλη» 
ήτοι να μη γίνεται χρήση κανενός είδους όπλου 
από κανέναν εκ των διαδηλωτών .

Το άρθρο 11 Συντάγματος και της ΕΣΔΑ κα-
τοχυρώνει ουσιαστικά το δικαίωμα του καθενός 
από εμάς να μπορεί να συμμετάσχει σε διαδηλώ-
σεις-διαμαρτυρίες οποιουδήποτε περιεχομένου 
χωρίς να υφίσταται αρνητικές επιπτώσεις μόνο 
στο βαθμό που δε χρησιμοποιεί βία,όπλα κλπ.Σε 
αντίθετη περίπτωση επεμβαίνουν οι αστυνομικές 
αρχές ώστε να καταστείλουν τις συνέπειες όσων 
διαπράττουν ποινικά κολάσιμες πράξεις.

Όσον αφορά στον περιορισμό του δικαιώμα-
τος «συνέρχεσθαι» αυτός έγκειται μόνο εφόσον 
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφά-
λεια» είτε «σε ορισμένη περιοχή, αν απειλείται 
σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής 
ζωής».

Την ανάγκη να θεσπιστούν κανόνες που θα 
συνδυάζουν το δικαίωμα συνέρχεσθαι με τις 
δικαίωμα στην ελεύθερη και απρόσκοπτη κυ-
κλοφορία σε δημόσιο χώρο και δρόμο επεσή-
μανε προ λίγων ημερών ο Πρωθυπουργός,ενώ 
εξέφρασε την ανάγκη να θεσπιστεί ο όρος του 
«κυρίου εκπροσώπου των διαδηλωτών-κυρίου 
ομιλητή» που θα αναλαμβάνει την ευθύνη και 
θα αποτελεί το διαμεσολαβητή ανάμεσα στην 
κοινωνία και στους διαδηλωτές(καθώς αυτό 
ήδη συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη)

Έτσι λοιπόν με το νόμο 4703/2020 άλλαξαν 
τα εξής από 01-07-2020:

1ον προβλέπει είδη συναθροίσεων
α)τη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση που εί-

ναι η «σταθερή»(δηλαδή η υπαίτια συνάθροιση 
που η έναρξη,διάρκεια και λήξη της γίνεται σε 
ανοιχτό-περιστοιχισμένο χώρο) ή «κινούμενη 
συνάθροιση»(δηλαδή πεζή συγκέντρωση που 
γίνεται με μετακίνηση σε συγκεκριμένο οδικό 

δρόμο),έχει προσωρινή διάρκεια και γίνεται μετά 
από συνεννόηση.

β) η αυθόρμητη δημόσια υπαίθρια συγκέ-
ντρωση που γίνεται με κάποια συνεννόηση λόγω 
κάποιου αιφνίδιου γεγονότος

γ)η έκτακτη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση
Με το νεο νόμο θεσπίζονται δυο νέοι ορι-

σμοί:ο ορισμός του «οργανωτή» δηλαδή του 
φυσικού προσώπου ή νόμιμου εκπροσώπου νο-
μικού προσώπου που απευθύνει πρόσκληση στο 
κοινό για συμμετοχή στη συνάθροιση και γνω-
στοποιείαυτή στην αστυνομική ή λιμενική αρχή 
εγγράφως ή ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυα-
κής πλατφόρμας της Ελληνικής Αστυνομίας(εκεί 
αναγράφει και τα προσωπικά του στοιχεία-ταυ-
τότητα,τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ) ,επικοι-
νωνεί με τις αστυνομικές ή λιμενικές αρχές και 
ενημερώνει να μην φέρει κανείς όπλα αλλά και 
ορίζει τον αριθμό των ατόμων που θα περιφρου-
ρούν τη συνάθροισηκαθώς και ο όρος του « 
αστυνομικού ή λιμενικού διαμεσολαβητή» που 
αναλαμβάνει να επικοινωνεί με τον οργανωτή 
της διαδήλωσης ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή 
διεξαγωγή της (άρθρα 2,3,4,5,6 Ν 4703/2020).

Επίσης θεσπίζονται περιορισμοί ως προς τον 
τρόπο διεξαγωγής δηλαδή η διαφοροποίηση της 
διαδρομής δημόσιας συνάθροισης ή η κατάλη-
ψη μέρους του οδοστρώματος,η απομάκρυνση 
«επικίνδυνων» ατόμων από τη συγκέντρωση 
κλπ,περιορισμοί που κοινοποιούνται στον οργα-
νωτή.

Επιπρόσθετα προβλέπεται και απαγόρευση 
της συνάθροισης εάν υπάρχει κίνδυνος για την 
κοινωνικοοικονομική ζωή σε ορισμένη περι-
οχή,για την δημόσια ασφάλεια(από διάπραξη 
εγκλημάτων κατά της ζωής,της περιουσίας κλπ)
και εάν πρόκειται για δημόσια υπαίθρια συνά-
θροιση ο σκοπός της οποίας αντιτίθεται προς 
τον σκοπό ήδη προγραμματισμένης γνωστο-
ποιηθείσαςσυγκέντρωσης.Στις περιπτώσεις που 
παρατηρηθούν βιαιοπραγίες ή η συγκέντρωση 
πραγματοποιείται παρά την έκδοση απόφα-
σης απαγόρευσης μπορεί η αστυνομία να προ-
βεί σε διάλυση της συγκέντρωσης (άρθρο 9 ν 
4703/2020)

Τέλος υπάρχει νέα ιστοσελίδα που ενημερώ-
νονται οι πολίτες για τις προγραμματισμένες ή 
τρέχουσες συναθροίσεις και λοιπές εκδηλώσεις, 
καθώς και τις σχετιζόμενες με αυτές κυκλοφορι-
ακές ρυθμίσεις.

�*Η�Τζίνα�Αλεξάκη�είναι�δικηγόρος�Αθηνών
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τερη καραντίνα, σύμφωνα με τον κ.Πλουμίδη, είναι πολλές. «Μέσα από 
τις από τις προσωπικές συνεδρίες που πραγματοποιώ με πολίτες από 
Θεσσαλονίκη και από Αθήνα και ως εθελοντής σε δυο γραμμές υποστήρι-
ξης αυτό που έχω συμπεράνει είναι ότι οι αρνητές  έχουν αυξηθεί και είναι 
πιο ακραίοι, ενώ εκείνοι που ήταν φοβισμένοι λόγω της πανδημίας τώρα 
φοβούνται διπλά.

Πιο συγκεκριμένα εντοπίζονται δυο μεγάλα αντιθετικά ζεύγη. Στην 
πρώτη καραντίνα είχαμε αρκετό κόσμο που ήταν συντονισμένοι ως προς 
τις οδηγίες των ειδικών και προσηλωμένοι στην ίδια προσπάθεια, ενώ 
ήταν λίγοι εκείνοι που αρνιόντουσαν να συμμετάσχουν στον ‘’πόλεμο’’ 
κατά του ιού και να τηρήσουν τα μέτρα.

Ωστόσο, στην δεύτερη καραντίνα έχει γίνει ένας τεράστιος διαχωρι-
σμός με πολύ όμως ακραίους υποστηρικτές και στις δυο πλευρές. Έχουμε 
δηλαδή τους απόλυτα αρνητές, οι οποίοι μάλιστα έχουν αυξηθεί πλέον, 
δεν δέχονται ότι υπάρχει ο κορονοϊός, πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίας 
και αρνούνται την τήρησή των μέτρων. Από την άλλη έχουμε εκείνους 
που τηρούν τα μέτρα όμως έχουν φοβηθεί πολύ περισσότερο από ότι 
κατά την διάρκεια της πρώτης καραντίνας».

Σε μια προσπάθεια ερμηνείας των δυο αυτών στάσεων ο κ.Πλουμίδης 
τόνισε ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό ειδικά για εκείνους που δεν τηρούν 
τα μέτρα είναι ότι έχουν κουραστεί. «Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η ανθρώπινη 
ελευθερία είναι ένα αγαθό που το έχουμε μεγάλη ανάγκη. Η έννοια της 
καταπίεσης ως προς  την κοινωνικότητα, η έννοια του ελέγχου, της μα-
ζικοποίησης σε συγκεκριμένη λειτουργικότητα, του ψυχαναγκασμού, της 
επαφής μας με πράγματα που είναι αρνητικά και όλα αυτά σε συνδυασμό 
με το γεγονός ότι ειδησιογραφικά κάποιοι εκμεταλλεύονται την κατάστα-
ση και προσπαθούν να εντυπωσιάσουν παρά να ενημερώσουν το κοινό, 
έχουν ωθήσει αρκετό κόσμο να απορροφήσει όλα αυτά τα ερεθίσματα 
και τα έχει κάνει μια δική του ακραία κατάσταση», εξηγεί ο κ.Πλουμίδης.

Και αν η πρώτη καραντίνα ήταν για πολλούς μια ευκαιρία για να ξε-
κουραστούν, αυτό δεν ισχύει για την δεύτερη φάση της που ζούμε τώρα, 
ξεκαθαρίζει ο ψυχολόγος και συμπληρώνει ότι «παράλληλα και ο οικο-
νομικός άξονας επιφέρει  πίεση σε μεγάλη μερίδα κόσμου και αβεβαιό-
τητα, ενισχύοντας την ψυχολογική επιβάρυνση. Δηλαδή αν κάποιος είχε 
λίγο άγχος με την δουλειά τώρα έχει διπλάσιο. Η καθημερινότητα των 
πολιτών έχει αλλάξει πολύ την αίσθηση τους με τον κόσμο και τον εαυτό 
τους, ειδικά εκείνοι που δεν δουλεύουν ή είναι σε αναστολή εργασίας».

Καραντίνα Vs ανθρώπινες σχέσεις
Η καραντίνα έχει προκαλέσει υπερβολική τριβή στην καθημερινότητα 

των ζευγαριών και των οικογενειών που ζουν κάτω από την ίδια στέγη. 
Ως αποτέλεσμα είναι η φθορά των σχέσεων και η ανάδειξη προβλημάτων 
που δεν ήταν εύκολα διακριτά μεταξύ των ανθρώπινων επαφών, λόγω 
της καθημερινότητας τους προ κορονοϊού εποχής.

Αυτό φαίνεται και στις γραμμές υποστήριξης. Δεν είναι λίγες φορές 
που πολίτες καλούν ζητώντας μια συμβουλή για το πώς θα αντιμετωπί-
σουν ένα δυστοπικό περιβάλλον μέσα ή έξω από το σπίτι τους.

Όπως εκτιμά ο ψυχολόγος, οι γενιές που θα επηρεαστούν περισσότε-
ρο μέσα από αυτή την διαδικασία είναι οι νεότερες, διότι όπως μας εξηγεί 
«οι άνθρωποι που είναι παλαιότερων γενιών οι σχέσεις τους είτε αντέ-
χουν ο ένας τον άλλον, είτε όχι, είναι σχέσεις που αν έχουν βαλτώσει είναι 
στατικές, διότι ειδικά στην Ελλάδα οι ηλικιωμένοι δεν χωρίζουν. 

Αλλά το ενεργητικό κοινό έχει δυσκολίες στις σχέσεις του. Αυτό είναι 
λογικό γιατί όταν κλεινόμαστε σε ένα σπίτι τότε ξεκινούν τα προβλήματα, 
όπως π.χ. τα οικονομικά, η φθορά της καθημερινότητας, η διαρκής αλ-
ληλεπίδραση με τον άλλον βγάζει όλα τα προβλήματα στην επιφάνεια. 
Ακόμη και αν δεν υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα, μπορεί κάποιος να δημι-
ουργήσει κάτι λόγω της υπερέκθεσης στον σύντροφο του ή να έρθει η 
ρουτίνα στη σχέση, η οποία εξελικτικά θα φέρει κάποιο πρόβλημα».
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Διανύουμε τη δεύτερη καραντίνα ακού-
γοντας και διαβάζοντας πως περιμένουμε 
ένα επόμενο, τρίτο κύμα που θα είναι εξί-
σου δύσκολο αν όχι χειρότερο από αυτό που 
περνάμε. Πώς μπορούμε λοιπόν να παρα-
μείνουμε αισιόδοξοι και να σκεφτόμαστε θε-
τικά; Πόσο εύκολο είναι να κάνουμε θετικές 
σκέψεις όταν γύρω μας επικρατεί αβεβαιό-
τητα, φόβος και άγχος για την επόμενη μέρα; 

Κι όμως υπάρχουν ανάμεσα μας αυ-
τοί που καταφέρνουν να βλέπουν το φως 
στο σκοτάδι και να δίνουν ένα διαφορετι-
κό νόημα στις εξωτερικές δυσκολίες. Είναι 
οι άνθρωποι που αναπλαισιώνουν θετικά 
οποιοδήποτε ψυχοπιεστικό γεγονός για να 

διαχειριστούν σκέψεις και συναισθήματα 
που σε άλλη περίπτωση θα τους είχαν κα-
τακλύσει. Τι είναι όμως η θετική αναπλαι-
σίωση; Πρόκειται για τον τρόπο εκείνο με 
τον οποίο μπορεί κανείς να δει τα γεγονό-
τα από μια διαφορετική θέση και επομέ-
νως να αλλάξει το πώς και πόσο έντονα 
τα βιώνει. Με άλλα λόγια προηγείται η 
αλλαγή στάσης για να ακολουθήσει η αλ-
λαγή σε επίπεδο συμπεριφοράς. 

Σύμφωνα με τον Martin Selingman, 
πρωτεργάτη του κινήματος της Θετικής 
Ψυχολογίας, η ψυχική υγεία και ευεξία 
ενός ανθρώπου εξαρτάται κατά πολύ από 
την παρουσία θετικών συναισθημάτων 
όπως είναι η χαρά, το ενδιαφέρον και η 
αγάπη. Όταν υπάρχουν αυτά τα συναι-
σθήματα, προκαλούν ευεξία τόσο στο 
εδώ και τώρα όσο και στο μέλλον. Αυτός 
είναι άλλωστε και ο βασικός λόγος για 
τον οποίο κάποιοι είναι πιο ευτυχισμένοι 
και πιο ανθεκτικοί από άλλους ακόμα και 
όταν αντιμετωπίζουν εξαιρετικά δύσκο-
λες καταστάσεις όπως αυτήν της παν-
δημίας. Ο άνθρωπος που αναπλαισιώνει 
θετικά οτιδήποτε συμβαίνει και το οποίο 
θα μπορούσε να τον επηρεάσει αρνητικά 
ταλαιπωρείται λιγότερο καθώς βλέπει το 
πρόβλημα ως μια πρόκληση που καλείται 
να μετουσιώσει. 

Με αφορμή λοιπόν τα παραπάνω και 
με δεδομένη την πρόθεση για βοήθεια 20 
εθελοντές ψυχολόγοι ενώνουν τις δυνά-
μεις τους προκειμένου να υποστηρίξουν 
όλους όσους χρειάζονται να ακουμπή-
σουν κάπου φόβους, αγωνίες, προβλη-
ματισμούς, ερωτήματα, σκέψεις. Γνωστή 
για τις δράσεις της και την πολυετή κοι-

νωνική προσφορά της η Αλεξάνδρα Γω-
γούση, πρόεδρος του συλλόγου ΜΑΖΙ - Με 

αλληλεγγύη ζούμε ισότιμα, εμπνεύστηκε τη 
δημιουργία μιας τηλεφωνικής γραμμής ψυ-
χολογικής υποστήριξης που σε συνεργασία 
με το Δήμο Θεσσαλονίκης στοχεύει να ανα-
κουφίσει ανθρώπους που βιώνουν δύσκολα 
την καραντίνα και να τους υποστηρίξει ψυ-
χολογικά σε καθημερινή βάση. 

Είναι τιμή μου να ανήκω στην ομάδα 
αυτών των εθελοντών και πρόθεσή μου να 
αποτελέσω κι εγώ με τη σειρά μου πηγή ψυ-
χικού αποθέματος για όσους δεν καταφέρ-
νουν ως τώρα να αναπλαισιώσουν θετικά 
αυτό που ζούμε. Ας ελπίσουμε να είμαστε κι 
εμείς ένας κρίκος στην αλυσίδα που αποτε-
λείται από γιατρούς, νοσηλευτές, χειριστές 
ιατρικών μηχανημάτων, υπαλλήλους νο-
σοκομείων και πολλούς άλλους επαγγελ-

ματίες. Μια αλυσίδα που φιλοδοξεί να γίνει 
ασπίδα ενάντια στον αόρατο εχθρό που λέ-
γεται Covid-19 και μας συστήθηκε πριν από 
λίγους μήνες. 

Κι αν εμείς ως ενήλικες, επαγγελματίες 
ψυχικής υγείας και μη, καθρεφτίσουμε στα 
παιδιά και τους έφηβους, που μεγαλώνου-
με, συμπεριφορές που εμπεριέχουν σεβα-
σμό, προσφορά, ευγνωμοσύνη και εθελο-
ντισμό, τότε συμβάλλουμε στη διαμόρφωση 
προσωπικοτήτων που θα είναι οι ώριμοι και 
υπεύθυνοι πολίτες του αύριο. 

*Η� �Νέλη�Βυζαντιάδου�είναι�ψυχοθε-
ραπεύτρια,� σύμβουλος� ζευγαριών� και�
συγγραφέας

Lockdown: Ψυχολόγοι ενώνουν τις δυνάμεις τους 
για να στηρίξουν πολίτες
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Lockdown: Ψυχολόγοι ενώνουν τις δυνάμεις τους 
για να στηρίξουν πολίτες

Την Κυριακή 29/11/20, έληξε και η τε-
λευταία Navtex της Τουρκίας, για τις σεισμο-
λογικές έρευνες του Uruts Reis, ακόμη και 
στα όρια των έξι μιλίων από το συγκρότημα 
της Μεγίστης. 

Ο Ερντογάν, ξέρει ότι έχει ξεπεράσει τα 
όρια ανοχής της ΕΕ, και οι πιθανότητες να 
επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία, ανε-
ξάρτητα πόσο ουσιαστικές θα είναι, είναι 
πολύ ισχυρές. 

Από την άλλη έχει καταλάβει ότι, η προε-
δρία Μπάιντεν δεν θα συνεχίσει την πολιτική 
Τράμπ, θα επαναφέρει τις ΗΠΑ στην περιοχή, 
θα εξισορροπήσει τις σχέσεις με την ΕΕ και 
φυσικά δεν θα ανεχθεί την στρατηγική συ-
νεργασία που ξεκίνησε ο Ερντογάν με τον 

Πούτιν. 
Με απλά λόγια, η Άγκυρα θα χάσει τον 

ζωτικό χώρο που έχει κερδίσει λόγω της 
πολιτικής Τράμπ, και των προσωπικών 
σχέσεων των δύο ηγετών.

Οι δύο αυτοί παράγοντες θα αναγκά-
σουν τον Ερντογάν να επανασχεδιάσει την 
στρατηγική του, και έχει τρεις επιλογές 
μπροστά του:

1. Να αποδεχθεί το διεθνές δίκαιο και 
να προχωρήσει σε ένα διάλογο με την Ελ-
λάδα, όπως τον εννοεί η χώρα μας, επιλο-
γή με μηδενικές πιθανότητες. 

2. Να μην ανακοινώσει νέα Navtex, 
μέχρι το διήμερο της Συνόδου Κορυφής, 
και να προτείνει στην Ελλάδα διάλογο, με 
ανοιχτή ατζέντα. 

Σε αυτήν την περίπτωση, μειώνει τις 
πιθανότητες να αποφασιστούν κυρώσεις 
στην προσεχή Σύνοδο Κορυφής ή να απο-
φασιστούν τελείως ανώδυνες κυρώσεις. 
Όμως παγιδεύει την ελληνική κυβέρνηση, 
αφού χάνεται η δυναμική των κυρώσεων 
και φυσικά δύσκολα θα πείσει τους εταί-
ρους, ό,τι δεν μπορεί να αποδεχθεί διάλο-
γο για όλα τα θέματα που βάζει σκοπίμως 
η Άγκυρα. 

3. Η Τουρκία να ανακοινώσει νέα 
Navtex, πριν την Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, 
να τις επιβληθούν κυρώσεις, ήπιες ή επώ-
δυνες, να συνεχίσει τις παράνομες σεισμο-
γραφικές έρευνες και μάλιστα σύντομα να 

ανεβάσει την επιθετικότητά της, προχωρώ-
ντας και σε γεωτρήσεις μέσα στα δυνητικά 
όρια της ελληνικής ΑΟΖ, αμέσως μετά την 
Σύνοδο Κορυφής και πριν αναλάβει επίσημα 
ο Μπάιντεν την προεδρία των ΗΠΑ. 

Σε αυτήν την περίπτωση, αν δεν υπάρ-
ξει άμεση και αποφασιστική επέμβαση των 

ΗΠΑ, τότε η χώρα μας, θα βρεθεί μπροστά 
στην ανάγκη να απαντήσει αποτρεπτικά, 
όμως αυτό δεν επιδιώκει καιρό τώρα η 
Άγκυρα και προσπαθεί να αποφύγει η ελλη-
νική κυβέρνηση;

Την στρατηγική αυτή μπορεί να ακολου-
θήσει η Άγκυρα, αν η ελληνική κυβέρνηση 
δεν δεχτεί την εκδοχή της δεύτερης επιλο-
γής, από την Τουρκία. 

Όπως φαίνεται, όλα τα σενάρια είναι 
ανοικτά, και δείχνουν ότι ο Ερντογάν έχει 
επιλογές, βέβαια παίζει στα όρια, όμως τι 
έχει να χάσει, με βάση τους προσωπικούς 
του σχεδιασμούς, που είναι η επανεκλογή 
του στις προεδρικές εκλογές του 2023, δη-
λαδή στα 100 χρόνια από την ίδρυση του 
Τουρκικού κράτους. 

Όλοι γνωρίζουν και ο ίδιος δεν το κρύβει 
ότι, ο προσωπικός του στόχος είναι, αν δεν 
μπορέσει να κερδίσει την θέση του Κεμάλ 
Ατατούρκ στην ιστορία της Τουρκίας, τουλά-
χιστον, να σταθεί ισότιμα. 

Αυτός το θέλει πολύ, η Τουρκία μπορεί 
να του το προσφέρει, ανεξάρτητα από το τί-
μημα που θα πληρώσει;

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ, μπορούν να ανεχθούν 
το προσωπικό στοίχημα του Ερντογάν, ανε-
ξάρτητα από τις γεωστρατηγικές απώλειες 
που θα έχουν;

Μπορεί οι υπηρεσίες που θα προσφέρει 
στην Δύση ο Ερντογάν, στην διαπραγμάτευ-
ση με την Μόσχα, σε Ναγκόρνο-Καραμπάχ, 
Συρία και Λιβύη, να την κάνει να αποδεχτεί 
μέρος του σχεδίου του;

Η χώρα μας, πως θα παρέμβει σε αυτές 
τις διεργασίες, για να υπερασπιστεί τα δικά 
της εθνικά συμφέροντα, όπως και την Κύ-
προ;

Είναι βέβαιο ό,τι σύντομα πολλά θα αλ-
λάξουν.

*Ο� Γιάννης� Μαγκριώτης� είναι� πρώην�
υπουργός�του�ΠΑΣΟΚ�

Η  ώρα της αλήθειας, για όλες τις πλευρές, στα Ελληνοτουρκικά

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Γ Ι Α Ν Ν Η Σ 
Μ Α Γ Κ Ρ Ι Ω Τ Η Σ * 
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Οι έφηβοι έχουν τη φυσική τάση να θέ-
λουν να χωριστούν από τους γονείς τους και 
να αναζητήσουν ψυχολογική αυτονομία. Εί-
ναι μέρος μιας διαδικασίας αυτοπραγμάτω-
σης που βοηθά τα παιδιά να καθορίσουν πώς 
θα είναι ως άτομα και ενήλικες. Ανεξάρτητα 
από το πόσο αποτελεσματικός γονέας είστε, 
σε αυτό το σημείο, ο έφηβός σας θα απομα-
κρυνθεί από εσάς. 

Το μεγαλύτερο μέρος του τρόπου με τον 
οποίο αντιμετωπίζουμε τους εφήβους μας 
έχει να κάνει περισσότερο με εμάς παρά με 
αυτούς. Βλέπουμε τους εαυτούς μας στα 
παιδιά μας, προβάλλοντας τη δική μας ιστο-
ρία στο μέλλον τους και υποθέτοντας ότι θα 

επαναλάβουν τα λάθη μας. Αποτυγχάνο-
ντας να διαχωρίσουμε την εμπειρία μας 
από των παιδιών μας, βλάπτουμε τόσο 
εκείνα, όσο και τη σχέση μας μαζί τους.

Για να εξισορροπήσουμε αυτήν τη με-
τάβαση, χρειάζεται να βάλουμε τον εαυτό 
μας στη θέση τους. Εδώ είναι μερικοί από 
τους πιο βασικούς τρόπους που μπορού-
με να εφαρμόσουμε σε αυτήν τη δοκιμα-
στική φάση της σχέσης μας με τα έφηβα 
παιδιά μας:

1. Αναγνωρίστε ότι δεν αφορά εσάς - 
Οι έφηβοι μπορούν να πουν σκληρά 

πράγματα για να ακουστούν. Αν και αυ-
τές οι δηλώσεις μπορεί να είναι ακραίες, 
συχνά υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτές 
που μπορεί να τις κάνει πιο οδυνηρές. Σε 
αυτό το σημείο, μπορεί να τείνουμε να αι-
σθανόμαστε θύματα και να οδηγούμαστε 
σε σκέψεις όπως, «Ήμασταν πραγματικά 
τόσο αποτυχημένοι γονείς;», «Δεν μπο-
ρεί να με συγχωρήσει;» «Γιατί δεν κατα-
λαβαίνει όλα όσα έχω κάνει για αυτόν;». 
Ωστόσο, δεν είναι δουλειά των παιδιών 
μας να μας φροντίζουν και να μας κάνουν 
να νιώθουμε καλύτερα. Αυτή είναι η δου-
λειά μας.

 Πρέπει σίγουρα να παρεμβαίνουμε 
σε οποιαδήποτε βλαβερή συμπεριφορά, 
μέσω του διαλόγου. Όλα τα συναισθή-
ματά τους είναι αποδεκτά, εκτός από τις 
άσχημες συμπεριφορές. Μπορούμε να 
τους προσφέρουμε το χώρο που χρειάζο-
νται για να εξωτερικεύσουν αυτό που νιώ-
θουν και να ξεπεράσουν τα συναισθήματά 
τους με δύναμη και αντοχή.

2. Μην υπερβαίνετε τα όρια - Είναι 
λογικό να ανησυχούμε για το είδος 

των ενηλίκων που θα εξελιχθούν τα παιδιά 

μας.  Ως αποτέλεσμα, μπορεί να κάνουμε 
μια σειρά από μη ρεαλιστικούς κανόνες που 
κάνουν τα παιδιά μας να αισθάνονται ανα-
ξιόπιστα εμποδίζοντάς τους να μάθουν για 
τον εαυτό τους. Η επιθυμία ενός εφήβου να 
επαναστατήσει μπορεί συχνά να πυροδοτή-
σει την επιθυμία μας να γίνουμε ελεγκτικοί. 
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι, οι υπερ-
βολικές προσπάθειες για έλεγχο οξύνουν 
την αρνητική πιθανή κατάσταση σε αυτή τη 
σχέση.

3.Να είστε εκεί όταν σας χρειάζονται - 
Δίνοντας στα παιδιά μας χώρο δεν ση-

μαίνει να τα απορρίψουμε εντελώς. Οι έφη-
βοι χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη 
και θα πρέπει πάντα να γνωρίζουν ότι είμα-
στε εκεί για να τους μιλήσουμε και να τους 
βοηθήσουμε να διαχειρίζονται τα διάφορα 
εμπόδια που μπορεί να προκύψουν στην 
πορεία της ζωής τους. Δεν πρέπει ποτέ να 
τιμωρούμε τα παιδιά μας για τις στιγμές που 
έχουν απορρίψει τη βοήθειά μας. Μπορού-
με να είμαστε παρόντες για αυτούς με έναν 
ήρεμο, συνεπές τρόπο που τους επιτρέπει 
να γνωρίζουν ότι είμαστε δίπλα τους όποτε 
θέλουν τη συμβολή μας ή τη βοήθειά μας. 

4. Βοηθήστε τους να αναπτύξουν την 
αίσθηση του νοήματος και του σκο-

πού - Αν ποτέ νιώθουμε ανήσυχοι για τις 

επιλογές των παιδιών μας, το καλύτερο που 
μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργή-
σουμε ένα περιβάλλον όπου μπορούν να 
επικεντρωθούν και να αναπτυχθούν. Μπο-
ρούμε να υποστηρίξουμε ένα χόμπι που 
τους γεμίζει για παράδειγμα. Είναι σημαντι-
κό να αφήσουμε τα παιδιά μας να αποκτή-
σουν αυτήν την εμπειρία μόνοι τους και να 
μην υπερβάλλουμε με τρόπους που μπορεί 
να τους κάνουν να νιώσουν απομάκρυνση ή 
καταπίεση. 

5. Γίνετε η αλλαγή που θέλετε να δείτε 
στο παιδί σας -  Η ευτυχία των γονέων 

(ιδιαίτερα των μητέρων) συνδέεται στενά με 
την ευτυχία των παιδιών τους. Το σημαντι-
κότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε 
είναι να δείξουμε υπευθυνότητα στις δικές 
μας ενέργειες, να συμπεριφερόμαστε με σε-
βασμό και να εστιάζουμε στο να έχουμε τις 
δικές μας υγιείς σχέσεις. Εάν το παιδί μας, 
μας απορρίπτει, θα πρέπει να είμαστε υπο-
μονετικοί και παρόντες ώστε να αισθάνεται 
όμορφα απέναντί μας, με σκοπό να αναπτύ-
ξουμε μια πιο υγιή και ώριμη σχέση με την 
πάροδο του χρόνου. 

*Η�Νάνσυ�Νενέρογλου�είναι�ψυχολό-
γος�και�συνιδρύτρια�του�Reggio�Θεσσαλο-
νίκη.

Παιδί στην εφηβεία: Τι να κάνετε όταν το έφηβο παιδί σας, 
σας ωθεί μακριά του.  

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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Παιδί στην εφηβεία: Τι να κάνετε όταν το έφηβο παιδί σας, 
σας ωθεί μακριά του.  

Τι δυσκολίες συνάντησε ένας πολιτικός μηχα-
νικός στη θέση του δημάρχου; Ως πολιτικός μηχανι-
κός σχεδιάζεις και υλοποιείς αυτό που θέλεις, πολύ 
γρηγορότερα, απ’ ότι ως δήμαρχος. 

Ευελπιστώ όμως ότι θα βελτιώσουμε αρκετά το 
ρυθμό και στο δήμο μας. Ήδη έχουμε κάνει σημαντι-
κά βήματα.

Από 28 ετών «ανακατευτήκατε» με την αυτο-
διοίκηση… Πράγματι «ανακατεύτηκα» νωρίς με την 
τοπική αυτοδιοίκηση. «Ανακατεύτηκα» όμως για να 
προσφέρω στον τόπο μου και όχι για να «ανακατέ-
ψω» πρόσωπα και καταστάσεις. 

Θεωρώ υποχρέωση και καθήκον όλων των πο-
λιτών, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, τη συμμετοχή 
τους στα κοινά. Πρέπει όλοι να συμμετέχουν και να 
συνδιαμορφώνουν τις συνθήκες διαβίωσής τους, 
τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο. 

Τι κάνει τον δήμο Χαλκηδόνος να ξεχωρίζει; Οι 
φιλόξενοι κάτοικοί, τα ζωντανά χωριά, η διατήρηση 
των παραδόσεων, οι άγνωστες ομορφιές του τόπου 
(Αξιός & Λουδίας Ποταμός, Μουσείο Βαλκανικών 
Πολέμων Γέφυρας, Μακεδονικοί Τάφοι Αγίου Αθα-
νασίου, Νεκροταφείο Βογομίλων Χαλκηδόνας, Ιερό 
Ησυχαστήριο Γρηγορίου Παλαμά στα Κουφάλια), 
αλλά και η γαστρονομία με τις ταβέρνες της (σου-
βλάκια Χαλκηδόνας), το τσίπουρο και κρασί Αγχιά-
λου – Νέας Μεσημβρίας.

‘Ενα συν και ένα πλην της περιοχής… Θεωρώ 
μεγάλο συν της περιοχής, ότι είναι ένα σταυροδρόμι 
μεταφορών με διασταύρωση μεγάλων οδικών και 
σιδηροδρομικών αξόνων. 

Σε συνδυασμό με τη γειτνίασή της με το πολεο-
δομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, αποτελεί το 
συγκριτικό πλεονέκτημά της. Ωστόσο, αν και βρισκό-
μαστε τόσο κοντά με τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι λίγοι 
αυτοί που δεν γνωρίζουν την περιοχή μας. Αυτό είναι 
και το πλην μας. Τους καλούμε λοιπόν να έρθουν για 
να γνωρίσουν τις ομορφιές μας!

Ξεχωριστό μέρος που το ξέρουν μόνο οι ντό-
πιοι… Η παραποτάμια ζώνη και η νησίδα του Αξιού 

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

Ο δήμος Χαλκηδόνος είναι ο τόπος του. Εκεί μεγάλωσε κι εκεί συνεχίζει να ζει με την οικογένεια του ο Σταύρος Αναγνωστόπουλος. Μετά το δίπλωμα του Πολιτικού 
Μηχανικού άνοιξε «φτερά» με δικό του γραφείο και πάλι στον Άγιο Αθανάσιο. Ωστόσο, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έκανε και πάλι «στροφή» και θα τον βρείτε καθη-

μερινά στο δημαρχείο. Εκεί, από τη θέση του δημάρχου ακούει τα παράπονα των συνδημοτών του και προσπαθεί να δίνει λύσεις. 

Σταύρος Αναγνωστόπουλος
Ο Άγιος Αθανάσιος είναι ιδανικό μέρος για να ζεις

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 

Ποταμού. Μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλ-
λους, αλλά άγνωστη και παραμελημένη. Στοχεύ-
ουμε στην ανάδειξη και αξιοποίησή της, ώστε να τη 
μάθουν όλοι και όχι μόνο οι ντόπιοι.

Πώς είναι να μένετε μόνιμα στον Άγιο Αθανά-
σιο; Ο Άγιος Αθανάσιος είναι μια σύγχρονη ημιαστι-
κή κωμόπολη, κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονί-
κης. Θεωρώ ότι είναι από τα ιδανικά μέρη να ζεις 
και να μεγαλώνεις την οικογένειά σου, προσφέρο-
ντας τις ανέσεις, τα οφέλη και την ποιότητα ζωής 
ενός «χωριού», έχοντας παράλληλα και την άμεση 
δυνατότητα της απόλαυσης των πλεονεκτημάτων 
της πόλης.

Υπάρχει κάτι που σας λείπει από τη Θεσσαλο-

νίκη; Η θέα της παραλίας και μια γρήγορη βόλτα 
σ’ αυτήν.

Τι στερηθήκατε λόγω δημαρχίας; Σίγουρα αρ-
κετές οικογενειακές στιγμές, το γραφείο μου και τη 
δουλειά μου που την αγαπώ και κάποιες ανέμελες 
παρέες με φίλους.

Χαλάτε χατίρια στις κόρες; Αυτό όπως κατα-
λαβαίνετε είναι δύσκολο να γίνει. Πάντως αναγνω-
ρίζω ότι δεν είχαν μέχρι τώρα ιδιαίτερες απαιτήσεις 
και τις ευχαριστώ γι’ αυτό.

Ευχή για το 2021… Εύχομαι ειρήνη και υγεία 
σ’ όλο τον κόσμο, ευημερία και ανάπτυξη στο Δήμο 
Χαλκηδόνος και ελπίζω να μην ασχοληθούμε ξανά 
– τουλάχιστον αρνητικά- με τον κορονοϊό.
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30.11.2020, τοποθεσία: Τσιμισκή, ώρα 
12:00, 7 βαθμοί στο κέντρο της Θεσσαλονί-
κης. Της Κατερίνας Χαρκιολάκη

Περπατώντας στο κρύο και σε σχεδόν 
ερημωμένο τον δρόμο, αν εξαιρέσεις την 
ουρά μπροστά στην τράπεζα, παρατηρείς 
περισσότερο τους ανθρώπους που προ-
σπερνούσες. Η εικόνα της τράπεζας με ουρά 
(χωρίς απόσταση)  και  δίπλα το παγκάκι με 
τις κουβέρτες  μου γέννησαν τις παρακάτω 
σκέψεις.

Η άνθιση της λαμπερής  Τσιμισκήξεκί-
νησε αρχές του 1930 όπου άνοιξαν βιβλιο-
πωλεία, τυπογραφεία και σε συνδυασμό με 
τα καφενεία, τα ζαχαροπλαστεία και τα εστι-
ατόρια μετέτρεψαν την Τσιμισκή στον κύριο 
εμπορικό δρόμο της πόλης. 

Ο εμπορικός δρόμος της Θεσσαλο-
νίκης, που «κανονικά» σφύζει από ζωή 
λόγω των τελευταίων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας είναι άδειος, 
όπως δεκάδων μεγαλουπόλεων της Ευ-
ρώπης.  Η θλίψη βλέποντας και βιώνο-
ντας μια νεκρή πόλη είναι απερίγραπτη 
για όλους εμάς τους πολίτες. 

Πόσο μεγαλύτερη γίνεται όμως όταν 
βλέπεις ζωές που βρίσκονται σε ένα αδιέ-
ξοδο μέσα σε αυτήν την ερημιά. Μια οδός 
πόλος έλξης Ελλήνων, αλλά και ξένων 
επισκεπτών, μια οδός που κινεί ένα με-
γάλο ποσοστό της οικονομίας της πόλης, 
μια ακριβή οδός πλέον φιλοξενεί μόνο 
κατά μήκος Αριστοτέλους-Παύλου Μελά, 
τρεις  άστεγους και πόσους ανθρώπους  
ακόμα που αναμένουν τον περαστικό για 
λίγη βοήθεια. 

Μια οδός που μεσημέρι Δευτέρας 
μετά από βροχή είναι παρατημένη, γεμά-
τη φύλλα και διασχίζοντάς την γλιστράς. 

Γίνονται προσπάθειες να σωθεί η οι-
κονομία όταν το στολίδι της πόλης, το 
άδειο κέντρο της πόλης έχει μόνιμους κα-
τοίκους στο κρύο; 
Οι άστεγοι στην Τσιμισκή αντιπροσωπεύ-

ουν την θλιβερή εικόνα όλης της πόλης, της 
πόλης που βρίσκεται στο έλεος του Θεού, 
της πόλης που δεν λύνεται ποτέ το κυκλο-
φοριακό ζήτημα, της πόλης που το μετρό 
γίνεται εδώ και 15 χρόνια, της πόλης της 
ανεργίας, της πόλης που οι επενδύσεις την 
βλέπουν και φεύγουν, της πόλης της εγκλη-
ματικότητας στο ιστορικό κέντρο, της πανε-
πιστημιούπολης που φοβάσαι να κυκλοφο-
ρήσεις το βράδυ.

Α ναι! Έχουμε τα κάστρα και τον Λευκό 
Πύργο να ερωτευόμαστε! Μόνο αυτό έχει 

μείνει στην Θεσσαλονίκη τελικά, μόνο γι’αυ-
τό την αγαπάμε, αλλά κατά βάθος όλοι μας 
την λυπόμαστε.

*Η� Κατερίνα� Χαρκιολάκη� είναι� Ιστο-
ρικός,� Master� in� States,� Societies� and�
Transition

Η Θεσσαλονίκη μέσα από τους άστεγους

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α 
Χ Α Ρ Κ Ι Ο Λ Α Κ Η * 
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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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Κραυγή αγωνίας από τη Μ. Οικονομίδου εάν δεν αρχίσει άμεσα το πρωτάθλημα βόλεϊ

«Πλέον είναι και βιοποριστικό το πρόβλημα...»

Το «χειρόφρενο» που μπήκε 
στα επαγγελματικά πρωταθλή-
ματα (πλην της Super League 

1 και της Basket League) ελέω 
πανδημίας έχει δημιουργήσει τεράστια 
ζητήματα σε όλες τις λίγκες όλων 
των αθλημάτων στην Ελλάδα. Από 
την πρώτη στιγμή οι ιθύνοντες των 
πρωταθλημάτων έκρουαν τον κώδωνα 
του κινδύνου για το τι θα ακολουθήσει 
με την υπάρχουσα κατάσταση που έχει 
περιέλθει ο επαγγελματικός αθλητι-
σμός. 

Έναν μήνα μετά και από τη στιγμή 
που δεν δόθηκε το «πράσινο φως» από 
την Επιτροπή των λοιμοξιολόγων και της 
Πολιτείας για την συνέχιση των αγώνων 
και παρά το γεγονός πως η ΕΟΠΕ συ-
νέταξε νέο αυστηρό υγειονομικό πρω-
τόκολλο που προέβλεπε μοριακά τεστ 
ανά εβδομάδα, οι αθλητές βλέπουν την 
χρονιά να χάνεται και αυτό έχει ολέθριες 
συνέπειες τόσο σε ό,τι αφορά την εξέλιξη 
της καριέρας τους, όσο και οικονομικά, 
από τη στιγμή που οι περισσότερες ομά-
δες έχουν «παγώσει» τις πληρωμές. 

Η διεθνής βολεϊμπολίστρια, Μα-
ρία Οικονομίδου μίλησε στην «Κ» και 
εξέπεμψε SOS περιγράφοντας με κάθε 
λεπτομέρεια τις δυσκολίες και την κατά-
σταση όπως έχει διαμορφωθεί από την 
παύση του πρωταθλήματος της Α1 κα-
τηγορίας βόλεϊ γυναικών. «Η κατάσταση 
έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Δυστυχώς 
όλες οι αθλήτριες είμαστε όμηροι μιας 
κατάστασης που δεν μας επιτρέπει, όχι 
απλώς να αγωνιστούμε, αλλά ούτε καν 
να προπονηθούμε τη στιγμή που συνε-
χίζονται κανονικά τα πρωταθλήματα σε 
ποδόσφαιρο και μπάσκετ». Και συνέ-
χισε: «Μη ξεχνάτε πως το βόλεϊ γυναι-
κών πλήρωσε ακριβά το τίμημα και στο 
πρώτο lockdown τότε που πάρθηκε η 
απόφαση να διακοπεί το πρωτάθλημα, 
πριν την ολοκλήρωσή του. Και φέτος 
πριν καλά καλά ξεκινήσουμε, συνέβη το 
ίδιο πράγμα. Διακοπή. Η πληγή που έχει 
ανοίξει είναι αγιάτρευτη. Το άθλημά μας 
οδηγείται στον μαρασμό και οι συνέπειες 
θα είναι ολέθριες, ήδη εμείς που ζούμε 

απ’ αυτό το αντιλαμβανόμαστε στην κα-
θημερινότητά μας. Όλες οι επαγγελματί-
ες αθλήτριες βιώνουμε πολύ δύσκολες 
καταστάσεις. Οι προπονήσεις έχουν στα-
ματήσει επ’ αόριστον και το βιοποριστικό 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι 
μεγάλο». 

Η αθλήτρια του Πανναξιακού, μίλη-
σε και για το πλάνο το οποίο... αγνοείται: 
«Το χειρότερο όλων είναι πως δεν υπάρ-
χει κανένα πλάνο, καμία ενημέρωση για 
το τι μέλλει γενέσθαι. Οι αρμόδιοι, δεν 
έχουν να μας δώσουν καμία απάντη-
ση και είναι μία κατάσταση που πολύ 
φοβάμαι πως θα είναι μη αναστρέψι-
μη, εάν δεν δοθεί το ΟΚ να ξεκινήσουν 
τουλάχιστον οι προπονήσεις εντός του 
2020». Πρόσθεσε, επίσης: «Η διακο-
πή και η αναμονή δεν είναι λύση. Όλες 

οι αθλήτριες ζούμε στην ίδια κοινωνία, 
αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα που 
έχει δημιουργήσει η πανδημία και προ-
φυλασσόμαστε και εμείς όπως ο υπό-
λοιπος κόσμος. Όμως με την απόφαση 
να μην μπορούμε να αγωνιστούμε, ενώ 
υπήρξε λύση για να υποβαλλόμαστε σε 
εβδομαδιαία μοριακά τεστ για τον covid, 
νιώθουμε σαν να τιμωρούμαστε. Δεν 
είναι υπερβολή πως πολλές αθλήτριες 
ενδεχομένως να μην επιστρέψουν στα 
παρκέ και να διακόψουν άτακτα την κα-
ριέρα τους, αναζητώντας άλλο επάγγελ-
μα για να βιοποριστούν». Η κατάσταση 
αυτή σαφώς και έχει αντίκτυπο και στην 
Εθνική Γυναικών, με την Μαρία Οικονο-
μίδου, να αναρωτιέται... «Για ποια Εθνική 
μιλάμε; Πως μπορεί να υφίσταται Εθνική 
ομάδα, όταν δεν έχουμε πρωτάθλημα;».  

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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Σαν έτοιμος από καιρό ο Πάμπλο Γκαρσία, ανέλαβε 
τον ΠΑΟΚ γνωρίζοντας πως δεν έχει πίστωση χρόνου 
για να αλλάξει την εικόνα του και πως αυτό θα έπρεπε 
να γίνει μέσα από τους αγώνες και τα αποτελέσματα. Ο 
Ουρουγουανός μέσα σε 40 ημέρες έχει ήδη καταφέρει 
πολλά. Εκτός από τα αποτελέσματα (μετράει τέσσερις 
νίκες στο πρωτάθλημα και έχει μία νίκη και μία ήττα στην 
Ευρώπη), μπόρεσε να αλλάξει άρδην το κακό κλίμα που 
υπήρχε στα αποδυτήρια του Δικεφάλου, ενεργοποίησε 
ποδοσφαιριστές που δεν είχαν ευκαιρίες με τον Αμπέλ 
Φερέιρα στον πάγκο και συσπείρωσε άπαντες γύρω από 
την ομάδα. Ούτως ή άλλως η λατρεία και η επιρροή που 
έχει το όνομα του Πάμπλο Γκαρσία στον κόσμο του ΠΑΟΚ 
ήταν γνωστή. Αυτό αυτομάτως, όμως δεν σε κάνει καλό 
προπονητή, σου προσφέρει όμως κάτι πολύ σημαντικό. 
Στήριξη. Κάτι που στην «ηλεκτρική καρέκλα» του πά-
γκου του ΠΑΟΚ, άλλοι έπρεπε να παλέψουν για να την 
κερδίσουν. Ο Γκαρσία, δείχνει μέσα από τα - μέχρι στιγμής 
- έργα του πως άξιζε την ευκαιρία του. «Όσο δούλευα 
στην ακαδημία, πάντα είχα στόχο μια μέρα να προπονή-
σω την ανδρική ομάδα. Δεν χρειάστηκε να το σκεφτώ 
καθώς ήξερα την ομάδα, το επιτελείο, ήταν αυτό που 
ήθελα πολύ...», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του στην 
UEFA. Την ίδια ώρα ο 43χρονος τεχνικός, βρίσκεται στη 
διαδικασία παρακολούθησης των μαθημάτων προπονη-
τικής για να εξασφαλίσει μέχρι το τέλος του χρόνου το 
δίπλωμα UEFA A’. Όσοι βρίσκονται κοντά του και παρακο-
λουθούν τις πρώτες του ημέρες ως πρώτος προπονητής 
του ΠΑΟΚ, έχουν να λένε πως πρόκειται για έναν πολύ 
μεθοδικό, δίκαιο και ξεκάθαρο προς όλους άνθρω-
πο. Ακριβώς, όπως τότε που ήταν ποδοσφαιριστής. 
Πολλοί μιλούν πως τα αποδυτήρια του Δικεφά-
λου ζουν μέρες... «Ραζβάν Λουτσέσκου», ανα-
φερόμενοι στο εξαιρετικό κλίμα που υπάρχει 
μεταξύ των ποδοσφαιριστών και του προπο-
νητικού επιτελείου. Το παραπάνω γεγονός το 
αποδεικνύει στον υπερθετικό βαθμό η αγκα-
λιά του Βιεϊρίνια μετά το γκολ του στη Λα-
μία. Εκτός των άλλων, ο Γκαρσία έχει βάλει 
στην εξίσωση ξανά τον Τσιγγάρα (τον ξε-
κίνησε μάλιστα και βασικό στον Ολλαν-
δία με την Αϊντχόφεν, ενεργοποίησε τον 
Πασχαλάκη (έπαιξε με τη Λαμία),έδωσε 
ευκαιρία στον Περέιρα, παίκτες δηλαδή 
που είχαν μηδαμινό χρόνο συμμετοχής 
επί Φερέιρα. Βέβαια, ο Ουρουγουανός 
μετά το τέλος του παιχνιδιού στη Λαμία, 
απέδειξε ακόμα μία φορά τον τρόπο 
που έχει να μαγνητίζει τα media γύρω 
του. Μια δήλωσή του αρκούσε για να 
σηκώσει... σκόνη και να γίνει αντικεί-

μενο συζήτησης στην ποδοσφαιρική Ελλάδα. Αν μη τι 
άλλο, ο Ουρουγουανός, συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί του 
είναι προσωπικότητα που μπορεί με μια ατάκα του, ένα 
βλέμμα του (το έκανε στο Αγρίνιο) να πει πολλά... Άλ-
λωστε, έτσι ήταν πάντα ο Γκαρσία. Από ποδοσφαιριστής 
ακόμα είχε ορκισμένους φίλους, αλλά και εχθρούς. Η 
επιβράβευση όλων των παραπάνω για τον Ουρουγουανό 
ήρθε μέσω του νέου συμβολαίου που του πρόσφερε η 
ΠΑΕ ΠΑΟΚ με ισχύ μέχρι και το 2023. Τώρα και ο ίδιος 
ξέρει πως την ευκαιρία που τόσο καρτερικά περίμενε, την 
άρπαξε από τα μαλλιά και έχει μπροστά του όλο τον χρό-
νο να φτιάξει τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ που ονειρεύεται και 
πάντα ήθελε να ‘ναι κομμάτι του...

Η κορυφή θέλει 
νίκες και στα ντέρμπι

Ο Αρης κατάφερε να αφήσει πίσω του την 
ήττα και την… σκόνη που σηκώθηκε μετά τον 
αγώνα με τον Ολυμπιακό και να επιστρέψει 
στις νίκες. Με εμφατικό μάλιστα τρόπο. Νίκη-
σε μέσα στο Αλκαζάρ τη Λάρισα με την οποία 
είχε το ίδιο αποτέλεσμα πριν από 30 χρόνια και 
μάλιστα την ίδια ημέρα. Απίστευτο στατιστικό 
στοιχείο, το οποίο όμως λίγη αξία έχει. Εκείνο 
που μετράει είναι ότι οι «κίτρινοι» έριξαν στο 
καναβάτσο μία ομάδα η οποία τα προηγούμενα 
χρόνια τους έβαζε δύσκολα. Ένα λοιπόν το κρα-
τούμενο και ίσως η απόδειξη ότι ο φετινός Αρης 
είναι διαφορετικός από τα προηγούμενα χρόνια. 
Πρώτον γιατί έχει ρόστερ ικανό να λύνει τα χέ-
ρια του προπονητή, ακόμη και τις ημέρες που 
έχει απουσίες του επιπέδου του Τζέγκο και του 
Μπεναλουάν, όπως στον αγώνα του Αλκαζάρ. Ο 
Μάντζιος κατάφερε να βρει άξιους αντικαταστά-
τες μέσα από το γεμάτο ρόστερ της ομάδας. Και 
αυτό θα μπορεί να το κάνει κάθε φορά που θα 
έχει απουσίες. Κι αυτή είναι μία πολυτέλεια για 
την ομάδα του Αρη. Το δεύτερο σημαντικό είναι 
ότι η ομάδα δείχνει την ωριμότητα να διαχειρί-
ζεται το αποτέλεσμα ενός αγώνα ακόμη και στα 
νεκρά της διαστήματα. Οι «κίτρινοι» νίκησαν 
με το εμφατικό 3-0 αλλά υπήρχαν στιγμές που 
έπαιξαν με την φωτιά, αλλά δεν κάηκαν γιατί 
έχουν την ποιότητα που πρέπει, προκειμένου να 
ανάβουν… κόκκινο στις προθέσεις των αντιπά-
λων να πάρουν το πάνω χέρι στον αγώνα. 

Γενικά η ομάδα του Μάντζιου με τη νίκη της 
στο Αλκαζάρ έπεισε ότι μπορεί να παίξει πρω-
ταγωνιστικό ρόλο στο Πρωτάθλημα. Από τη 
στιγμή που περνάει… τραίνο από τα γήπεδα της 
επαρχίας, όλα τ’ άλλα θα κριθούν στους αγώ-
νες ντέρμπι. Λογικό είναι αυτό και στην ουσία ο 
νόμος του Πρωταθλήματος: Η ομάδα που θέ-
λει τις ψηλές θέσεις στον βαθμολογικό πίνακα 
εκτός από τις νίκες με τις μικρομεσαίες ομάδες 
θα πρέπει να κερδίζει και τα ντέρμπι, τα οποία 
διαμορφώνουν την εικόνα της κορυφής του 
βαθμολογικού πίνακα.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός
Ο Πάμπλο Γκαρσία έδεσε μέχρι το 2023 στην Τούμπα 
και η «Κ» αναλύει τις αλλαγές που έφερε στον ΠΑΟΚ 

Επανάσταση... τίτλου!
Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο Υ



Ανανεωµένη ιστοσελίδα


