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Ελευθερόγλου

Το 2008, όταν κ. 
Κακλαμάνης, που 

ήταν τότε δήμαρχος, 
αποφάσισε να 
ξεριζωθούν οι 
νεραντζιές της 
Κανάρη και να 

αντικατασταθούν με 
άλλα δέντρα που 

είχαν έρθει από την 
Ιταλία.
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Τα δένδρα ψηφίζουν τελικά;

Ο Γεώργιος Παπανδρέου, εκεί στα 1961, για να δικαιολογήσει την ήττα του, έφτασε στο 
σημείο να υποστηρίξει ότι στις εκλογές του 1961 ψήφισαν ακόμη και τα δένδρα. Από τότε 
αποφάσισε να ξεκινήσει τον «Ανένδοτο», με τα γνωστά σε όλους αποτελέσματα. Θα μου 
πείτε τώρα, πού θυμήθηκα αυτήν την ιστορία, που αποτελεί ακόμη μία μαύρη σελίδα της 
μετεμφυλιακής Ελλάδας. Μια σελίδα που δίχασε, δημιούργησε εντάσεις και έδωσε το πά-
τημα στους επίορκους της 21ης Απριλίου να «χειρουργήσουν» τον μεγάλο ασθενή και να 
βάλουν τη χώρα για επτά χρόνια στον «γύψο» και να φέρουν τους Τούρκους ως «αφεντικά» 
στη μισή Κύπρο. 

Τα γεγονότα αυτά θα τα κρίνει σε βάθος η Ιστορία και θα κάνει τον καταλογισμό της. 
Θυμήθηκα όμως την ιστορία με τα δένδρα που «ψηφίζουν», με αφορμή τα όσα συνέβη-

σαν στην πρόσφατη κακοκαιρία. Όπου πάνω από 1.000 δένδρα έπεσαν, με αποτέλεσμα να 
βυθίσουν αρκετές περιοχές στο σκοτάδι και να βάλουν στην… κατάψυξη χιλιάδες κατοίκους 
των βορείων προαστίων.

Μια περιοχή που, προνομιακά, οι κάτοικοι της δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Το αντίθετο θα έλεγα, 
στηρίζουν και ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία.

Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι, εάν ψηφίζουν στην εποχή μας τα δένδρα.
Για όσους βιαστούν να απαντήσουν όχι και αναρωτιούνται τι έπαθα, θα τους πω μια δι-

δακτική ιστορία, που ο τ. δήμαρχος Αθηναίων κ. Νικήτας Κακλαμάνης, θα τη θυμάται. Ήταν 
το 2008, όταν κ. Κακλαμάνης, που ήταν τότε δήμαρχος, αποφάσισε να ξεριζωθούν οι νερα-
ντζιές της Κανάρη και να αντικατασταθούν με άλλα δέντρα που είχαν έρθει από την Ιταλία. 
Τότε η αείμνηστη Λένα Ράλλη έγινε έξω φρενών μαζί του, φτάνοντας στο σημείο να του 
στείλει επιστολή διαμαρτυρίας, η οποία είχε δημοσιοποιηθεί από καθημερινή εφημερίδα. 
Δεν ήταν λίγοι αυτοί που είχαν υποστηρίξει ότι η τότε απόφαση είχε κοστίσει στον κ. Κακλα-
μάνη την ήττα του στις δημοτικές εκλογές που είχαν ακολουθήσει. Οι… νεραντζιές είχαν 
«ψηφίσει».

Κλείνοντας το σημερινό μου σημείωμα περί δένδρων, θα θυμίσω δύο ατάκες περί δέν-
δρων: «Τα δέντρα», γράφει ο Αμερικανός συγγραφέας Γουόλτ Γουίτμαν, «είναι οι σοφότεροι 
δάσκαλοι», ενώ ο Γερμανός Χέρμαν Έσσε τα χαρακτηρίζει ως το «αντίδοτο στη θλίψη που 
προκαλεί η συνειδητοποίηση του εφήμερου». Σε αυτές θα προσθέσω ένα ερώτημα που θα 
απαντηθεί στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν στην πατρίδα μας. Τελικά τα… δένδρα στην 
Ελλάδα ψηφίζουν;

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Οι κρυφοί «κόφτες» και όλα όσα καθορίζουν το τελικό ύψος των αποδοχών

Όλα τα... μυστικά 
για μια καλή (ή κακή) σύνταξη 

Σχετικώς υψηλές συντάξεις σε... 
ώριμη ηλικία με πολλά χρόνια 
ασφάλισης, αλλά και απλά... 

επιδόματα στην περίπτωση λίγων ετών 
ασφάλισης, προκύπτουν για τους νέ-
ους ασφαλισμένους, αλλά και για τους 
σημερινούς σαραντάρηδες, πενηντά-
ρηδες και πενηνταπεντάρηδες, όταν 
θα έρθει η ώρα για να καταθέσουν την 
αίτηση συνταξιοδότησης. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα το 
έχουν οι νεότεροι, καθώς η σύνταξή τους 
θα υπολογιστεί με βάση τον μέσο συντά-
ξιμο μισθό καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου 
τους, ενώ ήδη εφαρμόζεται το μέτρο 
αυτό για όσους βγαίνουν στη σύνταξη, 
με αφετηρία το 2002. Τότε, με τον νόμο 
Ρέππα, εισήχθη η βασική διάταξη περί 
υπολογισμού της τελικής σύνταξης με 
βάση το μέσο εισόδημα καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του εργασιακού βίου. Με δεδομένο 
ότι οι μισθοί έχουν συμπιεστεί δραστικά 
την τελευταία δεκαετία, είναι προφανές 
ότι χιλιάδες 40άρηδες και 45άρηδες θα 
φτάσουν να βγάλουν συντάξεις των 500-
700 ευρώ, καθώς οι μέσες συντάξιμες 
αποδοχές θα παραμείνουν καθηλωμένες 
για πάρα πολλά χρόνια. 

Σαφώς καλύτερα θα είναι τα πράγ-
ματα για τους δημοσίους υπαλλήλους, 
τους υπαλλήλους ΔΕΚΟ και του ΟΑΕΕ 
που θέλουν 5-10 χρόνια να συνταξιοδο-
τηθούν, όπως και για τους μη μισθωτούς 
επαγγελματίες (γιατρούς, δικηγόρους, 
πολιτικούς μηχανικούς κ.λπ.), εφόσον 
έχουν επιλέξει από την 3η ασφαλιστική 
κατηγορία και πάνω. Από την άλλη, «ριγ-
μένοι» θα είναι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, 
των οποίων οι αποδοχές ήταν και θα εί-
ναι μικρότερες και συνεπώς θα λάβουν 
μικρότερη σύνταξη. 

Τα μειονεκτήματα
Βασικά μειονεκτήματα για τους σημε-

ρινούς νέους εργαζομένους και μελλο-
ντικούς συνταξιούχους είναι οι χαμηλές 
αποδοχές, η επιμήκυνση του εργασιακού 

βίου και τα μεγάλα διαστήματα ανεργίας 
ή... καθυστερημένης εισόδου στην αγορά 
εργασίας.

Όπως προκύπτει και από τα σχετι-
κά παραδείγματα, που βασίζονται στον 

υπολογισμό των συντάξεων με τον νόμο 
Βρούτση του 2020, βασική προϋπόθεση 
για μια αξιοπρεπή σύνταξη είναι η διατή-
ρηση των συντάξιμων αποδοχών πάνω 
από 1.000 ευρώ, ενώ, σε διαφορετική 

περίπτωση, όταν ο μέσος όρος μειώνεται 
δραστικά, τότε μεγάλο πλήθος των μελ-
λοντικών συντάξεων θα μοιάζουν σαν... 
επίδομα. 

Για τη συντριπτική πλειονότητα των 
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ανειδίκευτων ή ειδικευόμενων αλλά χαμηλά αμειβόμε-
νων εργαζομένων, το σοκ θα είναι πολύ μεγάλο. Χαρα-
κτηριστικά, αν κάποιος εισήλθε στην αγορά εργασίας το 
2015 με μεικτό μισθό 800 ευρώ, τότε έως το 2055 που 
θα βγει στη σύνταξη έχοντας συμπληρώσει το 67ο έτος 
της ηλικίας του, θα λάβει σύνταξη η οποία δεν θα καλύ-
πτει ουσιαστικά τις τρέχουσες ανάγκες του με βάση την 
τότε αγοραστική δύναμη. 

Εθνική και ανταποδοτική σύνταξη 
Τα χρόνια προϋπηρεσίας και τα έτη ασφάλισης απο-

τελούν τα δύο «κλειδιά» για να μπορέσει κάποιος να 
πετύχει υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης και να λάβει 
το μάξιμουμ της εθνικής σύνταξης, καθώς και ένα πολύ 
καλό ποσό από την ανταποδοτική, συν την επικουρική 
που αναλογεί στις εισφορές του. 

 Το υψηλότερο ποσό εθνικής σύνταξης είναι τα 
384 ευρώ για 20 έτη ασφάλισης, ενώ μειώνεται κατά 2% 
για κάθε έτος που υπολείπεται αυτού του ορίου. Από την 
άλλη, μειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος 
κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των 40 ετών 
ασφάλισης. Επιπλέον, για κάποιον που θα βγει στη σύντα-
ξη στα 62 του χρόνια, η μείωση ανέρχεται σε 1/200 για 
κάθε μήνα που υπολείπεται έως τα 67 χρόνια. 

 Στους συνταξιούχους με μειωμένη σύνταξη και 
ποσοστό ανικανότητας 67%-79,99%, χορηγείται το 75% 
της εθνικής σύνταξης, ενώ για όσους έχουν 50%-66,99% 
χορηγείται το 50%. Στους συνταξιούχους που λαμβάνουν 
μειωμένη σύνταξη λόγω ανικανότητας με ποσοστό έως 
49,99%, χορηγείται το 40% της εθνικής σύνταξης, ενώ 
σε αυτούς με ποσοστό 80% και άνω χορηγείται το πλή-
ρες ποσό. Πρέπει να σημειωθεί ότι, σε περίπτωση πολ-
λών συντάξεων, η εθνική σύνταξη καταβάλλεται μόνο 
μία φορά. Σε περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου δύο 
μειωμένων κύριων συντάξεων, καταβάλλεται το ποσο-
στό της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε καθεμία από 
αυτές, εφόσον το άθροισμά τους είναι μικρότερο ή ίσο με 
το πλήρες ποσό, δηλαδή τα 384 ευρώ.

Τα... περίεργα
Σημείο αναφοράς για την εθνική σύνταξη είναι το όριο 

ηλικίας εξόδου από την αγορά εργασίας, καθώς, στην πε-
ρίπτωση της μειωμένης, υπάρχει τριπλό... πετσόκομμα. 

Ο διπλός «κόφτης» στην εθνική σύνταξη αφορά την 
ηλικία εξόδου από την αγορά εργασίας και τον αριθμό 
των ενσήμων. Αν κάποιος βγει στα 67 με 20 έτη ασφά-
λισης, θα λάβει 384 ευρώ, ενώ αν βγει στα 62 θα πάρει 
268,80 ευρώ. Εξυπακούεται ότι σε μια τέτοια περίπτωση 
θα «τσεκουρωθούν» τόσο η αναλογική-ανταποδοτική 
όσο και η επικουρική σύνταξη. Άρα, λίγα έτη ασφάλισης 
και έξοδος με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη οδηγούν ουσι-
αστικά σε συντάξεις-επιδόματα.

Αν ένας εργαζόμενος βγει στη σύνταξη με 15 έτη 
ασφάλισης (4.500 ένσημα) και σε ηλικία 62 ετών, τότε θα 
βγάλει εθνική σύνταξη 241,92 ευρώ, καθώς επιβάλλεται 
ως... ποινή ο διπλός «κόφτης» της ηλικίας και των ετών 
ασφάλισης ή ενσήμων, που είναι λιγότερα από τα 20 έτη 
ή 6.000 μέρες εργασίας.  Ένα από τα παράδοξα του συ-

στήματος είναι ότι ένας 67χρονος με 6.000 ένσημα θα 
λάβει την ίδια εθνική σύνταξη με έναν που έχει 40 χρόνια 
ασφάλισης και την ίδια ηλικία. Βέβαια, η ανταποδοτική 
σύνταξη αλλά και η επικουρική θα είναι για τον δεύτερο 
συνταξιούχο του παραδείγματος τουλάχιστον κατά 40% 
υψηλότερες. Επιπλέον, κάποιος με 35 έτη ασφάλισης, αν 
αποχωρήσει στα 62 του, θα λάβει εθνική σύνταξη 268,80 
ευρώ (λειτουργεί ο «κόφτης» της ηλικίας), ενώ με 40 
έτη ασφάλισης ή 12.000 ένσημα μπορεί να λάβει το μά-
ξιμουμ των 384 ευρώ, ακόμη και αν είναι 62 ετών. 

Παραδείγματα
1. Συντάξιμες αποδοχές 2.000,00 ευρώ, έτη ασφάλι-

σης 38, ηλικία συνταξιοδότησης 67 έτη. Η εθνική σύντα-
ξη είναι 384,00 ευρώ και η ανταποδοτική 898,20 ευρώ. 
Σύνολο: 1.282,20 ευρώ, συν την επικουρική. 

2. Συντάξιμες αποδοχές 2.000,00 ευρώ, έτη ασφά-
λισης 45, ηλικία συνταξιοδότησης 67 έτη. Η εθνική σύ-
νταξη είναι 384,00 ευρώ και η ανταποδοτική 1.050,20 
ευρώ. Σύνολο: 1.434,20 ευρώ, συν την επικουρική. 

3. Συντάξιμες αποδοχές 1.800,00 ευρώ, έτη ασφάλι-
σης 40, ηλικία συνταξιοδότησης 62 έτη. Η εθνική σύντα-
ξη είναι 384,00 ευρώ και η ανταποδοτική 900,18 ευρώ, 
Σύνολο: 1.284,18 ευρώ, συν την επικουρική. 

4. Συντάξιμες αποδοχές 1.500,00 ευρώ, έτη ασφά-
λισης 28, ηλικία συνταξιοδότησης στα 62 έτη. Η εθνική 
σύνταξη είναι 268,80 ευρώ και η ανταποδοτική 359,25 
ευρώ. Σύνολο: 628,05 ευρώ, συν την επικουρική. 

5. Συντάξιμες αποδοχές 1.500,00 ευρώ, έτη ασφάλι-
σης 31, ηλικία συνταξιοδότησης 62 έτη. Η εθνική σύντα-
ξη είναι 268,80 ευρώ και η ανταποδοτική 425,25 ευρώ. 
Σύνολο: 694,05 ευρώ, συν την επικουρική. 

6. Συντάξιμες αποδοχές 1.400,00 ευρώ, έτη ασφάλι-
σης 29, ηλικία συνταξιοδότησης 67 έτη. Η εθνική σύντα-
ξη είναι 384,00 ευρώ και η ανταποδοτική 352,24 ευρώ. 
Σύνολο: 736,24 ευρώ, συν την επικουρική. 

7. Συντάξιμες αποδοχές 1.400,00 ευρώ, έτη ασφάλι-
σης 31, ηλικία συνταξιοδότησης 67 έτη. Η εθνική σύντα-
ξη είναι 384,00 ευρώ και η ανταποδοτική 396,90 ευρώ. 
Σύνολο: 780,90 ευρώ, συν την επικουρική. 

8. Συντάξιμες αποδοχές 1.400,00 ευρώ, έτη ασφάλι-

σης 35, ηλικία συνταξιοδότησης 62 έτη. Η εθνική σύντα-
ξη είναι 268,80 ευρώ και η ανταποδοτική 522,34 ευρώ. 
Σύνολο: 791,14 ευρώ, συν την επικουρική. 

9. Συντάξιμες αποδοχές 1.200,00 ευρώ, έτη ασφάλι-
σης 27, ηλικία συνταξιοδότησης 62 έτη. Η εθνική σύντα-
ξη είναι 268,80 ευρώ και η ανταποδοτική 272,88 ευρώ. 
Σύνολο: 541,68 ευρώ, συν την επικουρική. 

10. Συντάξιμες αποδοχές 1.200,00 ευρώ, έτη ασφά-
λισης 27, ηλικία συνταξιοδότησης 67 έτη. Η εθνική 
σύνταξη είναι 384,00 ευρώ και η ανταποδοτική 272,88 
ευρώ. Σύνολο: 656,88 ευρώ, συν την επικουρική. 

11. Για συντάξιμες αποδοχές 1.100,00 ευρώ με 37 
έτη ασφάλισης και ηλικία συνταξιοδότησης 67 έτη, η 
εθνική σύνταξη είναι 384,00 ευρώ και η ανταποδοτική 
465,96 ευρώ. Σύνολο: 849,96 ευρώ, συν την επικουρική. 

12. Για συντάξιμες αποδοχές 1.100,00 ευρώ με 35 
έτη ασφάλισης και ηλικία συνταξιοδότησης 67 έτη, η 
εθνική σύνταξη είναι 384,00 ευρώ και η ανταποδοτική 
410,41 ευρώ. Σύνολο: 794,41 ευρώ, συν την επικουρική. 

13. Για συντάξιμες αποδοχές 1.000,00 ευρώ με 25 
έτη ασφάλισης και ηλικία συνταξιοδότησης 62 έτη, η 
εθνική σύνταξη είναι 268,80 ευρώ και η ανταποδοτική 
206,80 ευρώ. Σύνολο: 475,60 ευρώ, συν την επικουρική. 

14. Για συντάξιμες αποδοχές 900,00 ευρώ με 40 έτη 
ασφάλισης και ηλικία συνταξιοδότησης 67 έτη, η εθνική 
σύνταξη είναι 384,00 ευρώ και η ανταποδοτική 450,09 
ευρώ. Σύνολο: 834,09 ευρώ, συν την επικουρική. 

15. Για συντάξιμες αποδοχές 900,00 ευρώ με 40 έτη 
ασφάλισης και ηλικία συνταξιοδότησης 62 έτη, η εθνική 
σύνταξη είναι 384,00 ευρώ και η ανταποδοτική 450,09 
ευρώ. Σύνολο: 834,09 ευρώ, συν την επικουρική. 

16. Για συντάξιμες αποδοχές 900,00 ευρώ με 27 έτη 
ασφάλισης και ηλικία συνταξιοδότησης 62 έτη, η εθνική 
σύνταξη είναι 268,80 ευρώ και η ανταποδοτική 204,66 
ευρώ. Σύνολο 473,46 ευρώ, συν την επικουρική. 

17. Για συντάξιμες αποδοχές 900,00 ευρώ με 27 έτη 
ασφάλισης και ηλικία συνταξιοδότησης 67 έτη, η εθνική 
σύνταξη είναι 384,00 ευρώ και η ανταποδοτική 204,66 
ευρώ. Σύνολο 588,66 ευρώ, συν την επικουρική.

οικονομία
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Ιδιοκτήτες ακινήτων

Τα 7 SOS για να μη χάσετε
την αποζημίωση ενοικίου 

Παγίδες που μπορεί να τις πλη-
ρώσουν με την απώλεια της 
κρατικής αποζημίωσης για τα 

«κουρεμένα» ή... χαμένα ενοίκια κρύ-
βει, για χιλιάδες ιδιοκτήτες, η σχετική 
διαδικασία. 

Η απαλλαγή των κλειστών επιχει-
ρήσεων από το 100% του μισθώματος 
που καταβάλλουν κάθε μήνα θα ισχύσει 
και τον Μάρτιο. Το σχετικό μέτρο αφο-
ρά επιχειρήσεις εστίασης (καφέ, μπαρ, 
εστιατόρια, ταβέρνες κ.ά.), πολιτισμού 
(θέατρα, κινηματογράφοι), αθλητισμού 
(γυμναστήρια), τουρισμού (ξενοδοχεία, 
καταλύματα και τουριστικά γραφεία), 
λιανεμπορίου και μεταφορών που μπο-
ρεί να λειτουργούν μεν, αλλά πλήττονται 
ιδιαίτερα από τα περιοριστικά μέτρα.

Όσες επιχειρήσεις μείνουν ανοικτές 
τον Μάρτιο θα πληρώσουν μειωμένο 
ενοίκιο κατά 40% με βάση τον Κωδικό 
Αριθμό Δραστηριότητας, ενώ και οι εργα-
ζόμενοι που τίθενται σε αναστολή σύμ-

βασης θα πληρώσουν μειωμένο ενοίκιο 
κατά 40% για την κύρια κατοικία τους ή 
για τη φοιτητική στέγη του παιδιού τους. 
Από το ποσό της έκπτωσης, ο ιδιοκτήτης 
θα λάβει τα μισά από το κράτος. Αν δη-
λαδή εισπράττει ενοίκιο 500 ευρώ, τότε 
θα πάρει από τον μισθωτή 300 ευρώ και, 
από τα υπόλοιπα 200 ευρώ, το κράτος θα 
του καλύψει τα 100 ευρώ. Οι ιδιοκτήτες 
των ακινήτων που δεν θα εισπράξουν 
ενοίκια τον Μάρτιο θα αποζημιωθούν 
από το κράτος για το 80% του μηνιαίου 
μισθώματος, ενώ το ποσό είναι αφορο-
λόγητο.

Ωστόσο οι ιδιοκτήτες, προκειμένου 
να λάβουν τα σχετικά ποσά, πρέπει να εί-
ναι... υποψιασμένοι, ώστε να αποφύγουν 
επτά «παγίδες», για να μην τους «πε-
τάξει» εκτός το Taxisnet. Ειδικότερα, οι 
ιδιοκτήτες πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: 

1. Να ελέγξουν εάν ο μισθωτής του 
έχει υπεκμισθώσει σε άλλον το ακίνητο, 
καθώς σε αυτήν την περίπτωση μπορεί 
να χάσει το ενοίκιο, αφού το σύστημα 

θα τον «πετάξει» έξω, γιατί τη δήλωση 
θα έχει υποβάλει ο μισθωτής του για τον 
υπεκμισθωτή! 

2. Να δηλώσει στην πλατφόρμα του 
Taxisnet τον αριθμό ΙΒΑΝ του τραπεζικού 
λογαριασμού. 

3. Όταν υπάρχει κοινός λογαριασμός, 
δεν πρέπει οι δικαιούχοι να είναι πάνω 
από δύο. 

4. Το όνομα του εκμισθωτή πρέπει να 
αναγράφεται στον λογαριασμό ως πρώτο 
ή δεύτερο. 

5. Ο λογαριασμός πρέπει να είναι 
ανοιγμένος σε ελληνική τράπεζα και να 
φέρει το διακριτικό GR. 

6. Ο δηλωμένος λογαριασμός πρέπει 
να μην είναι σε αδράνεια τους τελευταί-
ους 24 μήνες, εκτός και αν είναι λογα-
ριασμός προθεσμιακής κατάθεσης. 

7. Αν έχει δηλωθεί «αδρανής» λογα-
ριασμός για την καταβολή της αποζημί-
ωσης, τότε πρέπει να γίνει δήλωση επι-
καιροποίησης στοιχείων στην τράπεζα. 

Ποιοι και πόσα 
θα πάρουν 
από την Επιστρεπτέα 6

Περισσότερα λεφτά για τον 
κλάδο της εστίασης, αλλά λιγό-
τερα για τις επιχειρήσεις άλλων 
κλάδων, φέρνει ο 6ος κύκλος της 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής. 

Τη Δευτέρα λήγει η σχετική 
προθεσμία για τις επιχειρήσεις και 
τους επαγγελματίες και, σύμφω-
να με εκτιμήσεις, ο αριθμός των 
αιτούντων αναμένεται να φτάσει 
στις 500.000. Εντός του Μαρτίου, 
αναμένεται να πιστωθεί το σχετι-
κό ποσό, όπως αυτό θα προκύψει 
από τον σχετικό αλγόριθμο, ενώ 
συνολικά θα διατεθεί 1 δισ. ευρώ. 
Ο νέος κύκλος αφορά κλειστές 
επιχειρήσεις και το ελάχιστο ποσό 
θα είναι 1.000 ευρώ. Βασικό κρι-
τήριο για την επιλογή του δικαιού-
χων είναι η μείωση του τζίρου τον 
Ιανουάριο σε σχέση με τον αντί-
στοιχο μήνα του 2020. Για όσες 
επιχειρήσεις δεν είναι κλειστές με 
κρατική εντολή, το ελάχιστο ποσό 
θα είναι 500 ευρώ και το ανώτατο 
θα φτάσει στα 50.000 ευρώ. 

Οι ελεύθεροι επαγγελματί-
ες που δεν απασχολούν εργα-
ζομένους θα λάβουν από 500 
έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με το 
ποσοστό μείωσης των εσόδων 
τους, ενώ ειδικά για την εστίαση 
προβλέπονται ενισχύσεις 1.000 
ευρώ για τις επιχειρήσεις χωρίς 
εργαζομένους, 2.000 ευρώ για 
όσες απασχολούν από 1 έως 5 ερ-
γαζομένους, 4.000 ευρώ για 6-20 
εργαζομένους και 8.000 ευρώ για 
τις επιχειρήσεις με περισσότερους 
από 20 εργαζομένους. Προϋπόθε-
ση για την Επιστρεπτέα είναι η δια-
τήρηση του ίδιου αριθμού εργαζο-
μένων έως την 31η Ιουλίου 2021.
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Χρειάστηκαν οκτώ χρόνια για την καταδίκη υπαλλήλου του ΣΔΟΕ και ιδιώτη

Στο… παρά ένα της παραγραφής 
δικάστηκε υπόθεση εκβίασης 

Υπόθεση εκβίασης με κατηγο-
ρούμενο πρώην υπάλληλο του 
ΣΔΟΕ και έναν ιδιώτη, έφτασε 

στο ακροατήριο του Πλημμελειοδι-
κείου Θεσσαλονίκης στο παρά… ένα 
της παραγραφής. Μάλιστα για να μην 
παραγραφεί πρέπει να δικαστεί σε 
δεύτερο βαθμό μέχρι τις 23 Απριλίου. 

Πρόκειται για περιστατικό που σύμ-
φωνα με τη δικογραφία συνέβη τον 
Απρίλιο του 2013, δηλαδή σχεδόν οκτώ 
χρόνια νωρίτερα. Ένας 47χρονος υπάλ-
ληλος του ΣΔΟΕ και ένας 42χρονος ιδι-
ώτης συνελήφθησαν για εκβίαση ενός 
επιχειρηματία από τα Σκόπια. Συγκεκρι-
μένα φέρονται να απαίτησαν από τον αλ-
λοδαπό επιχειρηματία, ιδιοκτήτη εταιρί-
ας μεταφορών που διέθετε φορτηγά και 
στην Ελλάδα, το ποσό των 2.000 ευρώ, 
προκειμένου να μην βεβαιώσουν παρα-
βάσεις που δήθεν εντόπισαν στο φορτη-
γό συμφερόντων της εταιρίας.  

Του ραντεβού για τα χρήματα, που 
οι αστυνομικοί της αρμόδιας υπηρεσίας 
της ΕΛ.ΑΣ. προσημείωσαν, είχε κλειστεί 
αφού προηγουμένως ο 42χρονος πα-
ριστάνοντας τον υπάλληλο του ΣΔΟΕ 
και δείχνοντας μάλιστα και ένα μεταλ-

λικό σήμα των «ράμπο» του οικονομι-
κού εγκλήματος, είχε προσεγγίσει έναν 
υπάλληλο – οδηγό της εταιρίας, προ-
σποιούμενος ότι κάνει έλεγχο. Μάλιστα, 
σύμφωνα με τα όσα είχαν ανακοινωθεί 
τότε, ο 42χρονος προσέγγισε με αυτο-
κίνητο που είχε αναμμένο φάρο για να 
πείσει τον αλλοδαπό οδηγό πως διενερ-
γεί έλεγχο. Ο υποτιθέμενος έλεγχος έγινε 
στις 23 Απριλίου 2013, και η απαίτηση 
τόσο του υπαλλήλου του ΣΔΟΕ όσο και 
του ιδιώτη για τις 2.000 ευρώ διατυπώ-
θηκε στις 23 του μήνα, ενώ το ραντεβού 
με τα προσημειωμένα κλείστηκε στις 26 
Απριλίου. Τότε είχε συλληφθεί με τα χρή-
ματα ο 42χρονος ιδιώτης που παρίστανε 
τον υπάλληλο, ενώ εντοπίστηκε και συ-
νελήφθη δίπλα ο υπάλληλος του ΣΔΟΕ, 
ο οποίος περίμενε με το υπηρεσιακό του 
αυτοκίνητο.  

 
Δίκη με… καθυστέρηση  
Το δικαστήριο για την εκβίαση έγινε 

την περασμένη εβδομάδα στο Τριμε-
λές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, 
το οποίο καταδίκασε τον υπάλληλο του 
ΣΔΟΕ και τον ιδιώτη σε φυλάκιση 18 μη-
νών με τριετή αναστολή. Ο υπάλληλος 
του ΣΔΟΕ, που έχει συνταξιοδοτηθεί, πα-

ρέστη διά πληρεξουσίου στο δικαστήριο 
και η θέση του ήταν αρνητική στο κατη-
γορητήριο, πιστεύοντας πως όλα οργα-
νώθηκαν από τον ιδιώτη. Από την άλλη ο 
42χρονος στην απολογία του αρνήθηκε 
ότι διέπραξε εκβίαση, υποστηρίζοντας ότι 
επειδή ο γνώριζε τη γλώσσα, ο επιχειρη-
ματίας που έκανε την καταγγελία του 
πρότεινε μία συνεργασία  και στο πλαίσιο 
αυτής του ζήτησε και πήρε το συγκεκρι-
μένο χρηματικό ποσό. Μάλιστα σημείω-
σες ότι τη συνεργασία αυτή δεν γνώριζε 
ο υπάλληλος του ΣΔΟΕ. Ο ιδιώτης στην 
πραγματικότητα ήταν υπάλληλος ενός 
χώρου στάθμευσης που χρησιμοποι-
ούταν από το Σώμα στη Θεσσαλονίκη. 
Αναφορικά με το μεταλλικό σήμα, ισχυ-
ρίστηκε ότι του το δώρισε ένας πρώην 
υπάλληλος του ΣΔΟΕ, ως αναμνηστικό 
όταν αποχώρησε από την υπηρεσία του. 

Και οι δύο άσκησαν έφεση για να κρι-
θεί η υπόθεσή τους σε δεύτερο βαθμό. 
Η δίκη διεξήχθη καθώς είναι μέσα στο 
πλαίσιο που επιβάλλεται από την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση για την πανδημία, 
καθώς τα αδικήματα κινδυνεύουν να 
παραγραφούν με την παρέλευση οκταε-
τίας  (πέντε συν τρία χρόνια). Ωστόσο οι 
δικαστές του Πλημμελειοδικείου πρέπει 

να κάνουν αγώνα δρόμου για την άμεση 
δημοσίευση της απόφασης, προκειμένου 
να προσδιοριστεί η δίκη σε δεύτερο βαθ-
μό στο Εφετείο. Και η εκδίκαση πρέπει να 
γίνει γρήγορα, για να υπάρχει και χρόνος 
για τις προθεσμίες που ενδεχομένως 
απαιτηθούν για να ζητηθεί, εάν δεν είναι 
αθωωτική η απόφαση, η αναίρεσή της. 

Το ερώτημα βέβαια παραμένει για 
τους λόγους τους οποίους η συγκεκρι-
μένη υπόθεση κόλλησε στα πινάκια όλα 
αυτά τα χρόνια και έφτασε να δικάζεται 
στο «παρά ένα» της παραγραφής. Πλη-
ροφορίες αναφέρουν ότι εκτός των πολ-
λών, όμως κλασικών αναβολών που 
εξακολουθούν να δίδονται από τα ελλη-
νικά δικαστήρια, το πρόβλημα δημιουρ-
γήθηκε με τον εντοπισμό των μηνυτών, 
οι οποίοι είναι κάτοικοι Σκοπίων. Δικη-
γόροι έλεγαν ότι σε τέτοιες περιπτώσεις 
απαιτείται γραφειοκρατική διαδικασία 
για την επίδοση των κλήσεων που πολ-
λές φορές είναι χρονοβόρα, με συνέπεια 
πολλές υποθέσεις να εισάγονται αργά 
στα ακροατήρια. Πάντως οι μηνυτές 
που είναι από τη Βόρεια Μακεδονία δεν 
εμφανίστηκαν στο δικαστήριο που έγινε 
πριν λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Κ Ω Σ Τ Α Σ  Κ Α Ν Τ Ο Υ Ρ Η Σ 
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Η πανδημία επέβαλε στροφή των Ελλήνων στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Αυξάνονται οι επιχειρήσεις 
που επενδύουν σε e-shop

Νέα δεδομένα, νέα καθημερινό-
τητα και νέες συνήθειες, στον 
οικονομικό κλάδο,  έφερε 

μαζί της η υγειονομική κρίση την 
οποία ακόμη δεν έχουμε ξεπεράσει, με 
αποτέλεσμα κυβέρνηση, επιχειρήσεις 
και πολίτες – καταναλωτές να βρε-
θούν στον δρόμο των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών και να τον βαδίσουν ως 
μονόδρομο. 

Η παγκόσμια πανδημία κορωνοϊού 
μας έχει κλείσει πολλές φορές μέσα 
στο σπίτι μας, έχει αναγκάσει τους ειδι-
κούς να εισηγηθούν γενικό καθολικό 
lockdown και την κυβέρνηση να το επι-
βάλει στην αγορά. Έτσι «γεννήθηκε» η 
ανάγκη,  ψηφιακού μετασχηματισμού 
όσο πιο άμεσα και όσο δυνατόν καλύτε-
ρες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες από το 
κράτος, αγορά προϊόντων διαδικτυακά 
για κάποιους εξοικειωμένους, αλλά και 
ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών που ανα-
γκάστηκε να εξοικειωθεί και δημιουργία 
ηλεκτρονικών καταστημάτων σε επιχει-
ρήσεις που δεν είχαν μπει καν στην διαδι-
κασία ακόμη και να το σκεφτούν. Άλλω-
στε υπό καθεστώς καθολικού lockdown 
στην αγορά, η μόνη διέξοδος για τις 
περισσότερες επιχειρήσεις ώστε να μπο-
ρέσουν να συνεχίσουν την λειτουργία 
τους και να καταφέρουν να έχουν ένα μι-
κρότερο ή μεγαλύτερο τζίρο  ήταν μέσα 
από τα γνωστά πλέον e-shop. Μάλιστα η 
κυβέρνηση συμβαδίζοντας με το πνεύμα 
της εποχής επιδοτεί με έως και 5.000 
ευρώ μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε 
να αποκτήσουν το δικό τους διαδικτυακό 
κατάστημα.

Επένδυση που απέδωσε 
το ηλεκτρονικό εμπόριο
Σύμφωνα με έρευνα για το Ηλεκτρο-

νικό Εμπόριο που εκπόνησε το Ινστιτούτο 
Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής 
Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρη-
ματικότητας ( ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ), η ενίσχυση 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Τ Η Σ 
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του e-shop ως μια από τις κυριότερες επιπτώσεις της 
πανδημίας, ήταν ο σχεδόν διπλασιασμός του κύκλου 
εργασιών στην Ελλάδα το 2020, φτάνοντας στα 15 δισ. 
ευρώ. 

Στην συγκεκριμένη έρευνα καταγράφεται μια ανισό-
τητα καθώς , οι μεγάλες αλυσίδες του λιανικού εμπο-
ρίου είναι εκείνες που έχουν ευνοηθεί περισσότερο από 
την εντυπωσιακή αύξηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων. 
Οι μικρότερες επιχειρήσεις φαίνεται πως καταγράφουν 
μια σημαντική υστέρηση σε σύγκριση με τις μεγαλύτε-
ρες. Ωστόσο, η συγκεκριμένη κατάσταση φαίνεται πως 

λειτούργησε ως «καμπανάκι» ώστε να αντιληφθούν το 
τοπίο που διαμορφώνεται και τι  εργαλεία απαιτεί. Είναι 
χαρακτηριστικό πως  αναφορικά με τις μικρότερες επι-
χειρήσεις, σύμφωνα και με τις σχετικές έρευνες του ΙΝΕ-
ΜΥ-ΕΣΕΕ, περισσότερες από το 70% διαθέτουν πλέον 
σύνδεση στο διαδίκτυο, το 36% έχει ενεργή ιστοσελίδα 
και πάνω από 55% ενεργή σελίδα στα κοινωνικά δίκτυα.

Ενδεικτικό των αναγκών που δημιουργούν στις επι-
χειρήσεις τα επαναλαμβανόμενα lockdown είναι το γε-
γονός πως αυτές που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
των τροφίμων και παρέμειναν σε λειτουργία καθ όλη 
την διάρκεια των αυστηρών περιορισμών, καταγράφουν 
χαμηλότερο ενδιαφέρον για επένδυση στον ψηφιακό με-
τασχηματισμό, σε σχέση με το υπόλοιπο λιανικό εμπόριο. 

Στον αντίποδα, επτά στις δέκα επιχειρήσεις λιανικού 
εμπορίου εκτός τροφίμων, εμφανίστηκαν περισσότερο 
πρόθυμες να επενδύσουν στον ψηφιακό μετασχηματι-
σμό, δεδομένου ότι τους επιβλήθηκε αναγκαστικό κλεί-
σιμο.

Το γεγονός ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο ήταν ο μεγά-
λος «πρωταγωνιστής» της αγοράς δείχνει και το στοιχείο 
πως σχεδόν έξι στις δέκα (59%) επιχειρήσεις που έχουν 
τη δυνατότητα πώλησης εκτός φυσικού καταστήματος 
κατέγραψαν αύξηση των πωλήσεων τους το 2020 σε 
σχέση με το 2019. 

Επίσης, τρία στα τέσσερα (74%) καταστήματα είδαν 
την Online επισκεψιμότητα τους να αυξάνεται σε σχέση με 
το 2019, ενώ το μέγεθος αυτό μπορεί να ενισχυθεί περαι-
τέρω αφού η πανδημία είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Τετραπλασιασμός των online αγορών 
από σούπερ μάρκετ
Ενδεικτικό της κουλτούρας ηλεκτρονικών αγορών 

που δημιουργείται, έστω και αναγκαστικά λόγω κορωνο-
ϊού στην Ελλάδα είναι το γεγονός πως ακόμη και στον 
κλάδο των σούπερ μάρκετ ένας από τους ελάχιστους 
που παρέμειναν ανοιχτοί συνεχώς, ανεξαρτήτως αυ-
στηρότητας των μέτρων για την πανδημία, όλο και πε-
ρισσότεροι Έλληνες επιλέγουν πλέον το  online κανάλι 
των supermarkets. Σύμφωνα με την έρευνα της Convert 
Group που η karfitsa εξασφάλισε από τον Σύνδεσμο Επι-
χειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος, το 
μερίδιο των αγορών, που πραγματοποίησαν οι Έλληνες 
το 2020, στα online αντί των φυσικών καταστημάτων  
τετραπλασιάστηκε, καθώς  έφτασε το 2020 σε αξία στο 
1,8% σε σχέση με το 0,4% του 2019. Το ποσοστό πα-
ραμένει μικρό για τα διεθνή και τα ευρωπαϊκά δεδομέ-
να. Ωστόσο, στελέχη της Convert Group, εκτιμούν ότι το 
ποσοστό αυτό θα αναρριχηθεί πολύ γρήγορα τα επόμενα 
χρόνια στο 16%.

Συνολικά, ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των online 
supermarkets στη χώρα μας ξεπέρασε κάθε προσδοκία 
το 2020, καταγράφοντας αύξηση 262%. Σε απόλυτα με-
γέθη διαμορφώθηκε σε €163 εκατ. (σε τιμές λιανικής 
συν  ΦΠΑ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο  ρυθμός ανά-
πτυξης των online supermarkets στην Ελλάδα κορυφώ-
θηκε τον Δεκέμβριο 2020, όπου καταγράφηκε αύξηση 

669% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Τα πλεονεκτήματα του e-shop
Η περίοδος ευνοεί την περαιτέρω αύξηση των ηλε-

κτρονικών αγορών και για αυτό όλο και περισσότερες 
επιχειρήσεις στρέφονται σε αυτού του είδους το εμπόριο. 
Όπως δήλωσε στην karfitsa o σύμβουλος πληροφορι-
ακών συστημάτων Πραξιτέλης Οικονομίδης «όσο θα 
διαρκέσει αυτή η κρίση και ο κόσμος θα είναι κλεισμέ-
νος στο σπίτι του, αναμένουμε σημαντικές αυξήσεις των 
πωλήσεων των e-shops. Ο καταναλωτής θα εξοικειω-
θεί ακόμη περισσότερο με τις ηλεκτρονικές αγορές. Θα 
προτιμήσει την ασφάλεια του σπιτιού του, ακόμη και αν 
κάποια καταστήματα παραμείνουν ανοικτά. Αλλά ακόμη 
και αν περάσει αυτή η κρίση, το e-shop δεν σταματάει να 
πουλά. Ένα e-shop πουλάει 24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες 
την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Χωρίς κόστος συντή-
ρησης, χωρίς προσωπικό, χωρίς ενοίκια».

Ο κ. Οικονομίδης τονίζει τα σημαντικά πλεονεκτήματα 
που προσφέρει μια αγορά από ένα e-shop, με πρώτο την 
ασφάλεια. Όπως εξηγεί «δεν κινδυνεύουμε να μεταδώ-
σουμε ή να κολλήσουμε τίποτα αφού όλη η διαδικασία 
γίνεται από απόσταση. Χωρίς να βγούμε από το σπίτι, χω-
ρίς να έρθουμε σε επαφή με κόσμο, χωρίς να συμπληρώ-
σουμε φόρμες».

Δεύτερο πλεονέκτημα στη λίστα του κυρίου Οικονο-
μίδη η ταχύτητα, «με τα εργαλεία αναζήτησης, μπορούμε 
να βρούμε το προϊόν που θέλουμε εύκολα και γρήγορα 
σε μερικά δευτερόλεπτα! Το προσθέτουμε στο καλάθι 
αγορών, πληρώνουμε με την κάρτα μας και σε μερικά 
κλικ έχουμε το προϊόν στην πόρτα μας», αναφέρει χαρα-
κτηριστικά.

Τέλος ένα μεγάλο πλεονέκτημα που η αξία του φά-
νηκε τους πρώτους μήνες της πανδημίας με τις ελλείψεις  
που παρατηρήθηκαν είναι ότι μπορεί ο καταναλωτής να 
έχει εικόνα για το απόθεμα και τη διαθεσιμότητα, καθώς 
έχει πρόσβαση με μια παγκόσμια αγορά και όχι μόνο το-
πική.

reportage
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Ο βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ Λάζαρος Τσαβδαρίδης στην Karfitsa

Σε αυτή τη κρίση 
δεν θα μείνει πίσω κανείς

«Η Κυβέρνηση είναι εδώ για τον πο-
λίτη, για τον εργαζόμενο, για τον μικρο-
μεσαίο επιχειρηματία, για τον άνεργο. Το 
μήνυμα που περνάει, είναι ότι σε αυτή 
την κρίση κανένας δεν θα μείνει πίσω», 
δηλώνει σε συνέντευξη του στην karfitsa 
αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης της 
οικονομίας και στο ενδεχόμενο λήψης 
επιπλέον κατά την διάρκεια της πανδημί-
ας, ο βουλευτής Hμαθίας της ΝΔ Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης. 

Ο κ. Τσαβδαρίδης χαρακτηρίζει 
αστεία, την καταγγελία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
για «δωράκι», προς τα ιδιωτικά κολέγια 
μέσα από την εφαρμογή του νομοσχεδί-
ου για την Παιδεία και κινδυνολογία την 
πληροφορία πως θα μείνουν 24.000 νέοι 
εκτός πανεπιστημίων, όπως υποστήριξε 
ο Αλέξης Τσίπρας στην Βουλή.

Σας ανησυχεί η διατήρηση των 
κρουσμάτων κορωνοϊού σε ψηλά νού-
μερα και ένα επιθετικό τρίτο κύμα; Εί-
μαστε προετοιμασμένοι ως χώρα σε 
όλα τα επίπεδα;  Σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων η χώρα μας εξακολου-
θεί να βρίσκεται σε καλύτερη επιδημιο-
λογική κατάσταση μεταξύ των χωρών 
της Ε.Ε. Αυτό βέβαια δεν εφησυχάζει κα-
νέναν μας. Να γιατί η Κυβέρνηση εφαρ-
μόζει ταχύτατα επιπρόσθετα μέτρα όποτε 
και όπου κρίνεται σκόπιμο, με βάση τις 
εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων.

Την ίδια στιγμή, η διαδικασία των εμ-
βολιασμών του πληθυσμού προχωράει 
με γοργούς ρυθμούς, με τους εμβολια-
σμένους συμπολίτες μας να έχουν ήδη 
ξεπεράσει τους 550.000, με δύο mega 
εμβολιαστικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη να έχουν ήδη ξεκινήσει τη λει-
τουργία τους, δίνοντας την άμεση δυνα-
τότητα για  2400 και 1000 ημερήσιους 
εμβολιασμούς αντίστοιχα.

Κάθε δυσκολία που μπορεί να προ-
κύψει, αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία, με 
πρόγραμμα, με σοβαρότητα και κυρίως 

με αμεσότητα όχι μόνο από την Κυβέρνη-
ση αλλά και από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
και τις δομές υγείας μας, στο ιατρικό, νο-
σηλευτικό, παραϊατρικό, ερευνητικό και 
διοικητικό δυναμικό των οποίων αξίζουν 
θερμά συγχαρητήρια και ένα τεράστιο 
ευχαριστώ από όλους μας. 

Πιστεύετε ότι χρειάζονται επιπλέον 
μέτρα στήριξης της οικονομίας, επι-
χειρήσεων και εργαζομένων;  Εν μέσω 
πανδημίας και με δεδομένους τους περι-
ορισμούς των οικονομικών και κοινωνι-

κών δραστηριοτήτων, η Κυβέρνηση έχει 
διευρύνει τα μέτρα στήριξης επιχειρήσε-
ων, εργαζόμενων και ανέργων έχοντας 
ήδη λάβει μέτρα για το πρώτο τρίμηνο 
του 2021 συνολικού κόστους 5,9 δισ. 
ευρώ. 

Ανάμεσα σε πολλά άλλα, μόλις προ-
σφάτως: 

• Δρομολογήθηκε ο 6ος κύκλος 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής που αφο-
ρά την απώλεια τζίρου του Ιανουαρίου 
και προετοιμάζεται  7ος κύκλος, που θα 

αφορά την απώλεια τζίρου ολόκληρου 
του 1ου τριμήνου

• Επεκτείνεται η διάρκεια του προ-
γράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έως την 31η 
Μαρτίου 2021 

• Παρατείνεται μέχρι την 31η Δε-
κεμβρίου 2021 η περίοδος αναστολής 
είσπραξης για βεβαιωμένες φορολογι-
κές οφειλές που δεν είναι σε καθεστώς 
ρύθμισης

• Αναστέλλεται η είσπραξη της δόσης 
του Φεβρουαρίου ρυθμισμένων φορο-
λογικών οφειλών για τις άμεσα πληττό-
μενες επιχειρήσεις, καθώς και για τους 
εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις 
εργασίας τελούν σε αναστολή. 

• Παρατείνονται  έως την 31η Δεκεμ-
βρίου οι πληρωμές των ασφαλιστικών 
εισφορών, για επιχειρήσεις και ελεύθε-
ρους επαγγελματίες

• Παρατείνεται για 2 μήνες η διάρκεια 
της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του 
επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και 
του βοηθήματος ανεργίας στους αυτοτε-
λώς απασχολούμενους, που έληξε ή θα 
λήξει τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Η Κυβέρνηση είναι εδώ για τον πο-
λίτη, για τον εργαζόμενο, για τον μικρο-
μεσαίο επιχειρηματία, για τον άνεργο. Το 
μήνυμα που περνάει, είναι ότι σε αυτή 
την κρίση κανένας δεν θα μείνει πίσω. 

Το νομοσχέδιο για την Παιδεία ξε-
σήκωσε μεγάλες αντιδράσεις, με την 
αξιωματική αντιπολίτευση να σας κατη-
γορεί μεταξύ άλλων, πως η καθιέρωση 
της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, απο-
τελεί «δωράκι» προς τα ιδιωτικά κολέ-
για, τα πτυχία των οποίων εξισώθηκαν 
με των ΑΕΙ, καθώς όπως ανέφερε ο κ. 
Τσίπρας στη Βουλή, θα μείνουν εκτός 
πανεπιστημίων 24.000 νέοι. Τι απα-
ντάτε; Το νομοσχέδιο για την αναβάθμι-
ση της λειτουργίας των Πανεπιστημίων 
αντιμετώπισε με τόλμη χρόνιες παθο-
γένειες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
πιστό στις μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις 
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Κάθε δυσκολία που μπορεί να προκύψει, 

αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία, με 

πρόγραμμα, με σοβαρότητα και κυρίως με 

αμεσότητα όχι μόνο από την Κυβέρνηση 

αλλά και από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις 

δομές υγείας μας 
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της ΝΔ και του Πρωθυπουργού μας κ. 
Κυριάκου Μητσοτάκη για τα πανεπιστη-
μιακά ιδρύματα. 

Ιδρύματα που θα αποτελούν κυψέλες 
επικαιροποιημένης γνώσης και ελεύ-
θερου διαλόγου, που θα διασυνδέονται 
γόνιμα με την αγορά εργασίας, που θα 
είναι ασφαλή, ποιοτικά και λειτουργικά 
επ’ ωφελεία της πανεπιστημιακής κοινό-
τητας.

Παράλληλα έφερε προ των ευθυνών 
της και την ίδια την Αριστερά, η οποία 
όμως όπως αποδείχθηκε δεν κατάφερε 
να πετάξει τις ιδεολογικές παρωπίδες 
και να ακούσει την πραγματική φωνή της 
κοινωνίας αλλά και της πανεπιστημιακής 
μας κοινότητας. 

Μία Αριστερά αντιθέτως, που απο-
φάσισε να «βαφτίσει» ως «παλλαϊκές 
αντιδράσεις» τις 8.000 υπογραφές ενα-
ντίον του νομοσχεδίου σε συνολικό 
αριθμό 668.000 φοιτητών και τις μόλις 
900 υπογραφές καθηγητών σε σύνολο 
17.288 διδακτικού προσωπικού.

Μία Αριστερά – κήρυκα της ήσσονος 
προσπάθειας, που σφυρίζει αδιάφορα για 
τις βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια 
πολύ κάτω του 10 και για τους φοιτη-
τές που παραμένουν αιωνίως φοιτητές, 
όταν μόνο το ΑΠΘ σε σύνολο περίπου 

80.000 εγγεγραμμένων φοιτητών έχει 
τις 35.000 αυτών ως λιμνάζοντες.

Άρα, τα περί «δώρων» στα ιδιωτι-
κά κολλέγια είναι τουλάχιστον αστεία, 
όπως αστεία ήταν και η κινδυνολογία 
για 24.000 παιδιά που δήθεν θα μείνουν 
φέτος εκτός της Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
όταν είναι μαθηματικώς αδύνατον αυτό 
να υπολογιστεί την παρούσα στιγμή χω-
ρίς να γνωρίζουμε ούτε τι βάσεις θα θέ-
σουν τα πανεπιστήμια ούτε τι βαθμούς 
θα γράψουν τα παιδιά στις πανελλήνιες 
εξετάσεις.

Ακόμη ένα σημείο διαφωνίας στο 
νομοσχέδιο αποτελεί η δημιουργία 
αστυνομικού σώματος στα πανεπιστή-
μια. Θεωρείτε πως δεν θα υπάρξει πρό-
βλημα στην εφαρμογή του και δεν θα 
δημιουργηθούν εντάσεις; Η Ελληνική 
κοινωνία σε ποσοστό 64% συμφωνεί με 
την αστυνόμευση των πανεπιστημιακών 
χώρων. 

Αυτή η απαίτηση της για νοικοκύρεμα 
στη λειτουργία των πανεπιστημίων μας, 
για προστασία της ακαδημαϊκής ελευθε-
ρίας και για πρόβλεψη ολοκληρωμένου 
πλαισίου πειθαρχικού δικαίου φοιτητών, 
αφήνει στο περιθώριο όσους έχουν συ-
νηθίσει να βλέπουν τα πανεπιστήμια 
«μαγαζάκια» των ιδεοληψιών τους και 

εκκολαπτήρια ενός δήθεν «ρωμαλέου» 
φοιτητικού κινήματος που εξυπηρετεί τα 
δικά τους κομματικά συμφέροντα.

Οι καθηγητές δεν μπορεί να αφήνο-
νται έρμαια βίαιων συμπεριφορών και 
απειλών από κατευθυνόμενα γκρου-
πούσκουλα, οι φοιτητικές μας εστίες δεν 
μπορεί να γίνονται άνδρα ανομίας και το 
μπάχαλο δεν μπορεί να κυριαρχεί έναντι 

της τάξης.
Όσο εμμονικά και αν η Αριστερά θέλει 

να διατηρήσει τα ελληνικά πανεπιστήμια 
στην «κατάψυξη», το άλμα της πανεπι-
στημιακής εκπαίδευσης στη νέα εποχή 
που είναι αποφασισμένη να κάνει η Κυ-
βέρνηση της ΝΔ δεν πρόκειται να εμπο-
διστεί.

συνέντευξη
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Ερχεται διαγωνισμός για να αποκατασταθούν φθορές και βανδαλισμοί

Στο «μικροσκόπιο» του δήμου 
η συντήρηση της Νέας Παραλίας

Στην προκήρυξη διαγωνισμού 
για να αποκατασταθούν οι 
φθορές και οι βανδαλισμοί που 

έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια 
στη Νέα Παραλία, στο δημοφιλέστερο 
μέρος της πόλης για περπάτημα και 
χαλάρωση, προχωρά η διοίκηση του 
δήμου Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες θα 
εκτελεστούν έως το 2023, σε απόστα-
ση τριών χιλιομέτρων (από το Μέγαρο 
Μουσικής έως και τον Λευκό Πύργο) 
και θα έχουν προϋπολογισμό 2,18 
εκατ. ευρώ.

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα 
αφορούν οικοδομικές, ηλεκτρολογικές 
και εργασίες πρασίνου καθώς «Οι Φίλοι 
της Νέας Παραλίας», και στην προηγού-
μενη διοίκηση αλλά και στην τωρινή, 
έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκεια αλλά 
και την ανησυχία τους για την κατάστα-
ση στην οποία βρίσκεται το παραλιακό 
μέτωπο. 

Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου 
Θεσσαλονίκης στην τελευταία της συνε-
δρίαση ενέκρινε τους όρους του δημόσι-
ου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την εκτέλεση του έργου με εργολα-
βία. Η διοίκηση του Κωνσταντίνου Ζέρ-
βα θεωρεί αναγκαία τη συγκεκριμένη 
δαπάνη για να αποκατασταθούν ή να 
αντικατασταθούν τα φθαρμένα στοιχεία 
που υπάρχουν κατά μήκος της Νέας Πα-
ραλίας και στα πάρκα της. Οι εργασίες 
χαρακτηρίζονται ως επείγουσες για τη 
συντήρηση, επισκευή και ριζική ανακαί-
νιση πολλών υποδομών με στόχο την 
αντιμετώπιση των φθορών και των βαν-
δαλισμών.

Σύμφωνα με τη μελέτη που έχει συ-
ντάξει η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου, 
μεταξύ των οικοδομικών έργων που 
προβλέπονται να γίνουν στη Νέα Παρα-
λία της Θεσσαλονίκης είναι η βαφή των 
μεταλλικών στοιχείων, η αποκατάσταση 
και ενίσχυση των μεταλλικών σχαρών 
συντριβανιών του Κήπου Αλέξανδρου, 
η αποκατάσταση του deck με αντικατά-

σταση φθαρμένων σανίδων τροπικής 
ξυλείας, η συντήρηση των ξύλινων καθι-
στικών, ο καθαρισμός και προστασία με 
αντιγκράφιτι, αλλά και η αντικατάσταση 
των φθαρμένων απορριμμάτων. 

Επίσης, στη διάρκεια της εργολαβί-
ας θα γίνουν εργασίες σε όλες τις ηλε-
κτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κατά 
μήκος του παραλιακού μετώπου. Καθη-
μερινά θα πραγματοποιούνται επισκευές 
βλαβών που θα προκύπτουν, ενώ θα το-
ποθετηθούν φωτιστικά που έχουν κατα-
στραφεί. Ενδεικτικά, η μελέτη περιλαμ-
βάνει την αντικατάσταση περίπου 110 
φωτιστικών (επιτοίχιων και ενδοδαπέδι-
ων) τα οποία θα είναι της ίδιας ποιότητας 
κατασκευής και χαρακτηριστικών με όλα 
τα υπόλοιπα.

‘Οσο για τα συντριβάνια στην περιοχή 
του Αγάλματος και στη Μεγάλη Εξέδρα 
προγραμματίζεται η ριζική ανακαίνιση 
των ηλεκτρομηχανολογικών εγκατα-
στάσεων τους ώστε να λειτουργούν, ενώ 
ίδιος είναι ο στόχος και για τους 33 πίδα-
κες που υπάρχουν μπροστά από το άγαλ-
μα του Αλέξανδρου. 

Ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει και 

τη συντήρηση των πάρκων και των δι-
αμορφωμένων χώρων πρασίνου συνο-
λικής έκτασης 62,52 στρεμμάτων, ενώ 
αναμένεται να φυτευτούν 450 δέντρα, 
4400 θάμνοι, 30.000 πολυετή ποώδη, 
ενώ ο ανάδοχος οφείλει να αποπερατώ-
σει το έργο σε διάστημα 24 μηνών από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβα-
σης. 

Σε εξέλιξη και οι εργασίες 
στον Κήπο του Νερού
Αυτό το διάστημα είναι σε εξέλιξη οι 

εργασίες από τις υπηρεσίες του δήμου 
και για την αποκατάσταση του Κήπου 
του Νερού, εκεί όπου οι εγκαταστάσεις 
απώλεσαν σχεδόν όλο το νερό με απο-
τέλεσμα να απειληθεί η ζωή των ψαριών 
και η ακεραιότητα των φυτών. ‘Οπως 
δήλωσε ο αντιδήμαρχος Περιβάλλο-
ντος, Σωκράτης Δημητριάδης, μετά την 
τοποθέτηση των ηλεκτρολογικών θα 
τελειώσει η απόφραξη των σωληνώσε-
ων στις πέντε λίμνες και θα ξεκινήσει η 
στεγάνωση τους. 

«Το έργο είναι σε πλήρη εξέλιξη. 
Μπαίνει και συνεργείο με ειδικό μηχά-
νημα που θα βγάλει τη λάσπη από τις 

λίμνες και θα τις καθαρίσει, καθώς δεν 
μπορεί να γίνει χειρωνακτικά», είπε ο κ.
Δημητριάδης στην «Karfitsa»». Μ

Ναι μεν αλλά… από τους Φίλους της 
Νέας Παραλίας για τα έργα ανάπλασης

«Είναι θετικό ότι ξεκινάει ο διαγωνι-
σμός, το κακό είναι ότι και πέρσι υπήρχε 
μια εργολαβία για τα συντριβάνια και το 
αποτέλεσμα ήταν μηδέν. Και πρόπερσι 
είχαμε ακούσει για πολλά εκατομμύρια 
για τη Νέα Παραλία και το αποτέλεσμα 
ήταν πάλι μηδέν», είπε από τη δική του 
πλευρά ο αρχιτέκτονας του έργου και 
πρόεδρος από τους «Φίλους της Νέας 
Παραλίας», Πρόδρομος Νικηφορίδης.

Συμπλήρωσε, δε, πως από αυτά τα 
2,18 εκατ. ευρώ του διαγωνισμού έως 
το τέλος του 2023, στην καλύτερη των 
περιπτώσεων (με τις εκπτώσεις που θα 
προκύψουν από την εργολαβία) για το 
2021 η διοίκηση θα ξοδέψει 170.000 
ευρώ, με τον κ.Νικηφορίδη να χαρακτη-
ρίζει «πολύ μικρό αυτό το νούμερο» για 
να καλύψει τις ανάγκες συντήρησης της 
Νέας Παραλίας κατά το τρέχον έτος.

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ
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 Θα ζητηθεί να νοικιάσει θέσεις το ΤΑΙΠΕΔ για τα δικαστήρια 

Λύσεις στάθμευσης από το πολυώροφο 
πάρκινγκ της Πολυτεχνείου   

Μία πρόταση που συνδέεται 
άρρηκτα με τις προσπά-
θειες που γίνονται για την 

επέκταση του δικαστικού μεγάρου 
Θεσσαλονίκης και την απόκτηση του 
κτιρίου του ΙΚΑ Πύλης Αξιού προς το 
σκοπό αυτό, ακούστηκε ότι θα διατυ-
πωθεί το επόμενο διάστημα. Έγκυρες 
πληροφορίες της Karfitsa ανέφεραν 
πως θα ζητηθεί να ενοικιαστεί μεγάλος 
αριθμός θέσεων στο πολυώροφο πάρ-
κινγκ που βρίσκεται απέναντι από το 
λιμάνι, στην οδό Πολυτεχνείου, για να 
καλύπτει τις ανάγκες των δικαστηρίων 
της Θεσσαλονίκης.   

Το συγκεκριμένο πάρκινγκ των 850 
θέσεων δεν είχε λειτουργήσει για καιρό 
και ιδιοκτησιακά έχει περάσει στα χέρια 
της Εταιρίας Ακινήτων του Δημοσίου, 
λόγω οφειλών του προηγούμενου ιδιο-
κτήτη. Παράγοντες της δικαιοσύνης στη 
Θεσσαλονίκη πληροφορίες αναφέρουν 
ότι άρχισαν να επεξεργάζονται την ιδέα 
να ενοικιαστούν θέσεις από το ΤΑΙΠΕΔ 
και να δοθούν για χρήση στις δικαστικές 
υπηρεσίες τόσο του κύριου δικαστικού 
μεγάρου, όσο και των Διοικητικών Δικα-
στηρίων στον Δημόκριτο. Μάλιστα, πηγές 
επιβεβαίωναν ότι στην περίπτωση που 
αποκτηθεί και το κτίριο του ΙΚΑ, η συνο-
λική σκέψη θα «δέσει» με το project να 
μετατραπεί η περιοχή σε ένα πάρκο δικα-
στηρίων.   

Οι σκέψεις για το πολυώροφο πάρ-
κινγκ υπάρχουν εδώ και καιρό. Το τε-
λευταίο περιστατικό όμως με την κλοπή 
αυτοκινήτου από το υπόγειο πάρκινγκ 
του δικαστικού μεγάρου, αναζωπύρωσε 
τα σενάρια και πληροφορίες αναφέρουν 
πως έγιναν ήδη οι πρώτες κρούσεις. Στο 
σημερινό πάρκινγκ των δικαστηρίων τα 
αυτοκίνητα υπερκαλύπτουν τους χώ-
ρους στάθμευσης, με συνέπεια να συ-
γκεντρώνονται πολλά στους διαδρόμους 
του χώρου. Αυτό φαίνεται να εκμεταλ-
λεύτηκε και αυτός που έκλεψε το αυτο-
κίνητο της υπαλλήλου πριν μία εβδομά-

δα, όπως αποκάλυψε η Karfitsa. Ήδη και 
λόγω των μέτρων για την πανδημία, έχει 
δοθεί εντολή να μην σταθμεύσουν στο 
υπόγειο αυτοκίνητα, πέραν των καθορι-
σμένων θέσεων. Αυτό σημαίνει όμως ότι 
πολλοί οι οποίοι εργάζονται στα δικα-
στήρια, δικαστές, εισαγγελείς και υπάλ-
ληλοι, θα μείνουν εκτός του ασφαλούς 
χώρου στάθμευσης του υπογείου. Ήδη 
μάλιστα η απόφαση να μην παρκάρουν 
αυτοκίνητα στους διαδρόμους, έχει προ-
καλέσει αντιδράσεις στους κύκλους των 
υπαλλήλων οι οποίοι πλέον θα πρέπει να 
αναζητούν θέσεις στάθμευσης στην ήδη 
επιβαρυμένη γειτονιά του Βαρδαρίου.   

Για αυτούς τους λόγους θεωρείται ότι 
θα δοθεί λύση με το πολυώροφο πάρ-
κινγκ της οδού Πολυτεχνείου, στην περί-
πτωση που πράγματι προταθεί η ενοικία-
ση θέσεων. Έγκυρες πηγές ανέφεραν ότι 
ήδη έχει ζητηθεί προσφορά για την ενοι-
κίαση 70 θέσεων. Το κόστος του υπολο-
γίζεται ότι κυμαίνεται στις 6.000 ευρώ 
μηνιαίως, σύμφωνα με τα στοιχεία που 

αναζητήθηκαν από την πλευρά ενδιαφε-
ρόμενων παραγόντων στη Θεσσαλονίκη.  

Μάλιστα όσοι υποστηρίζουν την πρό-
ταση έλεγαν στην Karfitsa πως αυτό το 
πάρκινγκ θα μπορεί να καλύψει και τις 
ανάγκες των διαδίκων πολιτών, στους 
οποίους μπορεί η διοίκηση του δικαστι-
κού μεγάρου να διαπραγματευτεί ειδι-
κές τιμές για να σταθμεύουν τα οχήματά 
τους.   

  
«Ζεστό» περιβάλλον για επέκταση  
Το περιβάλλον για την προώθηση του 

χρόνιου αιτήματος των παραγόντων της 
δικαιοσύνης στη Θεσσαλονίκη για επέ-
κταση του δικαστικού μεγάρου στο ΙΚΑ 
Πύλης Αξιού, με μετακίνηση των υπη-
ρεσιών του σε άλλο κτίριο στην ίδια πε-
ριοχή, είναι ιδανικό αυτή την περίοδο. Ο 
υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας 
ήταν ο πρώτος που είδε θετικά το συγκε-
κριμένο αίτημα και φρόντισε μάλιστα να 
συγκροτήσει και σύσκεψη στη Θεσσαλο-
νίκη με αυτό το αντικείμενο, παρ’ ότι τε-

λικά οι αποφάσεις της δεν υλοποιήθηκαν 
λόγω πανδημίας. Όμως πηγές έλεγαν 
πως το ενδιαφέρον αναθερμάνθηκε πρό-
σφατα, καθώς το ζήτημα της επέκτασης 
του δικαστικού μεγάρου τέθηκε εκ νέου 
στον υπουργό κατά την πρόσφατη επί-
σκεψή του στη Θεσσαλονίκη.    

Παράλληλα, θετικός δείχνει για την 
αντιμετώπιση του χρόνιου ζητήματος και 
ο υφυπουργός Εσωτερικών (αρμόδιος 
για θέματα Μακεδονίας – Θράκης) Σταύ-
ρος Καλαφάτης, ο οποίος είχε ενημέρω-
ση από τον πρόεδρο του δικηγορικού 
συλλόγου Στάθη Κουτσοχήνα. «Είναι η 
πρώτη φορά που πράγματι κάτι κινείται 
ουσιαστικά για το ζήτημα. Εάν τώρα δεν 
καταφέρουν να υλοποιήσουν το χρόνιο 
σχέδιο για επέκταση, δεν θα γίνει ποτέ», 
συμπλήρωνε παράγοντας της Δικαιο-
σύνης στη Θεσσαλονίκης που έχει ζήσει 
από κοντά πολλές προσπάθειες προκει-
μένου να λυθεί το κτιριακό ζήτημα στην 
πόλη. 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Κ Ω Σ Τ Α Σ  Κ Α Ν Τ Ο Υ Ρ Η Σ 
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Ποια στοιχεία στην συμπεριφορά του είναι επικίνδυνα σημάδια

Το προφίλ ενός θύτη παρενόχλησης
Με το κίνημα του MeToo 

να έχει πάρει διαστάσεις 
χιονοστιβάδας στην Ελλάδα 

έρχονται καθημερινά στο φως της 
δημοσιότητας νέες καταγγελίες από 
θύματα που έχουν βιώσει bullying, εκ-
φοβισμό ή σεξουαλική παρενόχληση 
στον χώρο εργασίας τους.  

Γυναίκες και άνδρες βρίσκουν το κου-
ράγιο και την δύναμη να καταγγείλουν 
τις σκληρές εμπειρίες παρενόχλησης ή 
κακοποίησης που έχουν βιώσει. Τα λόγια 
και οι περιγραφές τους συγκλονίζουν. 

Ο Ψυχολόγος – Ψυχαναλυτής Msc 
Παναγιώτης Πλουμίδης  περιγράφει 
στην Karfitsa το προφίλ ενός θύτη παρε-
νόχλησης, αλλά και επισημαίνει εκείνα 
τα στοιχεία στην συμπεριφορά που προ-
ειδοποιούν.

Ποιο είναι το προφίλ του θύτη μιας 
παρενόχλησης; Το πρώτο στοιχείο ψυ-
χοπαθολογίας που παρατηρούμε σε έναν 
θύτη παρενόχλησης είναι μια μεγάλη 
κρίση ταυτότητας. Μια τάση εξουσίας. 
Θα βρούμε πάρα πολλά σύνδρομα κα-
τωτερότητας και κόμπλεξ εμφανισιακού 
τύπου, κοινωνικού και διάφορα δραμα-
τικά και κοινωνιοπαθολογικά στοιχεία. 
Συνήθως είναι άτομα που παλαιότερα 
δεν είχαν τον τρόπο να έχουν «πέραση» 
ή να είναι αποδεκτοί κυρίως ερωτικά. 

Έτσι χρησιμοποιούν την οποιαδήποτε 
εξουσία μπορούν να έχουν. Παράλληλα, 
έχουν στην φαντασία τους ότι η εξουσία 
είναι ένα είδος επιβολής προς τους άλ-
λους για αυτό κάνουν κατάχρηση της, 
κουβαλώντας και όλο το προβληματικό 
τοπίο από το παρελθόν τους. Με αυτόν 
τον τρόπο προσπαθούν να επιβληθούν 
κάνοντας τον άλλον άνθρωπο, το θύμα, 
να αισθανθεί όσο πιο άσχημα θεωρούν 
ότι έχουν αισθανθεί και εκείνοι μέχρι 
αυτή τη στιγμή. Οι θύτες έχουν προφίλ με 
σοβαρή ψυχοπαθολογία.

Όσον αφορά την εξουσία που εκμε-
ταλλεύεται ο θύτης τι είναι αυτό που τον 
ικανοποιεί; Εάν δεν είχε στα χέρια του 
την εξουσία θα παρενοχλούσε; 

Όπως και σε έναν βιασμό, έτσι και σε 
αυτές τις περιπτώσεις η ηδονή του θύτη 
είναι η απέχθεια που προκαλεί στο θύμα. 
Δηλαδή η ηδονή του προέρχεται από την 
παραβίαση, το κρυφό και το «όχι» της 
άλλης πλευράς, το ότι «τώρα δεν μπο-
ρείς να ξεφύγεις και εγώ σε έχω εγκλω-
βίσει». Ότι ο θύτης θέλει να δει τον φόβο 
στα μάτια του θύματος. Η απόλαυση του 
θύτη είναι ότι «επειδή αυτή τη στιγμή με 
έχεις ανάγκη θα κάνεις όλα όσα θέλω». 
Έχουν δηλαδή μια διαστροφική πρόσλη-
ψη της σεξουαλικότητας και της επαφής 
με έναν άλλον άνθρωπο, όπου η έννοια 
του ερωτισμού και της σεξουαλικής πρό-

κλησης παίρνει την μορφή ηδονής μέσω 
του κακού που προκαλεί σε άλλο άτομο.  

Οι θύτες είναι άτομα υπεράνω υπο-
ψίας; Μπορούν να υπάρχουν στον κύ-
κλο μας αλλά να περνούν απαρατήρη-
τοι; Φυσικά. Συνήθως αυτά τα άτομα δεν 
είναι πολύ φανερά στην σεξουαλικότητα 
τους. Είναι σχεδόν πάντα υπεράνω υπο-
ψίας. Οι άνθρωποι που φαίνονται ορμη-
τικοί και δυναμικοί στον ερωτισμό τους 
συνήθως είναι άνθρωποι που δεν έχουν 
τόσα σκοτεινά σημεία απόλαυσης. Σε 
αντίθεση δηλαδή με τους θύτες παρε-
νόχλησης. Διότι ένα ακόμη στοιχείο που 
προκαλεί ηδονή στους θύτες είναι ό,τι 
κάνουν να γίνεται στα κρυφά. Οπότε δεν 
εμφανίζουν τις διαθέσεις τους πολύ φα-
νερά, γιατί αν γίνουν αντιληπτοί θα χά-
σουν την ηδονή του κρυφού. 

Τα θύματα μάλιστα που επιλέγουν 
είναι άτομα χαμηλών τόνων, γιατί θεω-
ρούν ότι μπορούν πιο εύκολα να τους 
προκαλέσουν φόβο. Οι θύτες φτιάχνουν 
τον τρόπο απόλαυσης τους, ο οποίος εί-
ναι  η πρόκληση φόβου, ώστε μέσα από 
αυτό να μπορέσουν να απολαύσουν την 
αρρωστημένη ηδονή τους στο έπακρο.

Υπάρχουν σημάδια που προειδοποι-
ούν για την αρρωστημένη συμπεριφο-
ρά ενός θύτη; Ναι, υπάρχουν σημάδια 
που μπορεί να βάλουν υποψήφια θύμα-
τα σε σκέψεις. Ο θύτης δεν θα το κάνει 

αναγκαστικά μπροστά σε άλλους, οπότε 
θα δείξει την πρόθεση του να απομονω-
θεί με το θύμα. Όπως για παράδειγμα να 
το καλέσει σε κάποια συνάντηση που θα 
είναι οι δυο τους ή να δείξει υπερβολι-
κό ζήλο που θα φαίνεται φιλικό αλλά θα 
κρύβει ερωτική διάθεση.  

Η ατιμωρησία του θύτη αυξάνει την 
παραβατική του συμπεριφορά; Ναι και 
ταυτόχρονα αυξάνει την ηδονή του. Όσο 
πιο κρυφή παραμένει η αρρωστημένη 
του σκέψη και πράξη, όσο περισσότερο 
μπορεί να το κάνει με τρόπους που δεν 
αποκαλύπτεται και άρα δεν του χαλάει το 
επαγγελματικό και κοινωνικό του προ-
φίλ και μένει ατιμώρητος, αυτό του αυ-
ξάνει την έννοια της παντοδυναμίας και 
νιώθει πως έχει καταφέρει να πετύχει το 
σκοπό του. Μάλιστα τότε είναι πιο επικίν-
δυνος να το επαναλάβει. 

Αυτές οι διαστροφικές πράξεις είναι 
ατέρμονες, δεν έχουν φρένο. Είναι κάτι 
σαν ναρκωτικό και κάθε φορά θα προ-
σθέτει και ακόμη περισσότερα στοιχεία 
σε αυτή την διαστροφική ηδονή. Οπότε 
κάθε φορά γίνεται ακόμη χειρότερος. Για 
αυτό πρέπει να σταματήσει όσο πιο γρή-
γορα γίνεται. Να σημειώσουμε βέβαια ότι 
δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες.

Τ Η Σ  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ

Ο Ψυχολόγος – Ψυχαναλυτής 
Msc Παναγιώτης Πλουμίδης
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΊΝΑ ΧΑΡΚΊΟΛΑΚΗ

9 ΓΡΑΜΜΑΤΑ, πολλές σκέψεις, προβληματισμοί και συναισθήματα. Η ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ. Ήρθε στην ζωή μας απότομα και σίγουρα 
απρόσμενα. Εγκλεισμός, χρόνος για τον εαυτό σου, για την οικογένεια, επανάσταση, γυμναστική, μοναξιά, φόβος. Τι μάθαμε 
όμως από αυτήν την ιδιάζουσα κατάσταση της καραντίνας; 14 Θεσσαλονικείς μας απαντούν…

Μαθήματα...
  καραντίνας
Μαθήματα...
  καραντίνας

15 πρόσωπα 
της πόλης απαντούν 
αν έγιναν... σοφότεροι 
από το lockdown

Άγγελος Κάλφας
Ηθοποιός 

Διάλειμμα.
Μάθημα και δώρο.
Αναγκαστικό αλλά και αναγκαίο.
Η καραντίνα με ανάγκασε να μάθω πως χρειάζομαι 
διαλείμματα.
Μου το έμαθε με σκληρό τρόπο αλλά μου το έμαθε.
Διαλείμματα από ανθρώπους.
Καταστάσεις.
Δουλειές.
Διάλειμμα από κάθε τι που έχει αρχίσει να 
ξεθωριάζει το χρώμα του.
Με τις μικρές – ή και μεγάλες – αυτές παύσεις 
παίρνεις την απόσταση σου.
Ζυγίζεις τι θέλεις και τι όχι.
Τι σου αρέσει και τι σε φθείρει.
Τι σε πνίγει και τι σου δίνει οξυγόνο.
Με ποιον θέλεις να συνεχίσεις να βαδίζεις στον ίδιο 
δρόμο και με ποιον θέλεις να
σταματήσεις έξω ακριβώς από το αδιέξοδο που 
βρεθήκατε.
Με τα διαλείμματα εκτιμάς, αναπροσδιορίζεις, 
ξεσκαρτάρεις, μηδενίζεις, δίνεις χρώμα ξανά – ή και 
το αφαιρείς τελείως-, παίρνεις βαθιά ανάσα.
Ένα πρωί, μία καραντίνα με ανάγκασε να βάλω κάτω 
τους δαίμονες μου, να τους κεράσω ένα ποτό και 
να πιάσω ψιλή κουβεντούλα μαζί τους.
Ίσως κάποιος από αυτούς, κάποια στιγμή μου 
ψιθυρίσει στο αυτί κάτι που έχω ξεχάσει στην πορεία.
Μέσα σε όλη τη βαβούρα.
Χρειάζομαι τα διαλείμματα. 
Τα χρειάζεσαι και εσύ.
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Ευθύμης Κάλφας

Γιώργος Γεωργιάδης Βασίλης Ρόκος Μάγδα Ζωγράφου

Δημοσιογράφος - Ραδιοφωνικός Παραγωγός

Πρωταθλητής Ποδηλασίας 
και αθλητής σωματικής διάπλασης 

Πολιτευτής Μέρα 25-επιχειρηματίας Γυμνάστρια-Καθηγήτρια Yoga 

Εντάξει, για κάποιους μπορεί να ακουστεί οξύμωρο αυτό. 
Πώς να μάθεις κάτι την ώρα που όλα γύρω σου δείχνουν να καταρρέουν; 
Πώς να διδαχθείς ενώ όλα τα σχολεία είναι κλειστά; 
Κι όμως, αν κάτι καλό συνέβη μέσα στην καραντίνα τον τελευταίο χρόνο 
-αλήθεια πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος;;!!- είναι που διαπιστώσαμε 
-ελπίζω δηλαδή- τι ήχο κάνει η μοναξιά. Πόσο εκκωφαντική μπορεί 
να είναι μια ησυχία και πόσο ανάγκη έχει ο άνθρωπος -τελικά- την 
συντροφικότητα. Ναι! Αν κάτι μου έμαθε η καραντίνα τον τελευταίο 
χρόνο αυτό είναι πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι στη ζωή μου! 

Μετά από τόσο καιρό σε καραντίνα μπορώ 
να πω με σιγουριά ότι το πιο σημαντικό 

πράγμα που έχουμε χάσει είναι η κοινωνική 
αλληλεπίδραση μας. Άρχισα να το 

καταλαβαίνω και να το νιώθω από την 
πρώτη κιόλας εβδομάδα που μπήκαμε σε 
καραντίνα. Με βοήθησε αρκετά το ότι δεν 

σταμάτησα να εργάζομαι, οπότε μπορει να 
πει κανείς ότι είμαι από τους τυχερούς, αλλα 
δεν μου έφτανε μόνο αυτό. Έτσι αποφάσισα 
να αρχίσω να αθλούμαι ακόμα περισσότερο 
σε εξωτερικούς χώρους και να μην κάθομαι 

στο pc, την τηλεόραση ή το κινητό όλη μέρα. 
Βελτιώθηκε η ψυχολογία μου στο μέγιστο και 
άρχισα να έχω μία κοινωνική αλληλεπίδραση 

με ανθρώπους που ασχολούνται με τη 
γυμναστική, όπως εγώ, και συγκεκριμένα 
την καλλισθενική και το Street Workout. 

Άρχισα λοιπόν να γεμίζω πάλι τη μέρα μου 
με κάτι που αγαπάω, έκανα μία νέα παρέα και 

έβαλα νέους στόχους. Το μάθημα μου από 
ολο αυτό είναι ότι πάντα υπάρχει τρόπος να 

βελτιωνόμαστε και να είμαστε ενεργοί ακόμα 
κι αν οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές.

Η καραντίνα είναι μια διαδικασία κατά την 
οποία κανένας μας ασφαλώς δεν ήθελε 
να μπει. Κάθε κατάσταση όμως στις ζωές 
μας είναι πολύπλευρη, έχει τα θετικά έχει 
τα αρνητικά αντίκτυπα. Δεν θα σταθώ στα 
αρνητικά αλλά θα δώσω μια νότα αισιοδοξίας 
για τα πράγματα για τα οποία αναθεώρησα 
στις ημέρες του LockDown. Το μάθημα είναι 
πως έμαθα να εκτιμώ κάθε στιγμή, κάθε 
λεπτό, κάθε παρέα, κάθε βήμα που κάνω στην 
ζωή μου. Μέσα στην πανδημία διαπίστωσα 
πόσο πολύ η καθημερινότητα με είχε φθείρει 
και εμένα όπως και όλους μας. Με βοήθησε 
να εκτιμήσω την ζωή ακόμα περισσότερο 
όπως και τα απλά πράγματα που κάποτε μας 
περίσσευαν αλλά σήμερα είναι πολυτέλεια. 
Ένας περίπατος στην φύση, μια εξόρμηση στην 
επαρχεία, μια αγκαλιά με τους ανθρώπους 
που αγαπάμε ακόμα και ένα χαμόγελο σε έναν 
περαστικό. Αυτό που μου έμαθε η πανδημία 
είναι η ευλογία της εκτίμησης, να μην θεωρώ 
τίποτα δεδομένο αλλά εκτιμώ κάθε τι που 
απλόχερα μας έχει δώσει διαχρονικά η ζωή!!

Η πανδημία αναμφισβήτητα επηρέασε τη ζωή 
μου διαμορφώνοντας μια νέα πραγματικότη-
τα. Η καθημερινότητά μου πριν τον Covid19 
περιστρεφόταν γύρω από την ψυχοσωματική 
φροντίδα των άλλων. Ως personal και yoga 
trainer απολάμβανα τη δουλειά μου μέσα από 
τη χαρά που προσέφερα στους μαθητές μου. Δεν 
είχα, όμως, χρόνο να ασχοληθώ με τον εαυτό 
μου. Η καραντίνα μου έδωσε τη δυνατότητα να 
κάνω μία προσωπική ενδοσκόπηση, να αλλάξω 
αρνητικές διατροφικές συνήθειες του παρελθό-
ντος, να επιτύχω, δηλαδή, το ιδανικό Self and 
Soul Care!
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Δήμητρα Βουλγαρίδου

Αντώνης Λακίδης Ναταλία Ζαχαριάδου Παύλος Κοχλιαρίδης

Fashion Designer 

Οφθαλμίατρος - Αισθητική Ιατρική Πολιτικός Επιστήμονας Πρωταθλητής Πυγμαχίας 

Η καραντίνα μου δίδαξε πως το σημαντικό στη ζωή δεν είναι το που 
στεκόμαστε αλλά προς ποια κατεύθυνση κινούμαστε, στο τέλος 
αυτής της κατεύθυνσης πρέπει να υπάρχει πάντα η «αγάπη» και η 
«ευγνωμοσύνη». Ο ήλιος κάθε πρωί που ξυπνάμε είναι καινούργιος...

Ένα σημαντικό μάθημα που με δίδαξε η 
καραντίνα είναι ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο 

και η παροιμία «ότι μπορείς να κάνεις τώρα 
μη το αφήνεις για αύριο» πηρε σάρκα και 

οστά!Επίσης ένα άλλο που με έμαθε είναι το 
πόσο διαφορετικά αντιδρούν οι άνθρωποι στο 

ίδιο ερέθισμα... ακόμη και αν είναι τέτοιας 
κλίμακας, άλλος υπάκουσε, άλλος φοβήθηκε, 

άλλος θύμωσε, άλλος προσπάθησε να το 
ψάξει περισσότερο...ίσως και να «ξεφύγει» 

ψάχνοντας το πολύ!

Η καραντίνα ήρθε και άλλαξε πολλά 
στο τρόπο που είχαμε διαμορφώσει την 
καθημερινότητα και τη ζωή μας. Ένας 
«εγκλεισμός», με έκανε να καταλάβω 
ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες και 
να δοξάζουμε τον Θεό για όσα έχουμε 
και θεωρούσαμε δεδομένα.Με έκανε να 
συνειδητοποιήσω,πως αυτά που έχουν 
πραγματική αξία στη ζωή μας είναι η υγεία 
μας, η οικογένειά μας και πως η ευτυχία 
κρύβεται στα απλά καθημερινά πράγματα που 
προσπερνούσαμε μέχρι πρότινος.

Τίποτα στη ζωή δεν πρέπει να το θεωρούμε 
τελικά δεδομένο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε 
πραγματικά τι μας ξημερώνει και τι έπεται. 
Οπότε καλό είναι να απολαμβάνουμε το κάθε 
δευτερόλεπτο της ζωής μας, να το ζούμε σαν 
το τελευταίο και να ζούμε την στιγμή γιατί το 
μέλλον είναι άγνωστο!



18 20.02.2021

Δέσποινα Μελετιάδου Λάζαρος Τσομπανίδης Πωλίνα Μπαλντούμη
Influencer προγραμματιστής Οπτικός-Οπτομέτρης 

Η καραντίνα μου έχει μάθει να νοσταλγώ 
μικρά καθημερινά πράγματα που πρότινος 

είχα δεδομένα. Αφιερώνω περισσότερες ώρες 
στους συγγενείς μου και στα αγαπημένα μου 
πρόσωπα, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

τα οποία έχουν πάρει φωτιά! Επιπλέον περνάω 
πιο ποιοτικό χρόνο με τον εαυτό μου και 

γίνομαι πιο δημιουργική. Τέλος αισθάνομαι 
ευγνώμων που υπάρχει υγεία σε μένα και στα 

αγαπημένα μου πρόσωπα!

Αν κάτι μου έμαθε η καραντίνα, αυτό είναι πως 
τίποτα δεν είναι δεδομένο. Πάντα τα πράγματα 
μπορούν να γίνουν χειρότερα από ότι είναι, 
όσα σχέδια και αν κάνουμε. Για αυτό θα πρέπει 
να εκτιμούμε αυτά που ήδη έχουμε.

Η ζωή είναι πολύ μικρή για να μας εμποδίσει να 
τη ζήσουμε η οικονομική κρίση, ο Covid-19 και 
οποιοδήποτε εμπόδιο μας τρομάζει. Η καρα-
ντίνα μας θύμισε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο 
και το μόνο που έχει σημασία είναι να ζούμε την 
κάθε ημέρα ελεύθεροι κυνηγώντας τα όνειρα 
μας.
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Βασίλης Ιωαννίδης Σοφία Μαρία Λεονταρίδου Κατερίνα Μαυρουδή
Eπιχειρηματίας-Cbdoilshop Ζωγράφος Διατροφολόγος - Φαρμακοποιός 

Μάθαμε να εκτιμάμε τα απλά πραγματα 
στην ζωή. Πράγματα αυτονόητα μέσα σε μια 

χρονιά, από κάτι δεδομένο, πλέον θεωρούνται 
πολυτέλεια.

Η αλήθεια είναι πως ακόμα δεν έχω χωνέψει 
τον Μάρτιο που μας πέρασε, βρισκόμασταν 
στην αρχή της καραντίνας και τώρα πλησιάζει 
ο επόμενος Μάρτης. Μέσα σε όλο αυτό το 
διάστημα συνειδητοποίησα πως μπορώ να 
νιώσω ικανοποίηση κάνοντας και μικρά 
πράγματα, κατάλαβα αξίες που δεν υπολόγιζα 
στο παρελθόν, ήρθα πιο κοντά με την φύση 
και νιώθω ξανά σαν ένα μικρό παιδί όταν 
πρόκειται να βγω έξω. Η σωστή διατροφή και 
η γυμναστική μου είναι πλέον γνώριμες!

Μπορεί στην καραντίνα να χάσαμε την επι-
κοινωνία με τα δικά μας πρόσωπα με φυσική 
τουλάχιστον παρουσία, ωστόσο αναπτύξαμε την 
επικοινωνία με τον εαυτό μας, μάθαμε πτυχές 
μας που δεν είχαμε ανακαλύψει και μπορέσαμε 
να εξελιχθούμε ως άτομα. Φυσικά, ένας τομέας 
που πριν είχε παραμεληθεί αρκετά είναι η σωστή 
και υγιεινή διατροφή καθώς δεν υπήρχε η 
διάθεση και ο κατάλληλος χρόνος για προετοι-
μασία ενός θρεπτικού γεύματος. Στις συνθήκες 
όμως αυτές μάθαμε να αξιοποιούμε καλύτερα 
το χρόνο αυτό βελτιώνοντας έτσι τις διατροφικές 
μας συνήθειες
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Στη Νιγρίτα μετά τα πολυτελή κελιά βρέθηκαν υπερσύγχρονα κινητά

«Μπλόκο» στα δίκτυα 
των φυλακών των VIP 

H ταν Μάιος του 2020, όταν τα 
ευρήματα των αστυνομικών 
της δίωξης ναρκωτικών 

Θεσσαλονίκης, που έκαναν έρευνα 
στις φυλακές Νιγρίτας, προκάλεσαν 
θόρυβο. Κελιά για κρατούμενους VIP, 
με ειδικές ανέσεις και με την κάλυψη 
σωφρονιστικών υπαλλήλων. Τα μπά-
νια με τις ντουζιέρες πολυτελείας και 
οι smart τηλεοράσεις παρέμειναν ως 
εικόνες που προξένησαν εντύπωση. 

Οκτώ μήνες μετά, μία άλλη απο-
κάλυψη έρχεται να επιβεβαιώσει τους 
φόβους, ότι οι φυλακές των Σερρών, οι 
νεότερες της χώρας, έχουν μετατραπεί 
σε… VIP. Τουλάχιστον για λίγους. Αυτή τη 
φορά βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα τελευ-
ταίας τεχνολογίας, τα οποία εισέρχονταν 
στις φυλακές με τη βοήθεια της κοινωνι-
κής λειτουργού. Η γυναίκα συνελήφθη, 
μαζί με άλλους τρεις νυν και πρώην 
κρατούμενους και προφυλακίστηκε. Το 
επίσης εντυπωσιακό είναι ότι η γυναίκα 
παρά την επέμβαση που είχε γίνει την πε-
ρίοδο εκείνη στις φυλακές και τη… σκό-
νη που σηκώθηκε, κατηγορείται ότι δεν 
πτοήθηκε. Εξακολουθούσε να μεταφέρει 
πανάκριβα κινητά τηλέφωνα για χάρη 
των VIP κρατούμενων, σύμφωνα πάντα 
με τη δικογραφία. 

Η επιχείρηση συλλήψεων από τις 
εσωτερικές υποθέσεις της ΕΛ.ΑΣ. έγινε 
τις προηγούμενες ημέρες στις Σέρρες με 
βασική κατηγορία της δωροδοκίας από 
την πλευρά της κοινωνικής λειτουργού 
που υπηρετούσε στις φυλακές. Πληρο-
φορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα φαίνε-
ται πως παραλάμβανε υπερσύγχρονα 
κινητά τηλέφωνα από πρώην κρατού-
μενο που αποφυλακίστηκε και τα παρέ-
διδε σε άλλους δύο κρατούμενους που 
είναι έγκλειστοι στο σωφρονιστικό κατά-
στημα της Νιγρίτας. Εκείνοι με τη σειρά 
τους κατηγορήθηκαν ότι τα προωθούσαν 
στους VIP κρατούμενους, με το αζημίω-
το. Χαρακτηριστικό είναι ότι η κοινωνική 

λειτουργός κατηγορείται ότι εισέπραττε 
για κάθε εισαγωγή κινητού τηλεφώνου 
μέχρι και 600 ευρώ.  

 
Κοινός παρονομαστής οι υπάλληλοι 
Στην περίπτωση των VIP κελιών ήταν 

φανερό ότι υπάλληλοι του σωφρονι-
στικού καταστήματος γνώριζαν πολύ 
καλά για τις ανέσεις των κρατουμένων. 

Χαρακτηριστικό είναι, σύμφωνα με την 
πληροφόρηση της περιόδου εκείνης και 
όπως κατέγραψε η Karfitsa στο σχετικό 
ρεπορτάζ, πως ορισμένοι ζήτησαν από 
τους αστυνομικούς να μην μεταφέρουν 
σε κρατούμενους ποιοί σωφρονιστικοί 
γνώριζαν για την έρευνα. Πάντως η επι-
χείρηση της δίωξης ναρκωτικών κρα-
τήθηκε μυστική. Στη συνέχεια η σχετική 

αναφορά για τις ευθύνες των υπαλλή-
λων στάλθηκαν στην εισαγγελέα Σερ-
ρών.  

Την ημέρα της εφόδου της δίωξης 
ναρκωτικών στην «πτέρυγα με τα μυ-
στικά» των φυλακών Νιγρίτας, είχαν 
κατασχεθεί 22 κινητά τηλέφωνα, εκτός 
του εντοπισμού συσκευών που συνα-
ντώνται σε πολυτελείς βίλες, μέχρι και… 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Κ Ω Σ Τ Α Σ  Κ Α Ν Τ Ο Υ Ρ Η Σ 
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μπάρμπεκιου. Όπως προκύπτει από την 
έρευνα που έγινε τώρα, τα κινητά εξα-
κολουθούσαν να μπαινοβγαίνουν στο 
συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστημα, 
παρά τον θόρυβο που έγινε. Πρωταγωνί-
στρια ήταν μεν η κοινωνική λειτουργός, 
όμως κατηγορούμενοι συμπαραστάτες 
της ήταν σωφρονιστικοί υπάλληλοι, τα 
ονόματα των οποίων επίσης περιλήφθη-
καν στην τελευταία  δικογραφία ως κα-
τηγορούμενοι για τις αθρόες εισαγωγές.  

Οι διωκτικές αρχές εξετάζουν όλο 
το διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ 
της έρευνας της δίωξης ναρκωτικών και 
της πρόσφατης. Άλλωστε σύμφωνα με 
το κατηγορητήριο για τη δωροδοκία της 
κοινωνικής λειτουργού, οι εισαγωγές 
σύγχρονων κινητών τηλεφώνων για να 
διατεθούν σε κρατούμενους έχουν ξε-
κινήσει από τον περσινό Ιανουάριο και 
συνεχίστηκαν αυτό το διάστημα. Έχει 
μάλιστα διαπιστωθεί η εισαγωγή οκτώ 
συσκευών σε διαφορετικά χρονικά δια-

στήματα και η έρευνα πλέον συνεχίζεται 
από τις ανακριτικές αρχές των Σερρών, 
ενώπιον των οποίων απολογήθηκε η 
κοινωνική λειτουργός.  

Στο πλαίσιο των στοιχείων που ελέγ-
χονται για το κρίσιμο μεσοδιάστημα, 
ήταν κάποιες αντιπαραθέσεις μεταξύ 
συγκεκριμένων κρατουμένων και σω-
φρονιστικών υπαλλήλων. Μάλιστα, τον 
περασμένο Σεπτέμβριο ένας αλλοδαπός 
κρατούμενος κατέθεσε δύο μηνύσεις σε 
βάρος σωφρονιστικών υπαλλήλων για 
απειλές σε βάρος του και συνέπεια ήταν 
να συλληφθούν με την αυτόφωρη διαδι-
κασία και να οδηγηθούν και οι δύο στον 
εισαγγελέα. Ο κρατούμενος είχε υποστη-
ρίξει ότι τον πίεζαν προκειμένου να κα-
ταθέσει στη διοικητική έρευνα που ήταν 
σε εξέλιξη στις φυλακές ότι δεν είχαν 
καμία ευθύνη για την εισαγωγή παρά-
νομων αντικειμένων που βρέθηκαν στα 
κελιά σε έρευνα που έγινε, όμως ο ίδιος 
αρνήθηκε.

reportage

Κρατούμενοι δύο ταχυτήτων 

Τα όσα αποκάλυψε η έρευνα της δίωξης ναρκωτικών στη Νιγρίτα είχαν δημοσιοποι-
ηθεί με επιστολή μερίδας κρατουμένων του σωφρονιστικού καταστήματος που έκανε 
λόγο για κρατούμενους δύο ταχυτήτων, σχεδόν ένα χρόνο νωρίτερα. Όσων ήταν στις 
πτέρυγες VIP και των υπολοίπων που ήταν στις αποκαλούμενες «πειθαρχικές πτέρυ-
γες» χωρίς να έχουν υποπέσει σε κανένα πειθαρχικό αδίκημα. 

Οι κρατούμενοι είχαν κάνει το Νοέμβριο του 2019 ανοιχτή καταγγελία λέγοντας ότι 
δεν είχαν ούτε τα στοιχειώδη στα κελιά τους και κατονόμαζαν τον αρχιφύλακα και τον 
διευθυντή των φυλακών. «Σε αυτές τις πτέρυγες τις «πειθαρχικές» δεν υπάρχουν κα-
θρέφτες και τα μισά κελιά δεν έχουν τηλεόραση με αποτέλεσμα οι συνθήκες διαβίωσης 
να γίνονται ακόμα πιο δύσκολες», αναφέρουν στην επιστολή που είχαν δημοσιοποιήσει 
και απευθυνόταν στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που πλέον 
έχει αναλάβει και την ευθύνη των φυλακών.  

«Στις «πειθαρχικές πτέρυγες» οι κρατούμενοι δεν δικαιούνται μεροκάματα ενώ 
είναι 80 άτομα και εργάζονται μόνο 10 άτομα. Στις «πειθαρχικές πτέρυγες» δεν υπάρ-
χουν κοινόχρηστα ψυγεία και καταψύκτες, ενώ στις άλλες πτέρυγες υπάρχουν ακόμα 
και ιδιωτικά ψυγεία μέχρι και air-condition», σημείωναν. «Στις «πειθαρχικές πτέρυγες» 
δεν δικαιούνται ακρόαση ούτε με τη γραμματεία ούτε με την εισαγγελία για νομικά θέ-
ματα κρατουμένων. Στις «πειθαρχικές πτέρυγες» δεν έχουμε νερό όλη μέρα, υπάρχει 
νερό 2 ώρες το πρωί και 2 ώρες το μεσημέρι και 2 ώρες το βράδυ, με αποτέλεσμα να 
υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υγιεινής. Δεν μπορούμε να πλύνουμε τα πιάτα και τα 
ρούχα μας και αναγκαζόμαστε να μαζεύουμε νερό σε κουβάδες για να εξυπηρετηθούμε 
λες και ζούμε 30 χρόνια πίσω. Στις «πειθαρχικές πτέρυγες» υπάρχουν ελλείψεις σε 
τραπέζια και καρέκλες με αποτέλεσμα να τρώμε στο πάτωμα», έγραφαν οι υπάλληλοι.  

Μάλιστα κατήγγειλαν πως όταν οι ίδιοι διαμαρτύρονταν «κινδυνεύει η σωματική 
σου ακεραιότητα με τις λεγόμενες «εσωτερικές μεταγωγές». Πιο συγκεκριμένα σε 
πάνε σε ακτίνα «VIP» και τρως ξύλο», ανέφεραν.
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Στην ΑΖΚ ο Καράογλου 

Τι αλλαγές ετοιμάζει ο Ζέρβας;

Μελέτες για τις παλαιές 
εθνικές οδούς

Στο κτήριο που μεταφέρθηκε η Αλεξάνδρεια 
Ζώνη Καινοτομίας βρέθηκε ο βουλευτής Θεσ-
σαλονίκης της ΝΔ Θεόδωρος Καράογλου. Η με-
τεγκατάσταση αυτή στην οδό Φιλικής Εταιρείας 
14, πραγματοποιήθηκε από τον κ. Καράογλου 
όταν βρισκόταν στην θέση του υφυπουργού Μα-
κεδονίας - Θράκης καθώς ο ίδιος πίστευε πως η 
Θεσσαλονίκη μπορεί να κερδίσει το στοίχημα της 
καινοτομίας και της εξωστρέφεια. 

Αλλαγές προσώπων σε νευραλγικές θέσεις 
της διοίκησής του σκέφτεται να κάνει ο δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, με τη 
συμπλήρωση δύο χρόνων από την ανάληψη των 
καθηκόντων του. Ο κ. Ζέρβας έχει διαπιστώσει 
τους τομείς στους οποίους εντοπίζονται “κενά” και 
παρατηρούνται προβλήματα και σχεδιάζει να κά-
νει το αμέσως επόμενο διάστημα αλλαγές, ώστε 
να μπορέσει με τα νέα πρόσωπα να «τρέξει» και 
στην τελική ευθεία πριν τις επόμενες εκλογές.

Μελέτη οδικής ασφάλειας πρόκειται να εκπο-
νηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, για πρώτη 
φορά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
προκειμένου να εντοπιστούν τα βασικότερα προ-
βλήματα του οδικού δικτύου στην περιοχή. Σύμ-
φωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και 
Δικτύων Πάρι Μπίλλια, η μελέτη θα αφορά τις 
εθνικές οδούς Θεσσαλονίκης- Μουδανιών, Θεσ-
σαλονίκης- Έδεσσας, Θεσσαλονίκης- Πολυγύ-
ρου- Αρναίας και Θεσσαλονίκης- Καβάλας καθώς 
και την παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς.

karfitsomata
Ριζική αναμόχλευση στην Α’ Θεσσαλονίκης

Εκ μεταγραφής η Καλυψώ

Οι εκπλήξεις 

Αρβανιτίδης για Περιβαλλοντική 
υποβάθμιση Για τα δυο νέα πρόσωπα τον πρόεδρο του πανελληνί-

ου ιατρικού Συλλόγου Θανάση Εξαδάκτυλου και πρύτανη 
του ΑΠΘ Νίκο Παπαϊωάννου που φέρονται ως «ελκυστι-
κά» προκειμένου να στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο της ΝΔ 
στις εκλογές όποτε κι αν αυτές διεξαχθούν αναφερθή-
καμε σε προηγούμενη στήλη. Ωστόσο, το «recruitment» 
φαίνεται δεν τελειώνει εδώ. Το όνομα της Καλυψώς Γού-
λα φέρεται «κλειδωμένο».

Η Καλυψώ Γούλα υπήρξε στέλεχος εκ μεταγραφής 
στη ΝΔ. Ούσα αντιδήμαρχος και πρόεδρος του δημοτικού 
συμβουλίου στις διοικήσεις Μπουτάρη, στελέχωσε το 
ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα 
του Κυριάκου Μητσοτάκη όπως και η ίδια είχε δηλώσει. 
Σήμερα κατέχει τη θέση της προέδρου του Καυτανζογλεί-
ου Σταδίου. 

Πάντως, η μόχλευση από το πρωθυπουργικό γραφείο 
σε ό,τι αφορά στις Α’ και Β’ Θεσσαλονίκη θα συνεχιστεί. 
Τόσο από το Μητρώο στελεχών όσο και από την κοινωνία 
της πόλης. Ο Θανάσης Νέζης που έχει την ευθύνη της ρι-
ζικής ανανέωσης των ψυφοδελτίων και χαίρει της πρω-
θυπουργικής εμπιστοσύνης είναι βέβαιο ότι θα επιφυλά-
ξει πολλές εκπλήξεις. 

Ενάντια τόσο στην απόφαση της Επιτροπής της Περι-
φέρειας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Μονάδας 
Επεξεργασίας Υγειονομικών Υπολειμμάτων σε ακατάλ-
ληλο χώρο της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου όσο και στην απόφαση 
του Συμβουλίου της Επικρατείας επί δύο προσφυγών 
(από τον Δήμο Λαγκαδά και μία από συλλογικότητες) για 
την ακύρωση της χωροθέτησης Μονάδας Επεξεργασίας 
Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Δυτικού Τομέα Π.Κ.Μ στη Μαυρο-
ράχη Λαγκαδά, δηλώνει ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Γιώργος 
Αρβανιτίδης. Όπως τονίζει ο βουλευτής, έχει αναλάβει 
σχετικές πρωτοβουλίες για να σταματήσει η περιβαλλο-
ντική υποβάθμιση που δεν λαμβάνει υπόψη της, τις τοπι-
κές ανησυχίες.
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Η ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΣΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ… 
Μαύρα σύννεφα συσσωρεύονται συνεχώς 
εδώ και ένα χρόνο ξανά στην ελληνική οι-
κονομία και τα αποκαλυπτικά στοιχεία που 
έρχονται στο φως της δημοσιότητας, επιβε-
βαιώνουν ότι η κοινωνία έχει καταρρεύσει. 
Ένα εκατομμύριο συμπολίτες μας, αδυνα-
τούν να καταβάλουν στην εφορία ακόμη 
και 50 ευρώ, λένε τα τελευταία στατιστικά 
στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οι-
κονομικών, την ίδια ώρα που τα χρέη προς 
την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπέ-
ρασαν τα 145 δις και κάθε μήνα λόγω των 
επιπτώσεων της πανδημίας το κράτος βυθί-
ζεται κατά 5 δις επιπλέον. Χάθηκαν δηλαδή 
μέχρι τώρα 25 δις λόγω απραξίας της αγο-
ράς, χωρίς να συνυπολογίσουμε την ζημιά 
από τη νέκρωση της τουριστικής κίνησης 
πέρυσι που ήταν άλλα 30 – 50 δις…

Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι και κανείς 
δεν μπορεί να τους αμφισβητήσει. Στα δέκα 
χρόνια των μνημονίων είχαμε μείωση του 
ΑΕΠ κατά 25% κάθε χρόνο, δηλαδή η συ-
νολική ζημία της χώρας ήταν 500 δις ευρώ. 
Η μεγάλη όμως καταστροφή ήρθε με την 
δραματική μείωση των τιμών των ακινή-
των, όπου χάθηκε 1 τρις ευρώ αξιών και η 
πτώση συνεχίζεται. Το εξωτερικό χρέος της 
χώρας, παρά τη δεκαετή αφαίμαξη του ελ-
ληνικού λαού, από 90% ξεπέρασε τα 320 
δις με τη δυσοίωνη πρόβλεψη των ειδικών 
ότι θα φτάσει τα 360 δις πολύ σύντομα. Το 
εσωτερικό χρέος παράλληλα, από 100 δις 
το 2010 έφτασε σήμερα με τα πρόστιμα, τις 
προσαυξήσεις, τους τόκους και τα χαράτσια 
στα 340 δις ευρώ (!) και είναι το μεγαλύ-
τερο γνωστό εσωτερικό χρέος χώρας στον 
κόσμο! 

Φυσικά, νέες ζημιές προστίθενται διαρ-
κώς εξ αιτίας της πανδημίας, με εκτιμώμενο 
ύψος πάνω από 30 δις με νέα λουκέτα σε 
παραγωγή, υπηρεσίες, τουρισμό, μεταφο-
ρές και κατάρρευση του λιανεμπορίου και 
των μικροεπιχειρήσεων του κλάδου της 
εστίασης και του καφέ που κατά κάποιον 
τρόπο συντηρούσαν μέχρι πρότινος την κοι-
νωνία. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, 
οι δανειστές και οι τράπεζες με την εκτός 
συνταγματικής νομιμότητας ΑΑΔΕ βιάζονται 
με το νέο Πτωχευτικό Νόμο που ψηφίστη-
κε στη Βουλή, να λεηλατήσουν την ακίνη-

τη περιουσία των οφειλετών επιχειρήσεων 
από 1ης Μαρτίου και στη συνέχεια από 1ης 
Ιουνίου των ιδιωτών.

Όλα δείχνουν ότι η Ελληνική οικονομία 
έχει πεθάνει με αποτέλεσμα την μειωμένη 
αγοραστική δύναμη των πολιτών, την αδυ-
ναμία πληρωμής φόρων και ασφαλιστικών 
ταμείων και με περισσότερους από 1,5 
εκατομ. ανέργους και υποαπασχολούμε-
νους. Τώρα για την ανάταξη της ελληνικής 
οικονομίας χρειάζεται να παρθούν γενναί-
ες αποφάσεις με άμεση προτεραιότητα την 
εξαγγελία κινήτρων και διασφαλίσεων για 
την επιστροφή των καταθέσεων, χωρίς κα-
τασχέσεις, πόθεν έσχες σε ακίνητα και αυ-
ξήσεις κεφαλαίου σε όλες τις επιχειρήσεις 
ανεξαιρέτως για να αναθερμανθούν η ελ-
ληνική οικονομία, οι εξαγωγές και η παρα-
γωγή. Παράλληλα, να γίνει η διαγραφή των 
παράνομων και καταχρηστικών προσαυξή-
σεων στο εσωτερικό χρέος που επεβλήθη-
σαν σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα 
που σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν το 
εξωφρενικό 300 – 500% (!).

Οι Δήμοι και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτο-
διοίκησης πρέπει να μειώσουν κατά 50% τα 
δημοτικά τέλη. Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέρ-
γειας πρέπει να μειώσουν επίσης κατά 50% 
τις χρεώσεις σε βιομηχανίες και νοικοκυριά 
και οι Τράπεζες που ανακεφαλοποιήθηκαν 
δύο φορές στην πλάτη του ελληνικού λαού, 
πρέπει να διαγράψουν τουλάχιστον τα εξω-
φρενικά επιτόκια δανείων και πιστωτικών 
καρτών από τα χρόνια των μνημονίων μέ-
χρι και σήμερα. Ουδέποτε στην Ελλάδα εί-
χαμε αυτή την δραματική κατάσταση, τόσες 
χιλιάδες νοικοκυριά να αδυνατούν να πλη-
ρώσουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Μειώθηκαν οι 
μισθοί, μειώθηκαν οι συντάξεις και αντί να 
συμβαδίσουν όλα τα βασικά αγαθά κοινής 
ωφέλειας, αντιθέτως αυξάνονται συνεχώς. 

Δεν μπορεί να πληρώνουμε καθημε-
ρινά εν μέσω οικονομικής καταστροφής 
κατά 60% περισσότερο τη βενζίνη και το 
πετρέλαιο και να ελπίζουμε ότι θα έρθει η 
ανάπτυξη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα 
έρθει ποτέ. Με όλα αυτά, ένα είναι βέβαιο: 
Υποθηκεύουμε τις επόμενες γενιές και το 
μέλλον των παιδιών μας.

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ 
Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Γιατί «μαίνεται» η κόντρα Κυρίζογλου - 
λαχαναγοράς

Μπογιές στα δημαρχεία Καλαμαριάς και Συκεών

Πυρ και μανία με τη διοίκηση της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης είναι ο 
δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, για το ζήτημα της 
αποκομιδής των απορριμμάτων από τη λαχαναγορά. Η αντιπαράθεση έχει φτά-
σει στα άκρα και κορυφώνεται την Παρασκευή, οπότε είναι να συζητηθούν οι 
αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει οι δύο πλευρές.  

Όλα ξεκίνησαν όταν η διοίκηση της λαχαναγοράς (Κεντρική Αγορά Θεσσαλο-
νίκης Α.Ε.) αποφάσισε να κάνει διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή, δηλαδή 
τα οργανικά και τα ανακυκλώσιμα. Τα μεικτά απέμειναν να συγκεντρώνονται 
από τις υπηρεσίες του δήμου. Όμως οι υπάλληλοι έβλεπαν ότι δεν υπήρχε δια-
λογή, όμως όλα απορρίπτονταν στους ίδιους κάδους, όπως είπαν. Η Κ.Α.Θ. από 
την πλευρά της κατηγόρησε τον δήμο ότι ουσιαστικά δεν κάνει αποκομιδή, όπως 
πρέπει για τις 430.000 ευρώ που εισπράττει ετησίως από τα ανταποδοτικά. Ο 
δήμος ανταπαντά ότι τα ανταποδοτικά τέλη έχουν μειωθεί κατά 40% και ότι οι 
παροχές με τους 17 εργαζόμενους είναι πολύ πιο κοστοβόρες από αυτά τα χρή-
ματα, τα οποία πληρώνουν οι έμποροι της λαχαναγοράς για τους 800 τόνους 
των ημερήσιων απορριμμάτων.  

Τα δικαστήρια καλούνται να λύσουν την αντιπαράθεση. Αυτό που διαφαίνε-
ται πάντως είναι η αποχώρηση του δήμου από τον χώρο. «Να αναλάβουν εται-
ρίες όπως στου Ρέντη και στις ιχθυόσκαλες, είναι ιδιωτικός χώρος», απαντάει ο 
δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης.  

Μπογιές πέταξαν άγνωστοι στην είσοδο του δημαρχείου Καλαμαριάς και στο 
πρώην δημαρχείο Νεάπολης – Συκεών. Τις μπογιές αντίκρισαν το πρωί υπάλλη-
λοι των δημαρχείων και άμεσα έσπευσαν οι υπηρεσίες να τις καθαρίσουν. «Δεν 
μπορώ να καταλάβω το λόγο πίσω από αυτήν την πράξη. Το μόνο σίγουρο είναι 
ότι η δημοκρατία μας δεν κινδυνεύει από τέτοιες ασήμαντες κινήσεις», είπε ο 
δήμαρχος Καλαμαριάς, Γιάννης Δαρδαμανέλης, προσθέτοντας πως καταδικάζει 
τέτοιου είδους πράξεις. 
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Αυξάνονται οι «πονοκέφαλοι» 

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζουμε
τις προκλήσεις με σεβασμό 

στο περιβάλλον 

Πάντως πυκνώνουν τα μεγάλα θέματα που 
προκαλούν «πονοκέφαλο» στους «γαλάζιους» 
βουλευτές ειδικά της Β’ εκλογικής Περιφέρειας 
Θεσσαλονίκης. Μετά το αίτημα σύσσωμης της το-
πικής κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης για μετε-
γκατάσταση της ΔΕΘ Δυτικά και πιο συγκεκριμένα 
στη Σίνδο, ενώ η κυβέρνηση σχεδιάζει ανάπλαση, 
έρχεται τώρα και το θέμα της δημιουργίας αποτε-
φρωτηρίων υγειονομικού υλικού στην ΒΙ.ΠΕ. Σίν-
δου. Και στα δυο αυτά ζητήματα ο κυβερνητικός 
προγραμματισμός έρχεται ενάντια στα θέλω της 
τοπικής κοινωνίας με τους βουλευτές να ισσορο-
πούν ανάμεσα σε αυτές τις δυο συνθήκες. 

Αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία χρηματοδό-
τησης  της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το ΕΣΠΑ 
2021 – 27 και βεβαίως το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα 
μείγμα Ευρωπαϊκών πόρων, επιχορηγήσεων και 
δανείων με προσανατολισμό κυρίως στην ψηφια-
κή σύγκλιση και στην πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη. 
Η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις προκλήσεις, συ-
νεχίζει τις μεταρρυθμίσεις και ταυτόχρονα προ-
ωθεί τα έργα υποδομής που διαμορφώνουν ένα 
νέο μοντέλο ανάπτυξης της χώρας με σεβασμό 
στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Τα παραπάνω 
δήλωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος 
για θέματα Μακεδονίας – Θράκης Σταύρος Κα-
λαφάτης στο διαδικτυακό συνέδριο «Think Green 
Think Ecology» που συνδιοργανώνεται από το 
Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και 
Θράκης) και τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό 
Blue Green Development, τονίζοντας πως έτσι θα 
θωρακιστεί η χώρα μας απέναντι στις συνέπειες 
της κλιματικής αλλαγής και να δημιουργήσει ένα 
καλύτερο περιβάλλον για τις επόμενες γενιές.

karfitsomata
Ενισχύεται το νοσοκομείο Κατερίνης 

Α. Ευθυμίου: Αναγκαία 
η στήριξη των ΜΜΕ 

«Όχι σε λογικές αποφασίζουμε 
και διατάζουμε» 

«Βολές» Νοτοπούλου κατά Ζέρβα 

Κόβονται τα δέντρα στην Τσιμισκή

Συνεχίζει να βάζει «πλάτη» στην αναβάθμιση των 
νοσοκομείων η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Μετά 
από απόφαση του Περιφερειάρχη Αποστόλου Τζιτζι-
κώστα, το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης εξοπλίζεται με 
σύγχρονα μηχανήματα. Το νοσοκομείο που εξυπηρετεί τις 
ανάγκες ολόκληρης της Πιερίας μέσα από την αξιοποί-
ηση ευρωπαϊκών πόρων εκσυγχρονίζεται με εξοπλισμό 
που περιλαμβάνει 16 είδη και συνολικά 34 μηχανήματα, 
τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες διαφόρων κλινικών.

Στην ανάγκη στήριξης του κλάδου των ΜΜΕ ανα-
φέρθηκε εκτενώς η βουλευτής Αννα Ευθυμίου κατά την 
ομιλία της στη βουλή για το νομοσχέδιο για τα ΜΜΕ. Συ-
γκεκριμένα, η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ επισή-
μανε την ανάγκη για τη στήριξη του κλάδου των ΜΜΕ, 
καθότι έχει υποστεί ζημιές λόγω πανδημίας κατά 50%, 
με τη στήριξη του κλάδου εξασφαλίζονται και οι θέσεις 
εργασίας, στην ενίσχυση του περιφερειακού Τύπου, στην 
προστασία ανηλίκων από το επιβλαβές περιεχόμενο του 
διαδικτύου και στην ενίσχυση της παραγωγής και προα-
γωγής του πολιτισμού, μέσω του Εθνικού Κέντρου Κινη-
ματογράφου.

Ξεκάθαρη θέση για το θέμα της δημιουργίας αποτε-
φρωτηρίων εντός της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, μια επιλογή που έχει 
ξεσηκώσει κύμα αντιδράσεων, πήρε ο βουλευτής Β’ Θεσ-
σαλονίκης της ΝΔ Θεόδωρος Καράογλου, κατά την διάρ-
κεια συνάντησης με τον Δήμαρχο Δέλτα Γιάννη Ιωαννίδη. 
Ο κ. Καράογλου τόνισε ότι «οι αποφάσεις για τα μείζονα 
ζητήματα πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα το “θέλω” 
της τοπικής κοινωνίας. Λογικές και πρακτικές “αποφασί-
ζουμε και διατάσσουμε” δεν χωρούν στη Δημοκρατία. Οι 
δημότες του Δήμου Δέλτα πρέπει να είναι πλήρως ενημε-
ρωμένοι και να έχουν άποψη επί του θέματος».

Στο «στόχαστρο» της έβαλε για ακόμη μια φορά η 
βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και επικεφαλής 
της δημοτικής παράταξης «Θεσσαλονίκη Μαζί» Κατερίνα 
Νοτοπούλου τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο 
Ζέρβα. Αφορμή στάθηκε η επίσκεψη της στην έκτακτη 
«δομή» του Δήμου για τη φιλοξενία αστέγων, εντός των 
χώρων της ΔΕΘ. Χαρακτηρίζοντας τις εικόνες θλιβερές η 
βουλευτής περιέγραψε «Άνθρωποι τυλιγμένοι σε κου-
βέρτες να κοιμούνται στο πάτωμα με μόνη θέρμανση δυο 
μικρά, ηλεκτρικά καλοριφέρ».

Στην κοπή 41 δέντρων και στην άμεση αντικατάσταση 
τους επί της οδού Τσιμισκή, σε έναν από τους κεντρικό-
τερους και πιο πολυσύχναστους δρόμους της Θεσσαλο-
νίκης, ετοιμάζεται να προχωρήσει η αντιδημαρχία Περι-
βάλλοντος του κεντρικού δήμου. Πρόκειται για φτελιές 
που κρίθηκε απαραίτητο να κοπούν λόγω επικινδυνότη-
τας καθώς εμφανίζουν προχωρημένη σήψη στον κορμό.
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Ιδιαίτερα σημαντικό ζήτη-
μα, το οποίο αντιμετωπίζε-
ται πολύ συχνά στα πλαίσια 
ενός ποινικού δικαστηρίου, 
αποτελεί το εάν και κατά 
πόσο μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν και να ληφθούν 
υπ’ όψιν αποδεικτικά μέσα 
βάσει των οποίων απο-
δεικνύεται είτε ότι ο κατη-
γορούμενος είναι ένοχος 
είτε ότι είναι αθώος, έχουν όμως ληφθεί με 
παράνομο τρόπο και επομένως παραβιάζουν 
τα προσωπικά δεδομένα. Ως προσωπικό δε-
δομένο θεωρείται κάθε είδους πληροφορία 
που είναι δεκτική αποτύπωσης και συνδέεται, 
εξατομικεύει και προσδιορίζει την ταυτότητα 
ενός συγκεκριμένου υποκειμένου-φυσικού 
προσώπου. Δεδομένα προσωπικού χαρακτή-
ρα θεωρούνται εκείνα που αναφέρονται στην 
ιδιωτική ζωή και εκείνα που προορίζονται 
για εξωτερίκευση στη δημόσια σφαίρα (ΣτΕ 
1616/2012,ΑΠ 637/2013).
Στη χώρα μας, κυριαρχεί η θεωρία της στάθ-
μισης που δέχεται ότι τα παράνομα αποδει-
κτικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
να απονεμηθεί δικαιοσύνη και για να προ-
στατευτούν  συνταγματικά υπέρτερα έννομα 
αγαθά (λ.χ. η ανθρώπινη ζωή) σε σχέση με 
αυτά που προσβάλλονται (πχ το απόρρητο 
των ιδιωτικών συνομιλιών). 
Βάσει του άρθρου 19 Παρ. 3 Συντάγματος 
απαγορεύεται η χρήση των αποδεικτικών μέ-
σων που αποκτήθηκαν παράνομα. Οι μόνες 
περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται είναι:
1)εάν υπάρχει ρητή νομοθετική πρόβλεψη 
για κακουργήματα που απειλούνται με ποινή 
ισόβιας καθείρξεως και έχει εκδοθεί απόφαση 
δικαστηρίου που αιτιολογεί τους λόγους που 
επιβάλλεται να ληφθεί υπόψη το παράνομο 
αποδεικτικό μέσο για την κήρυξη της ενοχής 
ή για επιβολή ποινής στον κατηγορούμενο 
(Ολ ΑΠ 1/2001,ΑΠ 711/2011)
2)για τη διαφύλαξη δικαιολογημένου συμ-
φέροντος που δε μπορεί να διαφυλαχτεί με 
κανέναν άλλο τρόπο,
3)βάσει της αρχής της αναλογικότητας υπέρ 
του κατηγορουμένου όταν τα παρανόμως 
κτηθέντα αποδεικτικά μέσα αποτελούν το 
μόνο προτεινόμενο από τον κατηγορούμενο 
μέσο που μπορεί να επικαλεστεί έτσι ώστε να 
αποδείξει την αθωότητα του (ΑΠ 653/2013, 
ΑΠ 840/2011)΄

Όσον αφορά τη καταγραφή των προφορικών, 
τηλεφωνικών συνομιλιών και μαγνητοταινι-
ών δεν είναι παράνομη α) εάν έχει προηγηθεί 
άρση του απορρήτου των συνομιλιών, κάτι το 
οποίο γίνεται με βούλευμα του συμβουλίου 
εφετών, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα 
εφετών, εφ’ όσον βέβαια συντρέχουν ιδιαίτε-
ρα σοβαροί λόγοι, β) αν αποκτήθηκαν στην 

αλλοδαπή όπου έγινε νό-
μιμα άρση απορρήτου (ΑΠ 
1046/2006) γ) αν αφο-
ρούν δημόσιες πράξεις που 
έχουν καταγραφεί κατά την 
εκτέλεση υπηρεσιακών κα-
θηκόντων των μελών της 
διοίκησης ενός ιδρύματος ή 
Ι.Ν. ως ΝΠΙΔ δ)αν αφορούν 
τα εξωτερικά στοιχεία της 

επικοινωνίας και όχι το περιεχόμενο ε)αν έχει 
γίνει με συναίνεση του συμμετέχοντος στην 
επικοινωνία.
Το ΕΔΔΑ με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ που  έχει 
υπερνομοθετική ισχύ (αρ28παρ1Σ) αναγνω-
ρίζει στον κατηγορούμενο το δικαίωμα για δί-
καιη δίκη και εξετάζει εάν η δίκη είναι δίκαιη 
στο σύνολο της. Κρίνει ότι δεν υφίσταται πα-
ραβίαση του δικαιώματος σε μια δίκαιη δίκη, 
εάν ο κατηγορούμενος είχε ευρεία δυνατότη-
τα να θέσει υπό αμφισβήτηση το παράνομο 
αποδεικτικό υλικό και τον τρόπο απόκτησης 
του σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας. 
Για αποδεικτικά μέσα που αποκτήθηκαν κατά 
παράβαση του άρθρου 3 ΕΣΔΑ(με βασανιστή-
ρια και απάνθρωπη, ταπεινωτική μεταχείρι-
ση) το ΕΔΔΑ τα τιμωρεί αυστηρά.
Με το άρθρο 65 του Ν4356/2015, αν πρό-
κειται για κακουργήματα που υπάγονται 
στην αρμοδιότητα Εισαγγελέα Οικονομικού 
Εγκλήματος ή Εισαγγελέα Διαφθοράς (κυ-
ρίως φορολογικά ή οικονομικά εγκλήματα) 
επιτρέπεται η αξιοποίηση των μέσων αυτών 
αρκεί η βλάβη που επήλθε από την αξιοποί-
ηση
του μέσου να είναι κατώτερη της βλάβης που 
επέφερε η αποδεικνυόμενη πράξη, να απο-
τελεί το μοναδικό αποδεικτικό μέσο για την 
ανεύρεση της αλήθειας, να μη προσβάλλεται 
η ανθρώπινη αξία.
Παντως, πρέπει να διαπιστωθεί, όπως ανα-
φέρθηκε και παραπάνω, πως αν η χρήση τους 
αποτελεί το μοναδικό, αναγκαίο και πρόσφο-
ρο μέσο για την απόδειξη της αθωότητας του 
κατηγορουμένου (αφού ο κατηγορούμενος 
έχει το δικαίωμα υπεράσπισης του ενώπι-
ον του Δικαστηρίου άρθρο 20 ΠΚ) σε τέτοιο 
βαθμό που η μη αξιοποίηση του συνεπάγεται 
σοβαρή προσβολή των ατομικών δικαιωμά-
των και προσβολή  της ανθρώπινης αξίας. 
Μάλιστα, εφόσον πρόκειται για κακούργημα 
και η επαπειλούμενη ποινή είναι ισόβια κά-
θειρξη και ο ποινικός δικαστής αρνηθεί να 
λάβει υπόψιν τα παράνομα αποδεικτικά μέσα 
(λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητας του 
εγκλήματος και τηρουμένης της αρχή της 
αναλογικότητας) αυτό συνιστά λόγο αναίρε-
σης της απόφασης του δικαστηρίου (άρθρο 
520 παρ 1β ΚΠΔ).
*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθηνών
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Παράνομα αποδεικτικά Μέσα και προσωπικά δεδομέναkarfitsomata

Στο mega εμβολιαστικό κέντρο ο Κούβελας 

Στον λιμενάρχη ο Σιμόπουλος 

Σ. Μπάτος: Δεν υπάρχει κρούσμα γρίπης των πτηνών

Ο δ. Γρεβενών καταδίκασε τη βιαιοπραγία 
κατά του Δ. Μπόλη

Εντυπωσιακό χαρακτηρίζει το  mega εμ-
βολιαστικό κέντρο που λειτουργεί εντός των 
εγκαταστάσεων ΔΕΘ ο Δημήτρης Κούβελας, ο 
οποίος δηλώνει πως ανυπομονεί να έρθει και 
η δική του σειρά για εμβολιασμό. Ο κυβερνη-
τικός βουλευτής πραγματοποίησε επίσκεψη 
στον χώρο και ενημερώθηκε για τον τρόπο 
λειτουργίας του από τον επικεφαλής Αντισυ-
νταγματάρχη Λοιμωξιολόγο κ. Κώστα Καρόζη, 
επισημαίνοντας πως στόχος είναι η «ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑ μας». 

Για μια σειρά θεμάτων είχε την ευκαιρία να 
συζητήσει ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ 
Στράτος Σιμόπουλος με τον λιμενάρχη Θεσσα-
λονίκης κ. Σταύρο Ευαγγελίδη σε συνάντηση 
που είχαν. Καταρχήν οι δυο άνδρες ανέπτυξαν 
ζητήματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του λι-
μενάρχη στη Θεσσαλονίκη, ενώ η κουβέντα 
έγινε λίγο πιο πολιτική, όταν άνοιξαν το θέμα 
των ρυθμίσεων που έχουν εισαχθεί στα νομο-
σχέδια του Υπουργείου Ναυτιλίας με σκοπό τη 
βελτίωση της εργασιακής καθημερινότητας 
των υπαλλήλων.

 Τη διαβεβαίωση ότι «δεν υπάρχει κρούσμα 
γρίπης των πτηνών» δίνει ο αντιπεριφερειάρ-
χης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, Σωτήρης Μπάτος, με 
αφορμή ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κτηνια-
τρικής που κάνει λόγο για αυξημένο κίνδυνο 
επανεμφάνισης της γρίπης των πτηνών στη 
χώρα μας. Ο ίδιος σημειώνει ότι καθώς η νό-
σος εμφανίστηκε στη Ρουμανία και τη Βουλγα-
ρία και οι χώρες αυτές βρίσκονται στον ίδιο με-
ταναστευτικό διάδρομο άγριων πτηνών με την 
Ελλάδα, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τεθεί σε 
εγρήγορση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό 
τρόπο τη βιαιοπραγία σε βάρος του αντιδημάρχου Δημητρίου Μπόλη από δη-
μότη. Στο ομόφωνο ψήφισμα του τονίζεται ότι οι «Δημοτικοί Σύμβουλοι θα συ-
νεχίσουν να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους χωρίς να εκφοβίζονται από 
βίαιες συμπεριφορές και απειλές». Όλα ξεκίνησαν όταν ο αντιδήμαρχος δήλωσε 
μέσα στο δημαρχείο σε ιδιοκτήτη ξενοδοχειακής μονάδας ότι θα καταψηφίσει το 
αίτημα των Ξενοδόχων για παράταση του προγράμματος φιλοξενίας προσφύ-
γων στις μονάδες του ορεινού όγκου, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χειροδι-
κήσει σε βάρος του. 
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Αιώνες τώρα, ποιητές και ερευνητές, 
συγγραφείς και διανοούμενοι, άνθρωποι 
όλων των ηλικιών και κοινωνιών έχουν Εί-
ναι αναπόφευκτο για τα παιδιά να μην εκτε-
θούν σε ασθένεια και θάνατο κάποια στιγμή 
στη ζωή τους, καθώς ο θάνατος είναι μέρος 
του φυσικού κύκλου της ζωής. Ακόμα και τα 
μικρά παιδιά που μπορεί να μην καταλάβουν 
την έννοια του θανάτου ακριβώς, αντιδρούν 
στη θλίψη των γονιών τους, ενώ τα μεγαλύ-
τερα παιδιά θρηνούν συνειδητά. Οι γονείς 
χρειάζεται να υποστηρίξουν τα παιδιά μέσω 
της διαδικασίας πένθους και να τους βοηθή-
σουν να ξαναρχίσουν τη ζωή τους. Στο πέν-
θος, ο χρόνος λειτουργεί θεραπευτικά.

Η κατανόηση του θανάτου εξαρτάται από 
την ηλικία και την ανάπτυξη του κάθε παι-
διού.

Σε διάφορα αναπτυξιακά επίπεδα, τα παι-
διά έχουν διαφορετική κατανόηση της 
σημασίας του θανάτου. Η προσέγγισή 
σας για τη συζήτηση του θανάτου θα 
εξαρτηθεί από το επίπεδο κατανόησης 
του παιδιού σας από 4 κύριες έννοιες 
του θανάτου:

• Μη αναστρέψιμη (δηλ. Ο θάνατος 
είναι μόνιμος)

• Τελικότητα (δηλαδή, όλες οι λει-
τουργίες σταματούν με το θάνατο)

• Το αναπόφευκτο (δηλαδή, ο θά-
νατος είναι καθολικός για όλα τα έμβια 
όντα)

• Αιτιότητα (δηλ. Αιτίες θανάτου)
Η έλλειψη κατανόησης αυτών των 

ιδεών από τα παιδιά επηρεάζει την ικα-
νότητά τους να επεξεργαστούν αυτό 
που συνέβη και να αντιμετωπίσουν τα 
συναισθήματά τους.

Βρέφη και νήπια
Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά δεν 

καταλαβαίνουν το θάνατο, αλλά μπο-
ρούν να αισθανθούν τι βιώνει ο φρο-

ντιστής τους. Φροντίστε τον εαυτό σας και 
αναγνωρίστε τη δική σας ανάγκη για θλίψη. 
Διατηρήστε άθικτη την καθημερινότητά σας. 
Η ρουτίνα είναι μια προστατευτική δύναμη 
για τα παιδιά εν μέσω σημαντικών διαταρα-
χών. Επιπλέον, ενισχύστε τη σωματική επα-
φή για να ανακουφίσετε το παιδί σας και να 
ενισχύσετε την αίσθηση ασφάλειας.

Παιδιά προσχολικής ηλικίας
Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας βλέ-

πουν τον θάνατο ως κάτι προσωρινό. Η 
λανθασμένη αντίληψή τους ενισχύεται από 
κινούμενα σχέδια στα οποία οι χαρακτήρες 

ξαναζωντανεύουν στη ζωή. Επειδή τα μικρά 
παιδιά αντιλαμβάνονται τα πράγματα ακρι-
βώς όπως εμφανίζονται κυριολεκτικά, είναι 
σημαντικό να τους μιλάτε για το θάνατο σε 
απλή, σαφή γλώσσα. Μην χρησιμοποιείτε 
ευφημισμούς όπως, «Έχει κοιμηθεί, ταξί-
δεψε, ή έφυγε». Αυτές οι φράσεις δεν θα 
γίνουν κατανοητές και μπορεί ακόμη και να 
δημιουργήσουν φόβους για ύπνο, φυγή ή 
για μεγάλα ταξίδια. Αντ ‘αυτού, τα μικρά παι-
διά πρέπει να καταλάβουν ότι το αγαπημένο 
τους άτομο πέθανε και αυτό σημαίνει ότι δεν 
θα μπορούν πλέον να το δουν. Να είστε προ-
ετοιμασμένοι ότι μπορεί να συνεχίσουν να 
ρωτούν πού είναι ο νεκρός. Συνεχίστε να δί-
νετε ξεκάθαρα μηνύματα, τα οποία μπορούν 
να μαλακώσουν με τη γνώση ότι οι αναμνή-
σεις διαρκούν για πάντα. Εξαρτάται φυσικά 
από τους γονείς, αν θα χρησιμοποιήσουν 
θρησκευτικές εξηγήσεις. 

Παιδιά σχολικής ηλικίας
Τα παιδιά σχολικής ηλικίας αρχίζουν να 

καταλαβαίνουν τον θάνατο ως τελικό γεγο-
νός, αλλά μπορεί να μην καταλαβαίνουν ότι 
είναι καθολικό. Αφιερώστε χρόνο για να ξε-
καθαρίσετε τυχόν παρανοήσεις ή παρερμη-
νείες. Τα μικρά παιδιά μπορεί να χρειάζονται 
την υποστήριξή σας για να βρουν τις λέξεις 
για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και 
να βρουν τρόπους για να τους βοηθήσουν να 
αισθανθούν καλύτερα. 

Τα παιδιά σχολικής ηλικίας μπορεί επί-
σης να μην καταλάβουν ακόμη την αιτιότητα 

του θανάτου, μπορεί να πιστεύουν ότι φταίνε 
και αισθάνονται ένοχοι ή να ανησυχούν ότι 
θα μείνουν μόνα τους, ειδικά μετά από το 
θάνατο ενός σημαντικού ενήλικα. 

Υπενθυμίστε στο παιδί σας ότι δεν θα πε-
θάνουν όλοι όσοι αρρωσταίνουν.

Διαβεβαιώστε τον για την υγεία σας και 
για το πόσοι άνθρωποι στη ζωή του τον φρο-
ντίζουν.

Έφηβοι
Οι έφηβοι κατανοούν τον θάνατο στο ίδιο 

επίπεδο με τους ενήλικες. Επειδή οι έφηβοι 
σκέφτονται αφηρημένα, μπορεί να δυσκο-
λευτούν να βρουν νόημα στον θάνατο και να 
εξετάσουν μεγαλύτερα ερωτήματα σχετικά 
με τον σκοπό της ζωής. Ως αποτέλεσμα, εν-
δέχεται να εμπλακούν σε επικίνδυνες δρα-
στηριότητες ή να αισθανθούν ενοχές για το 
ότι είναι ζωντανοί ή θυμό για την έλλειψη 
ελέγχου της ζωής και του θανάτου. Να είστε 
υπομονετικοί, αλλά να διατηρείτε υψηλές 
προσδοκίες για συμπεριφορά. Ό, τι κι αν βιώ-
νει ο έφηβός σας, το καλύτερο που μπορείτε 
να κάνετε είναι να ενθαρρύνετε την έκφραση 
της θλίψης του με υγιείς τρόπους.

Διαμορφώστε τις δικές σας υγιείς στρα-
τηγικές αντιμετώπισης και δείξτε του πώς η 
αναζήτηση βοήθειας είναι μια πράξη δύνα-
μης.

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

Πώς τα παιδιά καταλαβαίνουν τον θάνατο και τι πρέπει να τους πείτε

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

Οι γονείς 
χρειάζεται να 
υποστηρίξουν 

τα παιδιά μέσω 
της διαδικασίας 
πένθους και να 

τους βοηθήσουν 
να ξαναρχίσουν τη 

ζωή τους.

opinion
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Διαιτολόγος στα χρόνια του κορονοϊού

Π. Βαρσαμά: «Ο κόσμος 
προσαρμόστηκε στις online συνεδρίες»

Η πανδημία του κορονοϊού 
έμελλε να αλλάξει τις ζωές 
μας. Το lockdown σε παγκό-

σμιο επίπεδο ανάγκασε κάθε πολίτη 
να προσαρμόσει σε νέα δεδομένα την 
καθημερινότητα του. Επαγγελματικοί 
κλάδοι άλλαξαν άρδην τον τρόπο λει-
τουργίας τους κάτω από τις συνθήκες 
που ορίζει η πανδημία. 

Η Παναγιώτα Βαρσαμά, κλινική δι-
αιτολόγος – διατροφολόγος MSc, εξηγεί 
μιλώντας στην Karfitsa πώς το lockdown 
έχει αλλάξει τον τρόπο εργασίας της.

Πως έχει προσαρμοστεί το επάγγελ-
μα σας στα δεδομένα που έχει ορίσει το 
lockdown;

Είναι ένα από τα επαγγέλματα, στο 
οποίο η ζημία που δέχθηκε, δεν ήταν 
ζωτικής σημασίας. Ο κόσμος αν και στην 
αρχή είχε περισσότερη διστακτικότητα εν 
τέλει προσαρμόστηκε στις online συνε-
δρίες .

Ποια τα θετικά και ποια τα αρνητικά;
Αν και οι online συνεδρίες, στερού-

νται της αμεσότητας που υπάρχει στις δια 
ζώσης συνεδρίες, δίνεται η ευκαιρία στον 
κόσμο να απαγκιστρωθεί από τη ζυγαριά 
και να  μην αντιμετωπίζει τον εαυτό του 
ως ένα απλό νούμερο. Η αλήθεια είναι 
ότι ανέκαθεν το περιεχόμενο των συνε-
δριών μου ήταν και εξακολουθεί να είναι 
ανθρωποκεντρικό και πρωτοποριακό με 
την εφαρμογή συμπεριφοριστικών τεχνι-
κών, δίνοντας στον άνθρωπο την υπό-
σταση που πρέπει. Τώρα όμως με κάποιο 
τρόπο, «αναγκάστηκαν» να συμμορφω-
θούν πιο γρήγορα. 

Αυξήθηκε η ανάγκη των πολιτών 
για διατροφικές συμβουλές και καθο-
δήγηση από μια ειδικό; 

Ναι. Σημειώθηκε αύξηση των ενδι-
αφερόμενων ακόμα και στην περίοδο 
όπου έπρεπε να μείνουν κλειστά τα γρα-
φεία για τις δια ζώσης συνεδρίες, από τη 
στιγμή που ο κόσμος προσαρμόστηκε 
στις online συνεδρίες. Αμείωτο έμεινε το 

ενδιαφέρον τους και έπειτα, καθώς επι-
τρέπονται και οι δια ζώσης συνεδρίες, 
τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός 

ότι ο κόσμος πλέον δρα επιλεκτικά. Επι-
διώκει  την ποιότητα στις υπηρεσίες που 
θα επιλέξει και αναζητάει επιστήμονες 
καταρτισμένους με εμπεριστατωμένες 

γνώσεις στο αντικείμενο τους.
Πείτε μας το «προφίλ» του target 

group που κυρίως εν μέσω καραντίνας 
έχει ζητήσει περισσότερο την βοήθεια 
σας; 

Υπάρχουν δύο  target group. 
Το ένα αφορά τους ανθρώπους, οι 

οποίοι λόγω του Covid, ενδιαφέρθηκαν 
να προστατέψουν, να θωρακίσουν το 
ανοσοποιητικό τους σύστημα, με σκοπό 
να προάγουν την υγεία τους και το πέτυ-
χαν μέσω της διατροφής και της φυσικής 
δραστηριότητας. 

Η άλλη πλευρά αφορά ανθρώπους, 
οι οποίοι λόγω του διαθέσιμου χρόνου 
που αναγκαστικά τους δόθηκε, θέλησαν 
να ασχοληθούν με τον εαυτό τους και να 
προσεγγίσουν μια καλύτερη εκδοχή του 
εαυτού τους.

Πιστεύετε ότι όταν επιστρέψουμε 
στην «κανονικότητα» ο τρόπος που 
λειτουργεί το επάγγελμα σας θα έχει 
επηρεαστεί;  

Σίγουρα όλα τα επαγγέλματα θα 
έχουν επηρεαστεί και σχεδόν τίποτα δεν 
θα είναι το ίδιο στον τρόπο λειτουργίας 
του εκάστοτε επαγγέλματος. Όσο αφορά 
τον  δικό μου κλάδο και τις δια ζώσης 
συνεδρίες προσωπικά πιστεύω ότι η άμε-
ση επαφή με τον συνάνθρωπο μας, απο-
τελεί πρώτη επιλογή, εφόσον δίνεται η 
ευκαιρία αντί των online συνεδριών. Φυ-
σικά, υπάρχει και ο κόσμος που ανέκαθεν 
προσφέραμε τις υπηρεσίες μας online.

Προσωπικά εσάς πως και πόσο έχει 
αλλάξει η καθημερινότητα σας σε ό,τι 
αφορά τις αλλαγές στον τρόπο που ερ-
γάζεστε υπό αυτές τις νέες συνθήκες; 
Η καθημερινότητα μου σε ό,τι αφορά τον 
τρόπο που εργάζομαι έχει αλλάξει αρκε-
τά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι προσφέρω 
και εκπαιδευτικό έργο στις σχολές ΙΕΚ 
ΔΕΛΤΑ 360° Βορείου Ελλάδος, οι ώρες 
εργασίας στον υπολογιστή έχουν αυξηθεί 
κατά κόρον.

Τ Η Σ  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ
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Η θεραπευτική Ιππασία είναι μία παγκο-
σμίως αναγνωρισμένη μέθοδος αποκατά-
στασης, θεραπείας καθώς και εκπαίδευσης 
όπου  σε πολλές χώρες συνταγογραφείται.  
Απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες με νοη-
τικές και νευρολογικές διαταραχές, αυτισμό, 
κινητικά προβλήματα, μαθησιακές δυσκολί-
ες, γενετικά σύνδρομα, συναισθηματικές και 
ψυχολογικές διαταραχές, φοβίες, χαμηλή 
αυτοπεποίθηση, προβλήματα συμπεριφοράς 
και μαθησιακές δυσκολίες. Στην θεραπευτι-
κή ιππασία το άλογο και το περιβάλλον του 
αποτελούν το θεραπευτικό και εκπαιδευτικό 
πλαίσιο.  Η τρισδιάστατη κίνηση του αλόγου 
σε συνδυασμό με έφιππες ψυχο-εκπαιδευ-
τικές ασκήσεις και δραστηριότητες που θα 
επιλέξει η εξειδικευμένη ομάδα των θερα-
πευτών, συνθέτουν για τους συμμετέχοντες 
μία πολυαισθητηριακή εμπειρία που στοχεύ-
ει στη θεραπεία, την αποκατάσταση και την 

εκπαίδευση τους.
    Η ΑΜΚΕ «Ιπποστήριξη, Θεραπευ-

τική Ιππασία, Ιπποθεραπεία και Εκπαί-
δευση» ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2013 
με έδρα τον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. 
Σκοπός του φορέα είναι η προαγωγή 
και διάδοση της θεραπείας μέσω του 
Αλόγου (Equine Assisted Therapy). 
Είναι το πρώτο κέντρο Θ.Ι. στη Θεσσα-
λονίκη που λειτουργεί υπό την αιγίδα 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Θ. Ι. Στο 
κέντρο πραγματοποιούνται ατομικές 
και ομαδικές συνεδρίες Εκπαιδευτικής 
Θεραπευτικής Ιππασίας και Ιπποθερα-
πείας που απευθύνονται σε παιδιά και 
ενήλικες. 

Η θεραπευτική αξία του αλόγου 
είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Ο 
Ξενοφών στο βιβλίο του “Περί Ιππι-
κής” (360 π.Χ.) αναφέρει πώς χρησι-
μοποιούσε άλογα στην θεραπεία των 
τραυματισμένων στρατιωτών, επίσης, 
αναφέρεται σε αρχαιοελληνικά κεί-
μενα πως ο Ασκληπιός “έδωσε το 
άλογο στην ανθρωπότητα για όσους 
υποφέρουν από τραύματα, πληγές και 
ασθένειες που δεν μπορούν να θερα-
πευτούν.”

Η θεραπεία μέσω του αλόγου διαδόθηκε 
μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε Ευρώπη 
και Αμερική, καθώς η εφαρμογή της θε-
ραπευτικής ιππασίας και τα αποτελέσματα 
ερευνών απέδειξαν τις ευεργετικές ιδιότητες 
της. Το 1969 ιδρύθηκαν εθνικοί οργανισμοί 
ιππασίας, για άτομα με ειδικές ανάγκες στη 
Μεγάλη Βρετανία και στην Αμερική και το 

1972 ιδρύθηκε η Παγκόσμια Ομοσπονδία 
Θεραπευτικής Ιππασίας (Horses in Education 
and Therapy International (HETI)

Αποτελέσματα ερευνών αποδεικνύουν 
πως η Θ.Ι. επιτυγχάνει σημαντικά οφέλη 
στην κίνηση, την συναισθηματική ωρίμανση, 
την ψυχοθεραπεία, στην ψυχοκινητική ανά-
πτυξη, στην εκπαίδευση και την διαπαιδα-
γώγηση των συμμετεχόντων. Αναφορικά κά-
ποια  οφέλη αφορούν περιπτώσεις νοητικών, 
νευρολογικών, ψυχολογικών, κινητικών και 
αναπτυξιακών διαταραχών. Η τρισδιάστατη 
κίνηση του αλόγου επιδρά στη νευροφυσιο-
λογία του αναβάτη και οι κατάλληλες έφιπ-
πες ψυχοεκπαιδευτικές ασκήσεις και δρα-
στηριότητες συνθέτουν μια αποτελεσματική 
μέθοδο διαπαιδαγώγησης και εκπαίδευσης, 
επιλύουν προβλήματα συμπεριφοράς και 
ενισχύουν την ομαλή ψυχοκινητική ανάπτυ-
ξη. Η ψυχοθεραπεία με το άλογο είναι, επί-
σης, πολύ αποτελεσματική και ενδείκνυται 
σε περιπτώσεις αγχωτικών διαταραχών (κρί-
σεις πανικού, φοβίες) καθώς και ψυχολογι-
κών διαταραχών (κατάθλιψη).  Τα οφέλη της 
θεραπευτικής ιππασίας είναι πολυδιάστατα 
και πολλαπλά καθώς ο συμμετέχοντας δέ-
χεται έναν “βομβαρδισμό” ποικίλων ερεθι-
σμάτων.  Εκεί που ΣΤΟΧΕΥΕΙ η θεραπευτική 
ιππασία είναι  στο να αναπτυχθεί η λειτουργι-
κότητα των συμμετεχόντων, να βελτιωθούν 

οι κοινωνικές δεξιότητες, η επικοινωνία, να 
αποκτήσουν αυτογνωσία, κατά συνέπεια να 
βελτιωθεί η καθημερινότητα τους. Δυστυ-
χώς στην χώρα μας η θεραπευτική ιππασία 
θεωρείται ως μια εναλλακτική θεραπευτική 
προσέγγιση ενώ στην πραγματικότητα είναι 
μια ολιστική θεραπεία. Οι συμμετέχοντες 
ωφελούνται πολλαπλά στην κίνηση (λεπτή 
και αδρή), στην ισορροπία και την σωστή 
στάση σώματος,  στις γνωστικές δεξιότητες, 
στην βελτίωση του λόγου  και όσον αφορά 
στην ποιότητα και όσων αφορά στην  έντα-
ση, αναπτύσσονται οι αισθητικοκινητικές και 
οπτικοκινητικές δεξιότητες. Υπάρχει βελτίω-
ση της συγκέντρωσης και της προσοχής ενώ 
παράλληλα αναπτύσσεται η αισθητηριακή 
αντίληψη. Είναι λυπηρό προς το παρόν η 
Θεραπευτική Ιππασία και η Ιπποθεραπεία να 
εξακολουθούν να μην  είναι αναγνωρισμέ-
νες από το εθνικό σύστημα υγείας της Ελλά-
δος,  όπως είναι ήδη σε πολλές χώρες του 
εξωτερικού, όπου και συνταγογραφείται ως 
θεραπεία και αποκατάσταση σε ανθρώπους 
που το έχουν ανάγκη.

*Η Κατερίνα Ρόκου είναι ψυχολόγος 
με ειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκ-
παιδεύτρια Θ.Ί. & Ίδρύτρια του φορέα «Ίπ-
ποστήριξη»

Η θεραπευτική αξία των αλόγων στην ζωή μας 

Γ Ρ Α Φ Ε Ι 
Η  Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α 

Ρ Ο Κ Ο Υ * 

Δυστυχώς στην 
χώρα μας η 

θεραπευτική 
ιππασία 

θεωρείται ως 
μια εναλλακτική 

θεραπευτική 
προσέγγιση 

ενώ στην 
πραγματικότητα 

είναι μια ολιστική 
θεραπεία

opinion
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Τι νιώθει ένας πρωταθλητής όταν φτάνει στην 
κορυφή; ‘Οτι δεν υπάρχει κορυφή, ότι υπάρχει ακό-
μα πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο μακριά! Tο μυαλό θέ-
τει απευθείας νέους στόχους. 

Γιατί επιλέξατε την τεχνική κολύμβηση; Βρέθη-
κα στην κατάλληλη ηλικία στο άθλημα που ταίριαζε 
απόλυτα στον σωματότυπο μου και διοχέτευσα σε 
αυτό όλη μου την ενέργεια και να διακριθώ στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό. 

Είναι εύκολο όταν σβήνουν τα «φώτα» του 
πρωταθλητισμού; Ο πρωταθλητισμός απαιτεί συγκε-
κριμένο τρόπος ζωής και το μετά χρειάζεται μέριμνα 
αλλά και μια περίοδο μετάβασης και προσαρμογής. 
Ο αθλητής πρέπει να δίνει βάση στην εκπαίδευσή 
του ταυτόχρονα με τον πρωταθλητισμό, ώστε να χτί-
ζει το μέλλον του, να έχει εφόδια για την μετέπειτα 
σταδιοδρομία του. 

Λέτε «όχι» ως αθλήτρια... Σε κάθε μορφή και 
έκφραση βίας, ανισότητας, αδικίας και ρατσισμού. Δε 
φοβήθηκα ποτέ να υποστηρίξω το δίκαιο και να στα-
θώ δίπλα σε ανθρώπους που είχαν την ανάγκη μου 
αθόρυβα, εκτός αν για δικό τους όφελος έπρεπε να 
κάνουμε «σαματά»! 

Μεγάλη ευθύνη της προέδρου στο Σύλλογο 
Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών; Ναι, 
γιατί η εκλογή σε αυτή τη θέση είναι ιδιαίτερα τιμη-
τική. Όμως, εκθετικά μεγαλύτερη ήταν η ευκαιρία 
να προσφέρω μέσα από τη συλλογική προσπάθεια, 
με το Πρόγραμμα Αθλητικών Υποτροφιών αλλά και 
την Running Team που συμμετέχει σε διοργανώσεις 
για καλό σκοπό. Με τον Σ.Ε.Ε.Δ.Α. έχουμε κάνει πολύ 
σπουδαία πράγματα. 

Επόμενος προορισμός για κατάδυση; Η Μάλτα 
που είναι διάσημη για τον οργανωμένο καταδυτικό 
της τουρισμό και η βόρεια Ερυθρά με τα υπέροχα 
ναυάγια! 

Τι άλλο αγαπάτε πέρα από τον αθλητισμό; Αγα-
πώ πολύ το τρέξιμο, το διάβασμα και την συγγραφή. 
Τους τελευταίους μήνες συμμετείχα σε ένα project 
που απαίτησε δεκάδες καταδύσεις σε ένα συγκεκρι-
μένο καταδυτικό σημείο για υποβρύχια φωτογράφι-

ση και γράφω τα κείμενα για ένα πανέμορφο λεύκω-
μα που θα εκδοθεί σύντομα. 

Προσωπικό καταφύγιο… Το νερό με τις μαγικές 
του ιδιότητες με ηρεμεί και με χαλαρώνει. Όταν βρε-
θώ στο νερό επιστρέφω στον εαυτό μου κάθε φορά 
που χάνομαι. 

Τι σας έλειψε περισσότερο μέσα στην πανδη-
μία; Το αίσθημα της ελευθερίας και της ασφάλειας. 
Μου έλειψε επίσης η αίσθηση του αριστερού παπου-

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. 

Παγκόσμια πρωταθλήτρια με πολλά ρεκόρ στην τεχνική κολύμβηση. Οι διακρίσεις αμέτρητες, όσο ...αμέτρητη και η αγάπη της για το βυθό. Η κολυμβήτρια και πρόε-
δρος του Συλλόγου Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών, Ραμπέα Ιατρίδου, μπορεί να κρατάει την αναπνοή της για ώρα στο νερό, όμως έξω από αυτό υπερασπί-

ζεται με δυνατή φωνή τα πιστεύω και τα ιδανικά της. 

Ραμπέα Ιατρίδου
Μέσα στο νερό επιστρέφω στον εαυτό μου 

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 

τσιού στο πόδι μου λόγω ενός σοβαρού τραυματι-
σμού. Στον ύπνο μου βλέπω όνειρα ότι βαδίζω. Έχω 
επαναξιολογήσει πολλά πράγματα που θεωρούσα 
δεδομένα...

Ανυπομονείτε να δείτε μέσα στο 2021… Τα αγα-
πημένα μου πρόσωπα χωρίς προστατευτικές μάσκες, 
χείλη να χαμογελούν, να αγκαλιαστούμε σφιχτά. Να 
δω ξανά συναθλητές «στριμωγμένους» στην γραμ-
μή εκκίνησης ενός αγώνα τρεξίματος και φίλους να 
διασκεδάζουν χωρίς φόβο σε ένα μπαρ.
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Το wonderkid του ΠΑΟΚ Χρήστος Τζόλης κάνει τη σεζόν των ονείρων του 
και η «Κ» το εξηγεί με αριθμούς

Σπάει... τα κοντέρ και γράφει ιστορία!
Πέρυσι τέτοιο καιρό ο Χρήστος Τζό-

λης όχι απλώς έπαιζε στην Κ19 του 
ΠΑΟΚ, αλλά ήταν ζήτημα αν είχε πραγ-
ματοποιήσει και προπόνηση με την πρώ-
τη ομάδα του Δικεφάλου. Έναν χρόνο 
μετά, ο «χρυσός» πιτσιρικάς του Δικεφά-
λου «σπάει» τα κοντέρ με τις επιδόσεις, 
τα νούμερα και όσα πετυχαίνει μέσα στο 
γήπεδο, με το όνομά του να φιγουράρει 
στις λίστες των μεγαλύτερων ομάδων 
της Ευρώπης.

Κι αν η εικόνα του δεν σας αρκεί για 
να αντιληφθείτε τα όσα κάνει στο γήπεδο 
ο 19χρονος άσος (στις 30 Σεπτεμβρίου 
έκλεισε τα 18) τότε δεν έχετε παρά να 
διαβάσετε μέσα από αριθμούς και στατι-
στικά τι ακριβώς έχει καταφέρει μέσα στη 
φετινή σεζόν. 

Σπασμένα...φρένα συμμετοχών
Σε σύνολο 35 αγώνων που έχει δώσει 

ο Δικέφαλος τη φετινή σεζόν, ο Τζόλης 
έχει παίξει σε 33 από αυτούς, έχοντας 
ξεκινήσει ως βασικός σε 29 από αυτά 
τα παιχνίδια. Την ίδια ώρα, είναι 2ος στη 
σχετική λίστα των ποδοσφαιριστών που 
μετρούν τις περισσότερες βασικές συμ-
μετοχές, έχοντας 27 με τον Ίνγκασον να 
τον ξεπερνά μόνο έχοντας 29. Οι δύο μο-
ναδικοί αγώνες στους οποίους ο νεαρός 
δεν είχε παρουσία ήταν με τη Γρανάδα για 
το Europa League, στο 0-0 της Ισπανίας 
και στη ρεβάνς κυπέλλου με την ΑΕΛ, στο 
Αλκαζάρ εκεί όπου ο ΠΑΟΚ επικράτησε 
με 1-2.

Σκοράρει από παντού και... παντού
Σε αυτές τις 33 του εμφανίσεις έχει 

σκοράρει συνολικά 15 γκολ τα οποία τα 
πέτυχε σε 11 διαφορετικά παιχνίδια. Πιο 
συγκεκριμένα έχει πανηγυρίσει 5 γκολ 
στο πρωτάθλημα της Super League στα 
παιχνίδια με ΑΕΛ (11/9), Λαμία (29/11), 
Τρίπολη (6/12), ΟΦΗ (17/1), Παναι-
τωλικό (31/1). Σημείωσε άλλα 5 γκολ 
στην Ευρώπη. Δύο με την Μπεσίκτας 
(25/8), ένα με την Αϊντχόφεν στην Τού-
μπα (5/11), άλλο ένα στην Ολλανδία 
(26/11) και ένα με την Ομόνοια (3/12). 
Την τελευταία πεντάδα των τερμάτων 

του την έβαλε στο κύπελλο, εκεί όπου 
έκανε χατ τρικ στο παιχνίδι με την ΑΕΛ 
(20/1) επίδοση που τον κατατάσσει στον 
νεαρότερο ποδοσφαιριστή που το κατα-
φέρνει αυτό με τον Δικέφαλο, ενώ έβαλε 
και άλλα δύο στο παιχνίδι με τη Λαμία 
(10/2) για τη φάση των «8» του κυπέλ-
λου Ελλάδος.

Παρατηρώντας κανείς τις ημερομηνί-
ες που έχει σκοράρει θα διαπιστώσει πως 
σχεδόν τα μισά γκολ, δηλαδή, τα επτά 
από τα 15 τα έχει πετύχει μέσα στο 2021. 
Πιο συγκεκριμένα μέσα σε 23 ημέρες 
(από τις 17/1 και το γκολ με τον ΟΦΗ μέ-
χρι και αυτά με τη Λαμία στις 10/2). Βέ-
βαια, εκτός από γκολ, μοιράζει και ασίστ 

και είναι ο δεύτερος στη σχετική λίστα για 
την ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία. Έχει 6, 
με τον Σβαμπ που είναι στην κορυφή της 
σχετικής κατηγορίας να έχει 8.

Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ, 
Ντόρτμουντ, Μπριζ και η... ρήτρα
Βλέποντας κανείς τους παραπάνω 

αριθμούς και έχοντας εικόνα από τα όσα 
κάνει εντός γηπέδου ο Χρήστος Τζόλης 
αντιλαμβάνεται τους λόγους που το όνο-
μά του καθημερινά (πλέον) γίνεται θέμα 
σε όλα τα ξένα ειδησεογραφικά σάιτ, 
αφού πολλοί από τους μεγαλύτερους 
ευρωπαϊκούς συλλόγους έχουν σημει-
ωμένο το όνομά του στο μπλοκάκι τους. 
Εδώ και καιρό η Μπριζ είναι μία από τις 

ομάδες που έχουν εκφράσει το ενδιαφέ-
ρον τους, ενώ μέσα στη βδομάδα το όνο-
μα Τζόλης γράφτηκε και για την Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ και την Ντόρτμουντ. Δεν 
το λες και λίγο. Βέβαια, καμία ομάδα δεν 
μπορεί να προχωρήσει στην απόκτησή 
του εάν δεν συναινέσει ο ΠΑΟΚ και αυτό 
διότι στο συμβόλαιο που υπέγραψε πέ-
ρυσι ο Έλληνας διεθνής δεν μπήκε ρήτρα 
αγοράς του. Όπερ σημαίνει πως η τιμή 
είναι ανοικτή και ορίζεται αποκλειστικά 
από τον Δικέφαλο. Πάντως, τη τωρινή 
στιγμή βάσει του transfermarkt η χρη-
ματιστηριακή αξία του έχει εκτοξευθεί 
και ξεπερνάει τα 10 εκ. ευρώ.

Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο Υ
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αθλητισμός
Ο Τσιτσιπάς τρυπάει 
το δικό του ταβάνι 

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπήκε εντυπωσιακά στη 
ζωή των Ελλήνων, πριν από λίγα χρόνια και απ’ ότι 
φαίνεται θα μας προσφέρει ακόμη πολλές μεγάλες 
χαρές.

Είναι ένας τεράστιος αθλητής, που πλέον κατα-
φέρνει να προετοιμάζεται όχι μόνο βιολογικά και 
τεχνικά για τους αγώνες, αλλά και πνευματικά. Κι 
αυτό είναι που του έδωσε τη νίκη με ανατροπή επί 
του Ραφαέλ Ναδάλ. Πόσο σημαντική ήταν η επιτυχία 
του Ελληνα τενίστα; Αρκεί να σκεφτεί κάποιος ότι ο 
Τσιτσιπάς είναι ο τρίτος που καταφέρνει να γυρίσει 
ματς από 0-2 κόντρα στον Ναδάλ ο οποίος έχει βρε-
θεί 252 φορές στη συγκεκριμένη συνθήκη και έχει 
φύγει νικητής τις 249!

Αυτές οι γραμμές γράφονται πριν από τον ημιτε-
λικό, αλλά το αποτέλεσμα όποιο κι αν ήταν, δεν αλ-
λοιώνει όλα όσα έχει πετύχει μέχρι τώρα ο τεράστιος 
αθλητής. Πού αποθεώνεται απ’ όλα τα μεγάλα ΜΜΕ 
του κόσμου, αλλά εγχώριοι κριτές των social media 
δεν έχασαν την ευκαιρία να τον «πυροβολήσουν» 
με αφορμή τη δήλωση του ότι η Ελλάδα χρειάζεται 
ένα Harrods. Ή για το ταξίδι του στο Ντουμπάι όπου 
γιόρτασε τα Χριστούγεννα. Ο αθλητισμός εκτός των 
άλλων χτίζει και γερούς χαρακτήρες. Παρ’ όλα αυτά 
ο Τσιτσιπάς δεν είναι μόνο ένας σταρ του τένις, αλλά 
και ένας νεαρός που ανατράφηκε με αρχές, γι’ αυτό 
και ενοχλήθηκε από εκείνα τα άδικα σχόλια.   

Ο Ελληνας τενίστα σε κάθε διοργάνωση, «τρυ-
πάει» το δικό του αθλητικό ταβάνι και πλέον έχει 
πείσει ότι οι επιτυχίες του δεν έχουν όρια. Επιτυχίες 
οι οποίες τον έχουν κάνει ένα αθλητικό είδωλο. Η 
ηλικία του, η εμφάνιση του, οι διακρίσεις του εί-
ναι λογικό να κάνει εκατοντάδες ελληνόπουλα να 
ασχοληθούν με το τένις. Είναι τέτοια η ψυχολογία 
της κοινωνίας που αμέσως θα προσπαθήσει – ιδιαί-
τερα άτομα νεαρής ηλικίας – να μιμηθεί το είδωλο, 
γιατί κάτι δικό της βρίσκει σ’ αυτό, ή υποσυνείδητα 
θα ‘θελε να ‘ναι σαν αυτό. Οι άνθρωποι φτιάχνουν 
είδωλα για να εκφραστούν μέσα από αυτά, να δρα-
πετεύσουν για λίγο από τη μίζερη και άνοστη ζωή 
τους, να παίξουν για λίγο αλλάζοντας τις ταυτότητές 
τους, χωρίς τον κίνδυνο να κατηγορηθούν για πλα-
στογραφία ή πλαστοπροσωπία. Κι όταν είδωλο τους 
απογοητεύσει ή έρθει ο κορεσμός και η ασφυξία 
από το σφιχτό εναγκαλισμό μαζί του, τότε πρέπει να 
το γκρεμίσουν. Κάποτε θα έρθει και αυτή η στιγμή, 
αλλά προς το παρόν ας απολαμβάνουμε τον Στέφα-
νο. 

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

Μάχη μέχρι τέλους για τέσσερις ομάδες που μάχονται 
για τρεις θέσεις στο Conference League

Θρίλερ για ένα 
ευρωπαϊκό... εισιτήριο

Η πρώτη θέση μοιάζει να έχει κλειδώσει. Ο Ολυ-
μπιακός έχει εξασφαλίσει διαφορά ασφαλείας από τους 
διώκτες του και όλα δείχνουν πως ο Πειραϊκός σύλλο-
γος θα κατακτήσει για δεύτερη σερί χρονιά τον τίτλο του 
πρωταθλητή Ελλάδος. Εκεί όμως που μετά από πολλά 
χρόνια γίνεται μεγάλη μάχη είναι για τις θέσεις 2-5. Τέσ-
σερις ομάδες, θα μονομαχήσουν μέχρι τέλους για τρία 
εισιτήρια που οδηγούν στην νεοσύστατη διοργάνωση του 
Conference League. Κάτι ανάλογο είχαμε χρόνια να δού-
με και αν μη τι άλλο οι τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές, 
αλλά και τα πλέι οφ που θα ακολουθήσουν αναμένονται 
με τεράστιο ενδιαφέρον. Σαφώς και το ενδιαφέρον των 
φίλων της Θεσσαλονίκης είναι στραμμένο στις δύο ομά-
δες της πόλης. Άρης και ΠΑΟΚ ισοβαθμούν με 43 βαθ-
μούς (τόσους έχει και η ΑΕΚ) και αισιοδοξούν στο φινάλε 
να είναι οι δύο από τρεις ομάδες που θα έχουν εξασφα-
λίσει τον μίνιμουμ στόχο της χρονιάς. Βέβαια, ΑΕΚ (έχει 
κι αυτή 43 βαθμούς) και ο Παναθηναϊκός (έπεται με 41) 
βρίσκονται μαζί τους και το φινάλε θα είναι για γερά νεύ-
ρα.

Ένα επίσης ενδιαφέρον στοιχείο που ενδεχομένως 
παίξει ρόλο ενόψει πλέι οφ είναι πως το πρόγραμμα των 
τελευταίων τεσσάρων αγωνιστικών έχει ουκ ολίγες ανα-
μετρήσεις ανάμεσα τους που θα κρίνουν πάρα πολλά 
(ΠΑΟΚ-Άρης, Παναθηναϊκός-ΑΕΚ, Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ), 
αφού ακόμα και ένα γκολ διαφοράς μπορεί να κρίνει εν-
δεχόμενες ισοβαθμίες.

Βέβαια, δεν θα πρέπει να λησμονούμε και το κύπελ-
λο Ελλάδος που θα παίξει μεγάλο ρόλο τη φετινή σεζόν. 
Και αυτό διότι αν το τρόπαιο καταλήξει στα χέρια ομάδας 
που θα τερματίσει κάτω από την τέταρτη θέση, τότε μόνο 

οι τρεις πρώτες θέσεις θα δώσουν ευρωπαϊκό εισιτήριο, 
κάτι που περιπλέκει ακόμα περισσότερο τα πράγματα.

Όπερ σημαίνει πως τα πάντα είναι ρευστά και απαι-
τείται συνδυασμός πραγμάτων, τόσο στα τέσσερα + δέκα 
παιχνίδια που θα ακολουθήσουν (στα πλέι οφ), όσο και 
στις επόμενες φάσεις του κυπέλλου Ελλάδος.

Η «Κ» σας παρουσιάζει αναλυτικά το πρόγραμμα 
όλων των ομάδων μέχρι το φινάλε, ενώ θα πρέπει να 
σημειωθεί πως για την διαδικασία των πλέι οφ θα ακο-
λουθήσει νέα κλήρωση.

Άρης (43 β.)
21/2: Ολυμπιακός - Άρης
28/2: Άρης - Ατρόμητος
7/3: ΠΑΟΚ - Άρης
14/3: Άρης - ΟΦΗ
ΑΕΚ (43 β.)
20/2: ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης
28/2: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
8/3: ΑΕΚ - Απόλλων Σμύρνης
14/3: Βόλος - ΑΕΚ
ΠΑΟΚ (43 β.)
21/2: ΠΑΟΚ - Λαμία
27/2: Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ
7/3: ΠΑΟΚ - Άρης
14/3: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός (41 β.)
22/2: Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός
28/2: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
6/3: ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός
14/3: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ



Ανανεωµένη ιστοσελίδα


