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Ας διαβάσουν τις δημοσκοπήσεις, 
εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ

Το δύσκολο είναι να καταλάβουν, στην πολιτική, ότι θα ήταν πιο αποδοτικό για αυτούς, 
αντί να πυροβολούν τον αγγελιοφόρο, όταν το μήνυμα που τους μεταφέρει δεν τους αρέσει, 
να διαβάζουν προσεκτικά αυτό που τους μεταφέρει. Το ίδιο λάθος, με αυτό που κάνουν ο κ. 
Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, έκαναν στο παρελθόν και άλλοι, με τα γνωστά αποτελέσματα. 
Όταν συνειδητοποίησαν ότι δεν τους έφταιγε ο αγγελιοφόρος, ήταν πολύ αργά για να αλλάξουν 
τα πράγματα. 

Τα γράφω αυτά, με αφορμή τις αντιδράσεις της Κουμουνδούρου απέναντι σε μια σειρά δη-
μοσκοπήσεων. Αντί να σκύψουν και να τις μελετήσουν ως εργαλείο άσκησης πολιτικής, συνεχί-
ζουν το ίδιο μονότονο τροπάριο, ότι η κυβέρνηση ελέγχει τα media και οι δημοσκοπήσεις είναι 
κατά… παραγγελία.

Το δυστύχημα, βέβαια, για τους έχοντες αυτές τις αντιλήψεις είναι ότι δεν έχουν να παρουσι-
άσουν άλλες δημοσκοπήσεις που να διαψεύδουν τα όσα καταγράφουν οι «κατασκευασμένες». 

Με βάση τα παραπάνω, θα έλεγα, όσο μου επιτρέπεται να έχω λόγο στα τεκταινόμενα στην 
Κεντροαριστερά, να ασχοληθούν σοβαρά με τα όσα καταγράφονται σε αυτές. Διότι σε αυτό που 
συγκλίνουν όλες είναι ότι η όποια φθορά έχει η κυβέρνηση από λάθη και παραλείψεις δεν κατα-
λήγει στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν καταγράφεται, δηλαδή, μεταστροφή τέτοια, που να απειλεί την κυριαρχία 
της Κεντροδεξιάς στα πολιτικά πράγματα.

Στον ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς, πιστεύουν στη θεωρία του ώριμου φρούτου και στη νομοτέλεια του 
δικομματισμού.

Ότι η κυβέρνηση, δηλαδή, θα… πέσει από μόνη της και εκείνοι δεν χρειάζεται να κάνουν 
τίποτε, από το να περιμένουν απλώς τη φθορά της, ώστε να επιστρέψουν στην εξουσία.

Θα τους έλεγα ότι στο παρελθόν αυτήν την αντίληψη την πλήρωσε ακριβά η Νέα Δημοκρα-
τία. Όπου περιμένοντας να πέσει από μόνο του το (τότε) ΠΑΣΟΚ, έμεινε για χρόνια στην αντιπο-
λίτευση.

Άρα, το αφήγημα δεν βγαίνει έτσι. Χρειάζεται ο κ. Τσίπρας να αλλάξει το αφήγημα. Κατανο-
ούμε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο. Όχι μόνο γιατί είναι ακόμη νωπή η λαϊκή αποδοκιμασία, 
αλλά κυρίως γιατί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να «σπάσει αυγά». Δεν τολμά να πράξει 
ακόμη και το αυτονόητο βήμα διαγραφών, όταν κάποια από τα στελέχη του επί της ουσίας ακυ-
ρώνουν την όποια προσπάθειά του να απευθυνθεί στην κοινωνία με άλλον λόγο. 

Ακόμη και την ημέρα που θα ανακοίνωνε το νέο Ε.Σ.Υ., φρόντισαν κάποιοι να του χαλάσουν 
το όποιο μήνυμα ήθελε να εκπέμψει. Αλλά δυστυχώς, αγαπητέ κ. Τσίπρα, στην πολιτική δεν 
μπορείς να πορευτείς χωρίς επώδυνες αποφάσεις. Χωρίς να… στεγνώσεις την ψυχή σου, όπως 
έλεγε και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Όσο, λοιπόν, παραμένεις «όμηρος» και δεν τολμάς να αποπέμψεις πρόσωπα που σου κά-
νουν ζημιά, τόσο θα απομακρύνεται το όραμά σου για επιστροφή στην εξουσία. Όμως είναι και 
αυτό μια επιλογή. Τώρα, εάν την κάνει συνειδητά ή ασυνείδητα, ένας Θεός το γνωρίζει.

Αλλά, τουλάχιστον, ας μην πυροβολούν τον αγγελιοφόρο…

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο          31.12.2020          31.12.2019 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο         31.12.2020         31.12.2019
  

1. Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 7.493.521.336 6.544.316.602 1. Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 32.642.320.560 29.539.154.700

2. Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 4.035.177.082 2.700.269.631 2. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης
ευρώ σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 27.330.906.652 9.108.199.191

2.1 Απαιτήσεις έναντι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) 689.373.556 720.713.956
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα, δάνεια και 2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί   

λοιπές απαιτήσεις 3.345.803.526 1.979.555.675            (περιλαμβανομένων των υποχρεωτικών καταθέσεων) 27.330.906.652 9.108.199.191
2.2    Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 0 0

3. Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης  ευρώ 580.033.591 228.868.498 2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων 

3.1 Απαιτήσεις έναντι της γενικής κυβέρνησης 21.934.646 19.475.008 διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
3.2 Λοιπές απαιτήσεις 558.098.945 209.393.490 2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0

4. Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 23.013 23.170 3. Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων 
ζώνης ευρώ 0 0

4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα και δάνεια 23.013 23.170
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές 4. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 25.046.298.161 27.421.848.711

διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
4.1      Γενική κυβέρνηση 24.077.736.328 25.930.712.804

5. Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ 4.2      Λοιπές υποχρεώσεις 968.561.833 1.491.135.907
σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 41.238.000.000 7.651.000.000

5. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 2.367.956.944 2.466.433.379
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 0 51.000.000
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 41.238.000.000 7.600.000.000 6. Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 699.698.974 741.439.347
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων 

διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 7. Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 2.360 2.578
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 0 7.1     Καταθέσεις και λοιπές υποχρεώσεις 2.360 2.578
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0 7.2     Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές 

           διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
6. Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 1.918.439 1.828.428

8. Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 0 0
7. Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 110.437.634.563 75.075.229.320

9. Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος 80.312.080.267 25.658.087.094
7.1 Χρεόγραφα που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 99.229.628.663 63.909.382.552
7.2 Λοιπά χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 11.208.005.900 11.165.846.768 9.1    Υποχρεώσεις συνδεόμενες με την έκδοση πιστοποιητικών

           χρέους της ΕΚΤ 0 0
9.2     Καθαρές υποχρεώσεις  που απορρέουν από την κατανομή, εντός του

8. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σε ευρώ έναντι της γενικής κυβέρνησης 4.294.887.693 4.863.576.750            Ευρωσυστήματος, των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ 0 0
9.3     Καθαρές υποχρεώσεις που απορρέουν από το υπόλοιπο του 
          λογαριασμού δοσοληψιών με το ΕΣΚΤ (TARGET2) 80.312.080.267 25.658.087.094

9. Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος 12.590.751.169 9.978.878.494 9.4     Λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές) 0 0

9.1 Συμμετοχή στο κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τις προβλέψεις της ΕΚΤ 473.379.901 472.980.896 10. Στοιχεία παθητικού υπό τακτοποίηση 689.800 548.823
9.2 Απαιτήσεις από τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων στην ΕΚΤ 997.925.769 1.002.089.435
9.3 Καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από την κατανομή, εντός του 11. Λοιπές υποχρεώσεις 982.982.058 931.257.299

Ευρωσυστήματος, των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ 10.976.875.790 8.455.772.990
9.4 Καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από το υπόλοιπο του 11.1     Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού 428.120 0

λογαριασμού δοσοληψιών με το ΕΣΚΤ (TARGET2) 0 0 11.2     Δεδουλευμένα έξοδα και προεισπραχθέντα έσοδα 243.726.738 66.916.406
9.5 Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές) 142.569.709 48.035.173 11.3 Λοιπά στοιχεία 738.827.200 864.340.893

12. Προβλέψεις 7.525.566.262 7.797.365.401
10. Στοιχεία ενεργητικού υπό τακτοποίηση 0 0

13. Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 5.633.919.175 4.847.400.108
11. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 2.529.051.574 2.110.926.323

14. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά 658.577.247 643.180.585
11.1 Κέρματα ζώνης ευρώ 73.960.407 51.696.946
11.2 Ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία ενεργητικού 573.746.007 548.599.990 14.1     Μετοχικό κεφάλαιο 111.243.362 111.243.362
11.3 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 108.556.326 104.632.067 14.2     Τακτικό αποθεματικό 111.243.362 111.243.362
11.4 Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού 65.460 2.040.409 14.3     Έκτακτο αποθεματικό 434.500.000 134.500.000
11.5 Δεδουλευμένα έσοδα και προπληρωθέντα έξοδα 1.192.968.210 826.922.126 14.4     Ειδικό αποθεματικό από την αναπροσαρμογή 
11.6 Λοιπά στοιχεία 579.755.164 577.034.785              της αξίας των ακινήτων 0 284.890.789

14.5     Λοιπά ειδικά αποθεματικά 1.590.523 1.303.072

Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Υ 183.200.998.460 109.154.917.216 Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Υ 183.200.998.460 109.154.917.216

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΤΑΞΕΩΣ)        31.12.2020        31.12.2019

  1. Οι οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος καταρτίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Καταστατικού της, με βάση τους λογιστικούς κανόνες και τις λογιστικές μεθόδους, που ισχύουν κάθε φορά για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών

1. Τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου από τη διαχείριση του "Κοινού Κεφαλαίου Νομικών        (ΕΣΚΤ), όπως καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) με την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2016/2249 της 3.11.2016 (ΕΚΤ/2016/34), με τις ισχύουσες τροποποιήσεις. Οι κανόνες αυτοί βασίζονται σε ευρέως αποδεκτές λογιστικές αρχές

    Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων" σύμφωνα με τον ν. 2469/97 50.739.259.348 42.949.646.348       και έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν με το βέλτιστο τρόπο τις ανάγκες των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ) του Ευρωσυσυστήματος, καθώς επίσης να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας τους.  Για τα θέματα που τυχόν δεν

2. Τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου και λοιπά χρεόγραφα από τη διαχείριση και θεματοφύλαξη        καλύπτονται από τους κανόνες και τις οδηγίες της ΕΚΤ ή που η εφαρμογή τους δεν είναι υποχρεωτική αλλά συνιστώμενη, ακολουθούνται κατά περίπτωση είτε οι συστάσεις της ΕΚΤ, είτε οι διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας σε συνδυασμό με τον

    κεφαλαίων δημόσιων οργανισμών, ασφαλιστικών φορέων και ιδιωτών 5.272.951.108 4.488.903.130        ν. 4548/2018 "Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών" και τον ν. 4308/2014 “Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις”, στο μέτρο που δεν αντιβαίνουν τις διατάξεις του Καταστατικού. 

3. Περιουσιακά στοιχεία αποδεκτά από το Ευρωσύστημα ως εξασφάλιση για πράξεις   2. Η αξία του χρυσού έχει υπολογιστεί με βάση την τιμή σε ευρώ ανά ουγγιά χρυσού της 31ης Δεκεμβρίου 2020, όπως αυτή καθορίστηκε από την ΕΚΤ: 1.543,884 ευρώ ανά ουγγιά, έναντι 1.354,104 ευρώ της 31ης Δεκεμβρίου 2019.

    νομισματικής πολιτικής και παροχή ενδοημερήσιας ρευστότητας 53.819.967.077 17.332.193.717   3. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έχουν αποτιμηθεί με βάση τις ισοτιμίες του ευρώ έναντι των ξένων νομισμάτων της 31ης Δεκεμβρίου 2020, όπως αυτές καθορίστηκαν από την ΕΚΤ.

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 12.099.808.763 10.405.850.542   4. Η αξία των χρεογράφων (εκτός αυτών που πρόκειται να διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους, των μη εμπορεύσιμων τίτλων και των χρεογράφων που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής) έχει υπολογιστεί με βάση τις  μέσες αγοραίες τιμές 

      της 31ης Δεκεμβρίου 2020. Τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που πρόκειται να διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους, οι μη εμπορεύσιμοι τίτλοι καθώς και τα χρεόγραφα που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής αποτιμώνται στο αναπόσβεστο 
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 121.931.986.296 75.176.593.737       κόστος και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους. 

  5  Κατά τον έλεγχο απομείωσης της αξίας των ακινήτων (οικόπεδα και κτήρια), που πραγματοποιήθηκε στις 31.12.2020 προέκυψε μερική αναστροφή ζημίας απομείωσης προηγούμενων ετών ύψους 18,9 εκατ. ευρώ και ζημία απομείωσης ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, 

      με συνολική θετική επίδραση στα αποτελέσματα χρήσεως ύψους 15,4 εκατ. ευρώ.

  6. Στις προβλέψεις της Τράπεζας περιλαμβάνονται: πρόβλεψη έναντι χρηματοοικονομικών και λειτουργικών κινδύνων, πρόβλεψη για παροχές προς ασφαλισμένους, καθώς και ειδικές προβλέψεις. Οι ειδικές προβλέψεις περιλαμβάνουν κυρίως  προβλέψεις για

       την κάλυψη εκκρεμών αγωγών τρίτων κατά της Τράπεζας σε περίπτωση ευδοκίμησής τους, οι οποίες είναι κυρίως συναφείς με την κύρια και επικουρική σύνταξη, το ποσό των οποίων προσεγγίστηκε με αναλογιστική μελέτη.

  7. Στους λοιπούς λογαριασμούς τάξεως παρακολουθoύνται η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου προς το ΔΝΤ από κατανομές ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων, καθώς και η υποσχετική επιστολή που έχει εκδοθεί από το Ελληνικό Δημόσιο προς το ΔΝΤ 

      για το ανεξόφλητο μέρος των δανείων που έχει λάβει. Στις 31.12.2020 το ύψος της υποσχετικής επιστολής ήταν 4,6 δισεκ. SDR, με ισότιμο 5,4 δισεκ. ευρώ.

  8. Ορισμένα στοιχεία των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2019 αναταξινομήθηκαν ώστε να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της χρήσεως 2020.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020
2 0 2 0 2 0 1 9

              (σε ευρώ)

1. Καθαροί τόκοι - έσοδα 515.718.831 835.656.387              2 0 2 0              2 0 1 9
1.1 Τόκοι - έσοδα 756.405.687 851.121.956                (σε ευρώ)
1.2 Τόκοι - έξοδα -240.686.856 -15.465.569 Κέρδη χρήσεως 661.670.428 842.313.498

Μεταφορά ειδικού αποθεματικού από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων προς διάθεση 284.890.789 0
2. Καθαρό αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικές πράξεις, Κέρδη προς διάθεση 946.561.217 842.313.498

ζημιές αποτίμησης και προβλέψεις για κινδύνους 14.487.271 56.819.536
2.1 Πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις 14.487.271 56.819.536 Μέρισμα προς καταβολή χρήσεως 2020 (0,6720 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές) -13.349.203 -13.349.203
2.2 Ζημιές αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και θέσεων -104.648.600 -1.963.703 Έκτακτο αποθεματικό -300.000.000 -50.000.000
2.3 Μεταφορά από πρόβλεψη έναντι χρηματοοικονομικών κινδύνων 104.648.600 1.963.703 Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο -633.212.014 -778.964.295

-946.561.217 -842.313.498
3. Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 117.417.899 103.550.649

3.1 Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 122.069.190 107.203.411
3.2 Έξοδα για αμοιβές και προμήθειες -4.651.291 -3.652.762 Επιστροφή φόρου (**) 0 18.955.869

Ποσό προς καταβολή χρήσεως 2018 0 -3.871.269
4. Έσοδα από μετοχές και συμμετοχές 48.510.309 134.754.766 Ποσό προς καταβολή χρήσεων 2014-2017 0 -15.084.600

0 0
5. Καθαρό αποτέλεσμα από τη συγκέντρωση 0 0

και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος 113.980.539 14.563.443

6. Λοιπά έσοδα 33.226.611 20.818.660 * Η διάθεση των κερδών τελεί υπό έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

** Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 116/2019 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Β’), η οποία  έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

      Σύνολο καθαρών εσόδων 843.341.460 1.166.163.441  (σχετική  Εγκύκλιος Ε.2107/12.06.2019), τα διανεμηθέντα μερίσματα συγκεκριμένων νομικών προσώπων, μεταξύ των οποίων και η Τράπεζα της Ελλάδος, παύουν  να φορολογούνται ως κέρδη        

 από επιχειρηματική δραστηριότητα κατ’ άρθρο 47 παρ. 1 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167) αναδρομικά  από 1.1.2014. Κατόπιν τούτου, τα ποσά που, κατά συμμόρφωση προς προηγούμενες οδηγίες 
7. Δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών -381.521.985 -824.338.330  της Φορολογικής Διοίκησης (σχετική Εγκύκλιος ΠΟΛ 1059/2015), είχαν καταβληθεί για φόρους κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρο 47 παρ. 1 του ν. 4172/2013) χρήσεων 2014-2018,      

 θα αποδοθούν στους δικαιούχους μετόχους.                            

8. Λοιπές δαπάνες διαχείρισης -58.056.292 -53.988.958

9. Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων 
παγίων στοιχείων ενεργητικού -10.585.228 -11.858.174

10. Δαπάνες για τον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού συστήματος -2.119.340 -1.720.177

11. Προβλέψεις 270.611.813 568.055.696

Σύνολο εξόδων -181.671.032 -323.849.943

ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 661.670.428 842.313.498

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α    Τ Η Σ    Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
Ε Υ Ρ Ω Σ Υ Σ Τ Η Μ Α

Ε Τ Ο Σ   Ε Ν Ε Ν Η Κ Ο Σ Τ Ο     Τ Ρ Ι Τ Ο
Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   Τ Η Σ   31ης   Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ   2 0 2 0

 (σε ευρώ)

                                    ΜΑΡΙΑ  ΠΑΓΩΝΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

                                   Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

                                                                                                                                  Αθήνα, 1 Μαρτίου 2021

 Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Δ Ι Α Θ Ε Σ Η Σ   Κ Ε Ρ Δ Ω Ν (*)
(Άρθρο 71 του Καταστατικού)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
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Νέος πρόεδρος και νέοι αντιδήμαρχοι μετά τις καρατομήσεις Τσαβλή - Ακριτίδου

Οι «παρενέργειες» των εμβολιασμών 
στη ...διοίκηση Ζέρβα

«Παρενέργειες» προκάλεσαν στη δι-
οίκηση του Κωνσταντίνου Ζέρβα οι εκτός 
λίστας εμβολιασμοί στο ‘Ιδρυμα ‘Αγιος 
Παντελεήμονας καθώς η υπόθεση που 
ήρθε στο φως της δημοσιότητας έφερε 
σε χρόνο - ρεκόρ την καρατόμηση δύο 
βασικών στελεχών, του προέδρου του 
δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, 
Δρόσου Τσαβλή και της αντιδημάρχου 
Παιδείας, Δήμητρας Ακριτίδου και φυσι-
κά την άμεση αντικατάσταση τους.

Ο Πέτρος Λεκάκης, αντιδήμαρχος 
έως τώρα Αθλητισμού, Νεολαίας και 
Εθελοντισμού, ετοιμάζεται για το νέο του 
ρόλο. Αυτόν του προέδρου του δημοτι-
κού συμβουλίου, καθώς είναι ο «εκλε-
κτός» του δημάρχου Θεσσαλονίκης για 
τη συγκεκριμένη θέση. Πρόκειται για 
ένα «πόστο» με δυσκολίες και λεπτές 
ισορροπίες που αποτελεί πρόκληση για 
τον 40χρονο δεδομένου ότι στα έδρανα 
κάθονται αρκετοί επικεφαλής παρατά-
ξεων και πολλοί ανεξάρτητοι δημοτικοί 
σύμβουλοι. Ο κ.Λεκάκης, παρά το νεαρό 
της ηλικίας, έχει γράψει αρκετά αυτοδι-
οικητικά ...χιλιόμετρα, υπήρξε στέλεχος 
της «Πρωτοβουλίας» από το 2010 και 
προεκλογικά δήλωνε πως η Θεσσαλονί-
κη χρειάζεται «ανθρώπους που την γνω-
ρίζουν, έχουν εμπειρία διοίκησης, είναι 
νέοι, ανεξάρτητοι και αυτοδιοικητικοί». 

Στο γραφείο και την αντιδημαρχία του 
κ.Λεκάκη θα μετακομίσει ένας παλιός 
γνώριμος, ο Αλέξανδρος Μπαρμπουνά-
κης αντιδήμαρχος Αθλητισμού και επί 
θητείας Γιάννη Μπουτάρη. Ο κ.Μπαρ-
μπουνάκης εξελέγη με την παράταξη του 
Σπύρου Βούγια στις τελευταίες εκλογές, 
ωστόσο μετά από λίγους μήνες ανεξαρ-
τητοποιήθηκε και τώρα με απόφαση Ζέρ-
βα επιστρέφει σε θέση ευθύνης.

Οι καρατομήσεις και η επιλογή προέ-
δρου έφεραν «καραμπόλες» και σε άλ-
λες θέσεις της διοίκησης. ‘Ετσι, τη θέση 
του κ.Μπαρμπουνάκη ως προέδρου στο 
Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης ανα-

λαμβάνει ο Στέφανος Γωγάκος, ο οποίος 
εκλέχθηκε με την παράταξη Ταχιάου και 
λίγο μετά την ορκωμοσία του επέλεξε να 
ακολουθήσει το δρόμο της ανεξαρτητο-

ποίησης. ‘Οσο για το χαρτοφυλάκιο της 
Δήμητρας Ακριτίδου στην αντιδημαρχία 
Παιδείας, αναλαμβάνει η Ιωάννα Κο-
σμοπούλου, κόρη του πρώην δημάρχου 

Θεσσαλονίκης και έως τώρα πρόεδρος 
της ΚΕΔΗΘ.  

Πώς έφτασε ο Κ.Ζέρβας 
στις καρατομήσεις
Οδυνηρή χαρακτήρισε ο κ.Ζέρβας τη 

διαδικασία διαγραφής του Δρόσου Τσα-
βλή από τη διοικούσα παράταξη, έπειτα 
από την άρνηση του τελευταίου να πα-
ραιτηθεί από τη θέση του προέδρου. Ο 
κ.Τσαβλής είχε εκλεγεί πρώτος σε σταυ-
ρούς με την παράταξη «Ναι στη Θεσ-
σαλονίκη», που ανέδειξε δήμαρχο στο 
β’ γύρο των εκλογών τον Κωνσταντίνο 
Ζέρβα, έχοντας λάβει 1.069 σταυρούς 
και οι σχέσεις των δύο ανδρών ήταν ιδι-
αίτερα στενές τόσο προεκλογικά, όσο και 
κατά τους πρώτους μήνες της διοίκησης.

Η υπόθεση για τους εκτός λίστας εμ-
βολιασμούς ήρθε στο φως την περασμέ-
νη εβδομάδα με κάποια δημοσιεύματα, 
ενώ ακολούθησε η αστραπιαία απόφαση 
του δημάρχου να απαλλάξει των καθη-
κόντων της την αντιδήμαρχο Παιδείας 
κ.Ακριτίδου και να ζητήσει την παραίτη-
ση του κ.Τσαβλή για «λόγους ηθικής τά-
ξης», όπως αναφέρθηκε σε σχετική ανα-
κοίνωση της διοίκησης. Ο πρώην πλέον 
πρόεδρος αρνήθηκε, με αποτέλεσμα να 
διαγραφεί με ομόφωνη απόφαση τςη πα-
ράταξης ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τη 
διαδικασία ανάδειξης νέου προέδρου.

«Και η Ακριτίδου και ο Τσαβλής είναι 
φίλοι μου αλλά το θέμα είναι πολιτικό 
και όχι ζήτημα προσωπικών σχέσεων», 
είπε ο δήμαρχος με το τέλος της συνεδρί-
ασης, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα 
προς την ομάδα του για πολλή δουλειά.

Οι απαντήσεις Τσαβλή - Ακριτίδου
Η κίνηση του δημάρχου να ζητήσει 

παραίτηση και ιδιαίτερα η φράση «για 
λόγους ηθικής τάξης» που συμπεριλή-
φθηκε στην ανακοίνωση προκάλεσαν 
την έντονη αντίδραση του Δρόσου Τσα-
βλή, ο οποίος κάλεσε τους δημοσιογρά-
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φους σε συνέντευξη Τύπου ώστε να δώ-
σει εξηγήσεις λέγοντας πως ο δήμαρχος 
δεν του άφησε κανένα περιθώριο και δεν 
θέλησε να ακούσει αυτά που είχε να πει. 

«Δεν είναι ακριβή αυτά που ακούμε 
ότι παρακάμφθηκαν σειρές, ότι στερή-
θηκαν παιδάκια το εμβόλιο, το οποίο δεν 
θα έκαναν ούτως ή άλλως λόγω ηλικί-
ας, για να εμβολιαστούν συγγενικά μας 
πρόσωπα», δήλωσε ο πνευμονολόγος 
αναφορικά με την υπόθεση των εμβολι-
ασμών εκτός λίστας σε δύο ιδρύματα της 
πόλης.

Ο κ.Τσαβλής είπε ότι βρέθηκε στη 
διαδικασία εμβολιασμού του Ιδρύματος 
Άγιος Παντελεήμονας από κινητό κλιμά-
κιο του ΕΟΔΥ στις 25/1 ως υγειονομικός 
και πως μετά από ενημέρωση 17 εμβό-
λια θα πεταγόταν στα σκουπίδια. ‘Οπως 
υποστήριξε, το μεσημέρι της ίδιας μέρας 
διαπιστώθηκε ότι περίσσεψαν εμβόλια 
και άρχισε ένας αγώνας δρόμου για να 
βρεθούν άνθρωποι να εμβολιαστούν. 
Παραδέχτηκε πως ο ίδιος εμβολίασε δύο 
συγγενικά του πρόσωπα και πως «δεν 
υπάρχει ανηθικότητα και παρανομία, 
όταν καλούμαστε από το υπουργείο Υγεί-
ας, τον ΕΟΔΥ, τους ιατρικούς συλλόγους 
να μη χαθεί ούτε μια δόση εμβολίου».

Εξαπέλυσε πυρά κατά του δημάρχου 

(τον οποίο μια μέρα νωρίτερα σε ανάρ-
τηση του είχε αναφέρει ως Λουδοβίκο 
14ο) λέγοντας πως ο κ.Ζέρβας ήθελε 
να απαλλαγεί από την παρουσία του δι-
ότι ήταν πρόεδρος όλου του Δ.Σ. και όχι 
πρόεδρος μόνο της παράταξης του δη-
μάρχου. 

Αντίθετα, με τον κ.Τσαβλή η κ.Ακρι-
τίδου επέλεξε να δώσει εξηγήσεις μέσω 
ανάρτησης στην οποία ανέφερε πως ενη-
μερώθηκε από συγγενικό της πρόσωπο 
που εργάζεται στο ίδρυμα Άγιος Παντε-
λεήμονας πως οι εμβολιασμοί όλων εί-
χαν τελειώσει και πως υπήρχαν αδιάθετα 
εμβόλια τα οποία θα έληγαν. «Αποφά-
σισα να μεταβώ αμέσως, γιατί ανήκω 
σε ευπαθή ομάδα, αλλά χωρίς να πάρω 
τη θέση κανενός, ούτε να παρακάμψω 
κανέναν, γιατί θα ήταν ζήτημα ηθικής», 
έγραψε χαρακτηριστικά.

«Δυστυχώς, απ’ ό,τι πληροφορήθη-
κα, ακόμη και μετά τον εμβολιασμό μου, 
υπήρξαν 5 αδιάθετα εμβόλια τα οποία 
και κατεστράφησαν. Αυτά προς αποκα-
τάσταση της αλήθειας και όχι της ηθικής. 
Είναι φανερό ότι οι ενέργειες του δημάρ-
χου δεν προέκυψαν από θέματα ηθικής, 
αλλά από δικά του προσωπικά συμφέρο-
ντα», συμπλήρωσε η κ.Ακριτίδου.

reportage
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Ο γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής Μανώλης Χριστοδουλάκης μιλάει στην Karfitsa

«Η Κυβέρνηση δεν πρέπει να μετατρέψει σε ήρωα 
ή σύμβολο αγωνιστικότητας έναν στυγερό δολοφόνο»

«Η πολιτεία οφείλει να φροντίσει, 
βάσει και της απόφασης του Δικαστικού 
Συμβουλίου, να μην χάσει τη ζωή του 
ένας στυγερός δολοφόνος με κίνδυνο να 
μετατραπεί σε  ήρωα ή σύμβολο δήθεν 
αγωνιστικότητας», δηλώνει ο γραμμα-
τέας του Κινήματος Αλλαγής, Μανώλης 
Χριστοδουλάκης, σχολιάζοντας την κυ-
βερνητική διαχείριση για το θέμα του Δη-
μήτρη Κουφοντίνα.

Μεταξύ άλλων σε συνέντευξη του 
στην εφημερίδα Karfitsa ο κ. Χριστοδου-
λάκης αναλύει την πρόταση του ΚΙΝΑΛ 
για την  ενίσχυση της ελληνικής οικονο-
μίας από τις επιπτώσεις που είχε λόγω 
της πανδημίας.

Κύριε Χριστοδουλάκη πείτε μας τί 
διαφορετικό θα έπραττε το ΚΙΝΑΛ ως 
προς την οικονομική διαχείριση της 
πανδημίας και ποια είναι η δική σας 
πρόταση στο επίπεδο αυτό; Από την 
πρώτη στιγμή της υγειονομικής κρίσης 
έχουμε καταθέσει το δικό μας αναλυτι-
κό, ρεαλιστικό, τεκμηριωμένο και κο-
στολογημένο πλαίσιο προτάσεων για τη 
διαχείριση των οικονομικών και κοινωνι-
κών της επιπτώσεων. Βασικός στόχος, με 
έναν εμπροσθοβαρή χαρακτήρα, να κρα-
τηθεί όρθια η κοινωνία και η πραγματική 
οικονομία. Θα μπορούσαμε να εστιάσου-
με σε τέσσερεις βασικές κατευθύνσεις.  

Η πρώτη, αφορά στη διασφάλιση της 
αξιοπρέπειας της απασχόλησης με την 
επιδότηση, μέσω του ευρωπαϊκού προ-
γράμματος Sure, της εργασίας και όχι 
της ανεργίας όπως κάνει η κυβέρνηση, 
νομιμοποιώντας την εκ περιτροπής απα-
σχόληση.

Η δεύτερη, σε μέτρα ενίσχυσης της 
ρευστότητας των επιχειρήσεων με ένα 
συνδυασμό ενίσχυσης και «δανείου» 
του προγράμματος επιστρεπτέας προ-

καταβολής, τη δημιουργία ενδιάμεσων 
τραπεζικών εργαλείων για τη διαχείριση 
των επιταγών, και τη χαλάρωση των πι-
στοδοτικών κριτηρίων από το τραπεζικό 
σύστημα.

 Η τρίτη, αφορά σε μέτρα μείωσης του 
κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, 
όπως η επιδότηση των ασφαλιστικών ει-
σφορών και η μείωση των έμμεσων φό-
ρων. Και η τέταρτη, σε μέτρα ελάφρυν-
σης από υποχρεώσεις, με τη ρύθμιση 
των 120 δόσεων, τον ακατάσχετο επαγ-
γελματικό λογαριασμό και την αναστολή 
των πλειστηριασμών επαγγελματικών 
ακινήτων. Και το σημαντικότερο, 
εξειδικευμένα μέτρα ανά νομό και 
ανά νησί για το ασφαλές άνοιγ-
μα της οικονομίας. Όχι στο 
προβληματικό «ακορντεόν» 
και τις παλινωδίες που ανα-
παράγουν την αβεβαιότητα.

Η Θεσσαλονίκη είναι 
μια από τις πόλεις που 
έχει «χτυπηθεί» 
αρκετά από 
τον κο-
ρονο-
ϊ ό . 

Πως θα περιγράφατε τις επιλογές που 
έκανε η κυβέρνηση για την πανδημία;

 Η κριτική που ασκούμε αφορά, κυ-
ρίως, στο κρίσιμο χρονικό διάστημα μετά 
το πρώτο lockdown. Και αυτό γιατί δεν 
αξιοποιήσαμε το καλοκαίρι για μέτρα 
πρόληψης και προετοιμασίας ενόψει του 
δύσκολου φθινοπώρου που όλοι περι-
μέναμε. Αντ’ αυτού, δυστυχώς, το σύστη-
μα υγείας δεν ενισχύθηκε όπως θα έπρε-
πε, ο σχεδιασμός των τεστ παρέμεινε 
προβληματικός, η στήριξη γιατρών και 
νοσηλευτών εξαντλήθηκε στα επικοι-

νωνιακά χειροκροτήματα το 
βράδυ στα μπαλκόνια, 

τα σχολεία άνοιξαν 
υπερπληθείς τά-
ξεις αδυνατώ-
ντας να τηρή-
σουν τα μέτρα 
και τις αποστά-
σεις, ενώ στα 

μέσα μεταφοράς, ειδικά τις ώρες αιχμής, 
ο υπερβολικός συνωστισμός συνέβαλλε 
στη διασπορά του ιού. 

Και το χειρότερο από όλα, η επιλεκτι-
κή τήρηση των μέτρων αλλά και η εικό-
να των κυβερνητικών να είναι υπεράνω 
των νόμων, πλήγωσε την εμπιστοσύνη 
των πολιτών απέναντι σε αυτούς που 
λαμβάνουν τις αποφάσεις. Συμπληρω-
ματικά για τη Θεσσαλονίκη, ο προβλημα-
τικός χειρισμός ενισχύθηκε και από την 
καθυστερημένη λήψη μέτρων, στα τέλη 
Οκτωβρίου, που δυστυχώς έφερε την κα-
τάσταση στα όρια της.

Ποια είναι η άποψη σας για την κυ-
βερνητική διαχείριση για το θέμα Κου-
φοντίνα; Η δημοκρατία, τελικά, εκβιά-
ζεται ή εκδικείται; Τίποτα από τα δύο, και 
αυτά πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα. Που 
σημαίνει πως δεν παραχωρείς σε κανέ-
ναν τίποτα παραπάνω από όσα δικαιού-
ται, αλλά και δεν του στερείς τίποτα από 
αυτά, ακόμα και αν μιλάμε για έναν αμε-
τανόητο τρομοκράτη.

Η εκάστοτε κυβέρνηση δεν έχει κα-
νένα δικαίωμα, να καθορίζει τον τρόπο 
που θα εφαρμοστεί ο νόμος, με βάση το 
ποιον αφορά στην κάθε περίπτωση.

Το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να πολιτι-
κοποιείται, και μάλιστα με όρους ακραίας 
πόλωσης, και σίγουρα, η πολιτεία οφεί-
λει να φροντίσει, βάσει και της απόφασης 
του Δικαστικού Συμβουλίου, να μην χά-
σει τη ζωή του ένας στυγερός δολοφό-
νος με κίνδυνο να μετατραπεί σε  ήρωα 
ή σύμβολο δήθεν αγωνιστικότητας. Η 
«εκδίκηση» της Δημοκρατίας είναι ο σω-
φρονισμός χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις. 

*Ολόκληρη η συνέντευξη του 
Μανώλη Χριστοδουλάκη στο www.
karfitsa.gr

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Η  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ
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Ο βουλευτής Ευβοίας Σίμος Κεδίκογλου στην Karfitsa

Απαράδεκτο ο κ. Τσίπρας να ζητάει 
προνομιακή μεταχείριση για έναν δολοφόνο

Σε όλα τα θέματα που απασχο-
λούν την τρέχουσα πολιτική 
και όχι μόνον επικαιρότητα είχε 

την ευκαιρία να αναφερθεί μέσα από 
συνέντευξη που παραχώρησε στην 
karfitsa ο βουλευτής Ευβοίας Σίμος 
Κεδίκογλου. Ο κ. Κεδίκογλου με αφορ-
μή την απεργία πείνας του Δημήτρη 
Κουφοντίνα, χαρακτήρισε απαράδεκτη 
την στάση του αρχηγού της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης να ζητάει προνο-
μιακή μεταχείριση και παραβίαση της 
έννομης τάξης για έναν αμετανόητο 
κατά συρροή δολοφόνο. 

Σας ανησυχεί ο αριθμός των κρου-
σμάτων κορωνοϊού που παραμένει 
ψηλά με τις μεταλλάξεις να έχουν με-
γάλη διασπορά, γεγονός που αποκλεί-
ει άνοιγμα της αγοράς και του λιανε-
μπορίου; Η επιδημιολογική κατάσταση 
είναι επιβαρυμένη σχεδόν σε ολόκληρη 
τη χώρα. Σε έκτακτη σύσκεψη υπό τον 
Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πα-
ρουσιάστηκαν τα επιδημιολογικά δεδο-
μένα και συζητήθηκε η επίδραση των 
μεταλλάξεων στη μετάδοση του ιού. Τα 
μέτρα αποδίδουν και αν δεν είχαν απο-
φασισθεί εγκαίρως τότε η κατάσταση θα 
ήταν χειρότερη. Η έξοδος από την κρίση 
είναι ορατή, αλλά το πόσο γρήγορα θα 
φτάσουμε εκεί εξαρτάται από τα προσε-
κτικά βήματα τα οποία θα κάνουμε, για 
να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε κα-
νονικούς ρυθμούς. Η όποια άρση μέτρων 
γίνεται τη στιγμή που τα επιδημιολογικά 
δεδομένα επιτρέπουν το «άνοιγμα» και 
άλλων δραστηριοτήτων, χωρίς να δια-
κυβεύονται όσα έχουμε καταφέρει μέχρι 
σήμερα. Σύμφωνα με τις εισηγήσεις της 
Επιτροπής των ειδικών  αποφασίζονται 
τα επόμενα βήματα.

Η αντιπολίτευση ζητά επίταξη ιδι-
ωτικών δομών υγείας και μάλιστα το 
τελευταίο διάστημα πιο επιτακτικά. 
Υπάρχει περίπτωση να δούμε ανάλογη 
κίνηση από την κυβέρνηση  δεδομένης 

της πίεσης που δέχεται το ΕΣΥ; Με τον 
ιδιωτικό τομέα υπάρχει μια καλή συνερ-
γασία από το πρώτο κύμα της πανδημίας 
με συμφωνίες σε ό,τι αφορά την διάθεση 
κλινών σε ΜΕΘ και απλών για νοσηλεία 
μη covid ασθενών. Υπάρχει «αγαστή συ-
νεργασία» και όπου χρειάζεται η κυβέρ-
νηση κάνει αυτό που είναι απαραίτητο για 
τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.Από 
την ημέρα του lockdown στην Αττική, οι 
απλές κλίνες Covid στα Νοσοκομεία της 
Αττικής έχουν αυξηθεί από τις 1.673  στις 
2.064 και οι κλίνες Μ.Ε.Θ.-COVID από τις 
229 στις 312. Το Εθνικό Σύστημα Υγεί-
ας πιέζεται και κάθε ημέρα ανοίγουμε 
και καινούργια επιπλέον κρεβάτια. Το 
Υπουργείο Υγείας έχει πάρει 120 κρεβά-
τια Μ.Ε.Θ. από τον ιδιωτικό τομέα για τη 
νοσηλεία non-Covid ασθενών προκειμέ-
νου να μετατραπούν ισάριθμα κρεβάτια 
εντατικής του Ε.Σ.Υ. σε Covid.

Η απεργία πείνας του Δημήτρη Κου-
φοντίνα με αίτημα της μεταγωγή του 
στις φυλακές Κορυδαλλού, έχει κορυ-
φώσει την πολιτική αντιπαράθεση. Η 
αξιωματική αντιπολίτευση κάνει λόγο 
για αδιαφορία μπροστά στην ανθρώπι-
νη ζωή, η κυβέρνηση για εκβιασμό που 
δεν πρόκειται να δεχτεί. Θα ήθελα το 
σχόλιο σας. Είναι απαράδεκτο ο αρχηγός 
της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να ζη-
τάει προνομιακή μεταχείριση και παραβί-
αση της έννομης τάξης για έναν κατάδικο 
και πολύ περισσότερο για έναν αμετανό-
ητο κατά συρροή δολοφόνο όπως είναι ο 
Δημήτρης Κουφοντίνας. Θα προτρέπαμε 
τον κ. Τσίπρα αν επιθυμεί  να κινηθεί στο 
πλαίσιο των νόμων και να ζητήσει από 
τον Κουφοντίνα να διακόψει την απεργία 
πείνας και να προσφύγει -δια των συ-
νηγόρων του- στα αρμόδια όργανα της 
Πολιτείας για την αλλαγή της απόφασης 

κράτησής του στις φυλακές Δομοκού. Το 
Σεπτέμβριο του 2021 ο Δημήτρης Κου-
φοντίνας μπορεί να κάνει αίτηση απόλυ-
σης, αφού κατοχυρώνεται το δικαίωμά 
του αυτό. Γιατί λοιπόν κάνει απεργία πεί-
νας τώρα; Θα μπορούσε να έχει προσφύ-
γει από την πρώτη στιγμή στη Δικαιοσύνη 
και να σταματήσει τους εκβιασμούς. Σε 
κανένα δικαιϊκό σύστημα και πουθενά 
στον κόσμο ο κατάδικος δεν επιλέγει τον 
τρόπο και τον τόπο κράτησής του. Ο Δ. 
Κουφοντίνας θέλει να επιλέξει εκείνος τη 
φυλακή κράτησης του και για το πετύχει 
κάνει απεργία πείνας υπό την απειλή της 
αυτοχειρίας. Η Πολιτεία δεν εκβιάζεται. 
Όσον αφορά την κατάσταση της υγείας 
του, παρακολουθείται σε 24ωρη βάση 
από γιατρούς και νοσοκόμους.

*Ολόκληρη η συνέντευξη του Σίμου 
Κεδίκογλου στο www.karfitsa.gr

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Ο Ν  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο  Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Τ Η
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Τσιάρας από Θεσσαλονίκη: Καταθέστε προτάσεις για μετεστέγαση και πάρτε το.  
-Ειδικό ρόλο αναλαμβάνει ο Στ. Καλαφάτης 

Ο κύβος ερρίφθη: Στη Δικαιοσύνη 
το κτίριο του ΙΚΑ Πύλης Αξιού 

Στη σύσκεψη της περασμέ-
νης Δευτέρας στο υπουργείο 
Μακεδονίας - Θράκης, που 

προγραμματίστηκε μόλις τρεις ημέρες 
νωρίτερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης 
Κώστας Τσιάρας ήταν έτοιμος για τις 
απαντήσεις που θα έδινε. Μετέφερε 
την πρωθυπουργική βούληση να λυθεί 
άμεσα το κτιριακό της Δικαιοσύνης στη 
Θεσσαλονίκη με τη μοναδική εφικτή 
λύση: την παραχώρηση του κτιρίου του 
ΙΚΑ Πύλης Αξιού για να μετατραπεί σε 
συμπληρωματικό δικαστικό μέγαρο. Οι 
ενστάσεις πλέον από υγειονομικούς 
και υπαλλήλους του ΕΦΚΑ κάμπτονται 
μπροστά στην ασφυκτική πίεση της 
έλλειψης χώρου στο κεντρικό κτίριο 
των δικαστηρίων.  

Το κλίμα στο υπουργείο Μακεδονίας 
– Θράκης, μετά τη σύσκεψη στο δικα-
στικό μέγαρο είχε μία κατεύθυνση. Αυτή 
της παραχώρησης του κτιρίου του ΙΚΑ 
στα δικαστήρια. Ο υπουργός Δικαιοσύνης 
Κώστας Τσιάρας είχε ακούσει λίγη ώρα 
νωρίτερα, απ’ όλους τους προϊσταμένους 
των δικαστηρίων, όπως και από τους 
προέδρους του δικηγορικού συλλόγου 
και του συλλόγου δικαστικών υπαλλή-
λων την κατάσταση που επικρατεί στα 
δικαστήρια. «Θα με βάλουν φυλακή. 
Έχουμε καταλάβει 1.100 τετραγωνικά 
ημιυπαίθριων για να καλύψουμε τις ανά-
γκες μας», ξέσπασε ο πρόεδρος της επι-
τροπής δικαστικού μεγάρου, πρόεδρος 
Εφετών Χρήστος Νάστας. Η εικόνα μετα-
φέρθηκε γρήγορα στη μεγάλη αίθουσα 
του ΥΜΑ-Θ. 

«Η κατάσταση στα δικαστήρια είναι 
εκρηκτική από την έλλειψη χώρων», 
υπερθεμάτισε με ένταση ο υφυπουργός 
Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μα-
κεδονίας – Θράκης Σταύρος Καλαφά-
της. Ως δικηγόρος, γνωρίζει καλά τους 
χώρους στους οποίους έχει εργαστεί 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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ο ίδιος. Και γι’ αυτό ανέλαβε να μπει μπροστάρης 
στην επίλυση ενός από τα μεγαλύτερα ζητήματα 
υποδομών της Θεσσαλονίκης. Το γεγονός ότι η 
απόφαση του περασμένου Ιουλίου για συγκρό-
τηση επιτροπής που θα εξέταζε την υπόθεση δεν 
υλοποιήθηκε, λόγω των εξελίξεων με την πανδη-
μία όπως είπε ο κ. Τσιάρας στις δηλώσεις του, ήταν 
ένα κενό που θεωρήθηκε ότι έπρεπε να αναπλη-
ρωθεί άμεσα.  

Έτσι, στη σύσκεψη της Δευτέρας ο υπουργός 
Δικαιοσύνης μετέφερε στους παρισταμένους ότι 
η πρόταση για την παραχώρηση του ΙΚΑ Πύλης 
Αξιού στη Δικαιοσύνη είναι ειλημμένη. Αρκεί όμως 
άμεσα να κατατεθούν προτάσεις για τη μεταστέγα-
ση των υγειονομικών υπηρεσιών και των υπηρε-
σιών του ΕΦΚΑ σε άλλον χώρο ή ακόμη και άλ-
λους χώρους, όπως συγκεκριμένα ακούστηκε στη 
σύσκεψη.  

 
Αρχίζουν οι επισκέψεις  
Και στο σημείο αυτό αναλαμβάνει ρόλο ο υφυ-

πουργός Εσωτερικών και Θεσσαλονικιός βουλευ-
τής Σταύρος Καλαφάτης. Πληροφορίες αναφέρουν 
ότι την επομένη της σύσκεψης ήδη είχε κανονίσει 
τις πρώτες επισκέψεις σε χώρους, που θέτουν 
υποψηφιότητα για τη μεταφορά των υπηρεσιών 
του κτιρίου ΙΚΑ Πύλης Αξιού. Ο κ. Καλαφάτης 
άλλωστε γνώριζε πολύ καλά εδώ και καιρό όσα 
προηγήθηκαν με τον προκάτοχό του και έδειξε στη 
σύσκεψη της Δευτέρας ότι ήταν απόλυτα έτοιμος 
για το επόμενο βήμα.  

Τα όσα δήλωσαν μετά τη σύσκεψη ο υπουρ-
γός Δικαιοσύνης και ο υφυπουργός Εσωτερικών 
(Μακεδονίας – Θράκης) μπορούσαν να δημιουρ-
γήσουν την εντύπωση πως δεν έγινε απολύτως 
κανένα βήμα και ότι επαναλήφθηκε μία σύσκε-
ψη. Μόνον που η αλήθεια δεν είναι αυτή. «Είναι 
η πρώτη φορά που γίνονται ουσιαστικά βήματα. 
Η αίσθηση που έχουμε αποκομίσει είναι ότι το 
πρόβλημα οδεύει ολοταχώς προς τη λύση του και 
πλέον η μπάλα βρίσκεται στο δικό μας έδαφος», 
σχολίαζε μιλώντας στην Karfitsa παράγοντας της 
Δικαιοσύνης στη Θεσσαλονίκη.   

Αυτό είναι μία αλήθεια και την είπε χωρίς πε-
ριστροφές ο κ. Τσιάρας. Ανακοίνωσε πως πλέον η 
υπόθεση μεταφέρθηκε στους τοπικούς παράγο-
ντες, οι οποίοι θα κληθούν να κάνουν τις προτάσεις 
τους για τη μεταστέγαση των υπηρεσιών σε νέο ή 
νέα κτίρια. Η υπόθεση έχει φύγει από τα χέρια της 
ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης και βρίσκεται 
στη Θεσσαλονίκη. Τον συντονισμό αναλαμβάνει ο 
κ. Καλαφάτης, ο οποίος δεν έδειξε να φείδεται για 
να πάρει στις πλάτες του την προσπάθεια. Άλλω-
στε ήδη ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδά-
κης έδωσε από την πλευρά του το «πράσινο φως» 
για την παραχώρηση του κτιρίου, που ανήκει στο 
δικό του χαρτοφυλάκιο αφού είναι ιδιοκτησίας του 
ΕΦΚΑ. Επομένως ο δρόμος είναι ανοιχτός.

reportage

Οι αντιδράσεις των υπηρεσιών 

Τα τρία κτίρια που θέτουν ισχυρή υποψηφιότητα 

Η φιλοδοξία για «δικαστηριακό πάρκο» 

Στη σύσκεψη το υπουργείου 
συμμετείχαν, για πρώτη φορά, οι εκ-
πρόσωποι των «θιγόμενων», με την 
έννοια της μετακίνησης, υπηρεσιών. 
Ο διευθυντής του περιφερειακού 
κέντρου υποστήριξης ΕΦΚΑ Κ. Μα-
κεδονίας Κωνσταντίνος Ζυγγερίδης 
και ο διοικητής της 3ης Υγειονομι-
κής Περιφέρειας Παναγιώτης Μπο-
γιατζίδης, οι οποίοι προέταξαν την 
έντονη αντίρρηση των υπηρεσιών 

τους. «Είναι κομβικός ο ρόλος τους 
στο συγκεκριμένο κτίριο», είπαν για 
να συναντήσουν την αντίδραση του 
προέδρου Εφετών Χρήστου Νάστα. 
«Την τελευταία πενταετία γεμίζετε 
το κτίριο με υπαλλήλους από διάφο-
ρες υπηρεσίες που είναι φιλοξενού-
μενες για να δείχνετε ότι λειτουργεί. 
Το είχατε ένα ερείπιο», είπε σε έντο-
νο ύφος, προσθέτοντας ότι αυτή η 
«κινητικότητα» γίνεται αντιληπτή 

από τα παράθυρα του δικαστικού 
μεγάρου. 

Αμέσως αρκετοί παρενέβησαν 
για να πέσουν οι τόνοι. Ακόμη και ο 
υπουργός δικαιοσύνης, ως γιατρός 
που εργάζεται στη Θεσσαλονίκη, φέ-
ρεται να είπε ότι «κι εγώ εργάστηκα 
εκεί και ξέρω πώς είναι η κατάσταση. 
Να είμαστε λογικοί. Θα βρεθεί λύση, 
με τη μεταφορά είτε σε δημόσιο, είτε 
σε ιδιωτικό κτίριο». 

Παρ’ ότι κατά τη διάρκεια των 
συσκέψεων δεν έγινε αναφορά σε 
συγκεκριμένα κτίρια, πληροφορίες 
αναφέρουν πως προεργασία ήδη 
έχει γίνει και γι’ αυτό η στόχευση θα 
είναι συγκεκριμένη. Στη σύσκεψη 
του υπουργείου η διευθύντρια του 
πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσ-
σαλονίκη Μαρία Αντωνίου, η οποία 
συμμετείχε και στην πρώτη σύσκεψη 
του περσινού Ιουλίου, έριξε την ιδέα 
να εξεταστεί το ενδεχόμενο να μοι-
ραστούν οι υγειονομικές και οι διοι-
κητικές υπηρεσίες σε διαφορετικά 
κτίρια. Παρά την ένσταση των παρα-
γόντων των δύο φορέων (ΕΦΚΑ και 
ΥΠΕ) ότι εξυπηρετεί η συνύπαρξη 
στον ίδιο χώρο, η ιδέα φαίνεται ότι 
βρήκε πρόσφορο έδαφος από την 
πλευρά των υπολοίπων, καθώς έτσι 
λύνει και τα χέρια της διερεύνησης 
λύσης για μεταστέγαση των δύο δια-
φορετικών υπηρεσιών. Δεν είναι τυ-
χαίο ότι ο κ. Τσιάρας στη δήλωσή του 
έκανε λόγο για «κτίριο ή κτίρια». 

Το βασικό κτίριο που θέτει σοβα-
ρή υποψηφιότητα να φιλοξενήσει τις 
υπηρεσίες του κτιρίου Πύλης Αξιού 
είναι αυτό του ΕΦΚΑ στους Αμπε-
λόκηπους. Ήδη έχουν γίνει επισκέ-
ψεις, έχουν εξεταστεί οι χώροι του 
και έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν 
πολλά κενά για την εγκατάσταση 
των υπηρεσιών. Το σημείο στο οποίο 
βρίσκεται, ακριβώς στα όρια με την 
Ξηροκρήνη του δήμου Θεσσαλονί-
κης, δεν είναι απαγορευτικό για την 
πρόσβαση, ενώ διαθέτει και χώρους 
στάθμευσης. Πληροφορίες αναφέ-
ρουν πως η πρώτη αναφορά στο 
συγκεκριμένο κτίριο έγινε στη σύ-
σκεψη του πρωθυπουργού με τους 
παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλο-
νίκης και είχε τεθεί από τον πρόεδρο 
του δικηγορικού συλλόγου Στάθη 
Κουτσοχήνα. Θερμός υποστηρικτής 
της πρότασης φαίνεται πως είναι ο 
δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης 
Λάζαρος Κυρίζογλου. 

Το κτίριο της οδού Μοναστη-

ρίου, όπου στεγαζόταν η διεύθυν-
ση υγιεινής της πρώην νομαρχίας, 
αποτελεί ένα από τα υποψήφια. Το 
κτίριο ανήκει στο Χαρίσειο και από 
την αποχώρηση των υπηρεσιών της 
σημερινής περιφέρειας δεν έχει νοι-
κιαστεί, είναι κενό. Εξετάζεται σοβα-
ρά η περίπτωση να μεταφερθούν σε 
αυτό διοικητικές υπηρεσίες, όμως το 
πρόβλημα είναι ότι θα χρειαστεί να 
δοθεί ενοίκιο.  

Αυτό που ως τρίτη λύση εξε-
τάζεται επίσης σοβαρά είναι το 
πρώην νοσοκομείο Αγίου Παύλου. 
Ήδη ελέγχεται το ιδιοκτησιακό κα-
θεστώς για να εξεταστεί εάν γίνε-
ται να αξιοποιηθεί για τη φιλοξενία 
των υγειονομικών υπηρεσιών. Είναι 
κατάλληλο γι’ αυτόν τον σκοπό, 
καθώς επί χρόνια λειτουργούσε ως 
νοσοκομείο. Η λύση αυτή θα είναι σε 
χώρο που βρίσκεται πολύ κοντά στο 
σημερινό κτίριο, πάλι στην οδό Φρά-
γκων, επομένως δεν δικαιολογείται 
οποιαδήποτε αντίδραση.

Η θετική ατμόσφαιρα με την ου-
σιαστικά ειλημμένη απόφαση για 
την επέκταση του δικαστικού μεγά-
ρου στο κτίριο του ΙΚΑ Πύλης Αξιού, 
ενισχύθηκε με την πρόθεση που έχει 
εκφράσει κατά καιρούς ο δήμαρχος 
Κωνσταντίνος Ζέρβας για γενικότε-
ρη ανάπλαση της περιοχής που βρί-
σκεται μεταξύ του κύριου δικαστικού 

μεγάρου και του κτιρίου των Διοικη-
τικών Δικαστηρίων. Έχει αναφέρει 
ο δήμαρχος, ο οποίος μάλιστα είχε 
επισκεφτεί την περιοχή με αφορμή 
το σχέδιο ανάπλασης της οδού 26ης 
Οκτωβρίου, έργο που είναι σε εξέλι-
ξη, πως μπορεί η περιοχή να μετα-
τραπεί σε ένα δικαστηριακό πάρκο. 

Τη θέση αυτή ενίσχυσε και ο 

περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδο-

νίας, ο οποίος δήλωσε έτοιμος να 

προτείνει για χρηματοδότηση από 

πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, μέσω του 

προγράμματος της περιφέρειας, την 

ανάπλαση της συγκεκριμένης περι-

οχής.
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Δεκατρείς γυναίκες της Θεσσαλονίκης μιλούν στην Karfitsa
για τις δικές τους σημαντικές στιγμές  

Γυναικείες … κουβέντες 
Τ Η Σ  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α Σ  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ

Η πρώτη Παγκόσμια Ημέρα 
της Γυναίκας γιορτάστηκε 
το 1909 με πρωτοβουλία 

του Σοσιαλιστικού Κόμματος των 
ΗΠΑ και υιοθετήθηκε δύο χρόνια αρ-
γότερα από τη Σοσιαλιστική Διεθνή. 
Τα Ηνωμένα Έθνη ξεκίνησαν να 
γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα 
της Γυναίκας στο Διεθνές Γυναικείο 
Έτος του 1975. Το 1977, η Γενική 
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
κάλεσε τα κράτη μέλη να ανακηρύ-
ξουν την 8η Μαρτίου ως Ημέρα του 
ΟΗΕ για τα δικαιώματα των γυναι-
κών και την παγκόσμια ειρήνη.

Οι γυναίκες ως μητέρες, κόρες, 
σύντροφοι και επαγγελματίες καλού-
νται να ανταπεξέλθουν συνήθως σε 
πολλούς περισσότερους από έναν 
ρόλο καθημερινά. Πάντα με ευαισθη-
σία και ανεπτυγμένη συναισθηματική 
νοημοσύνη τα καταφέρνουν. Κάθε μια 
με το δικό της τρόπο και από διαφορε-
τικά μετερίζια  δίνει το δικό της αγώνα 
για να αφήσει το δικό της μοναδικό 
αποτύπωμα στην εξέλιξη της κοινωνί-
ας  και στην επόμενη γενιά. Δεκατρείς 
γυναίκες που ζουν και δραστηριοποι-
ούνται στη Θεσσαλονίκη ξετυλίγουν 
στην Καρφίτσα τις δικές τους μικρές 
ιστορίες, αναφέρουν εκείνες τις στιγ-
μές που τις  «ταρακούνησαν» ευχάρι-
στα ή δυσάρεστα και έπαιξαν τον ρόλο 
τους στην εξέλιξή τους. 

 
Μαρία Αντωνίου 

Πολιτικός Επικεφαλής γραφείου 
Πρωθυπουργού Θεσσαλονίκη

Σύζυγος, μητέρα, εργαζόμενη, νοικοκυρά, πολιτικός καλείται 
να τους υπηρετήσει επάξια και να φέρει τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα. Αγωνίστηκε και αγωνίζεται, γιατί έχει άποψη 

και πολεμά για αυτή, γιατί δεν συμβιβάστηκε με την ταυτότητα 
που της απέδωσε η κοινωνία. 

Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου με διέκρινε η 
δυναμικότητα, η τόλμη, η αποφασιστικότητα, η κοινωνικότητα 

που εξελίχθηκαν σε έντονη επιθυμία για ενεργό συμμετοχή 
στα κοινά. Συμμετείχα σε ομάδες, συλλόγους και μετέπειτα 

ασχολήθηκα με την αυτοδιοίκηση και την πολιτική, 
υπηρετώντας σε διάφορες θέσεις προτάσσοντας πάντα το 

καλό του τόπου. Επιθυμούσα να είμαι ωφέλιμη και να βοηθάω 
τον συνάνθρωπό μου. Κι αυτό έκανα. Δεν ξέχασα, όμως, 

ποτέ το ρόλο της μάνας. Που φροντίζει την οικογένεια, που 
αγωνιά για την πρόοδο των παιδιών της, που είναι στήριγμα σε 

δύσκολες στιγμές. 
Η εκλογή μου στο ελληνικό κοινοβούλιο ήταν ένα σημαντικός 
σταθμός στη ζωή μου, που επέφερε πολλές αλλαγές. Σε νεαρή 
ηλικία και έχοντας δύο μικρά παιδιά ήταν σίγουρα μία μεγάλη 

πρόκληση για μένα καθώς αυξήθηκαν οι υποχρεώσεις ενώ 
έπρεπε να συνδυάσω πολλούς και διαφορετικούς ρόλους. 

Ένα αγώνας που μετρά ήδη αρκετά χρόνια και που συνεχίζεται 
με την ίδια υπεύθυνη στάση απέναντι στις οικογενειακές και 

επαγγελματικές μου υποχρεώσεις. 
Στη ζωή, όμως, ό,τι αποκτάς απαιτεί προσπάθεια, τόλμη, 

θάρρος και κυρίως διεκδίκηση.
Με την προσδοκία να είμαστε ο εαυτός μας, να στηρίζουμε 
τις επιλογές μας, να έχουμε πίστη σε αυτά που θέλουμε, να 

μην απογοητευόμαστε, να ονειρευόμαστε, να στοχεύουμε, να 
πετυχαίνουμε, ως σύντροφος, ως μητέρα, ως επιστήμονας, ως 
πολιτικός και κυρίως ως άνθρωπος, εύχομαι χρόνια πολλά σε 

όλες τις γυναίκες του κόσμου!

Σύνθετος και πολυδιάστατος ο ρόλος της γυναίκας 
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Χρύσα Γεωργιάδου Καλυψώ Γ. Γούλα
Αντιδήμαρχος  Διοικητικών Υπηρεσιών Δ. Δέλτα Δικηγόρος Πρόεδρος Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου

Η δύναμη των γυναικών είναι σαν του ΦοίνικαΑντλώ δύναμη από τη μνήμη της μητέρας μου
Γυναίκες ηρωίδες που αγωνίστηκαν και αγωνίζονται υπό αντίξοες συνθήκες 

έχουμε ή είχαμε όλοι στη ζωή μας.
Για εμένα γυναίκα σύμβολο καθημερινού αγώνα ήταν και είναι η μητέρα 

μου. Σχεδόν μόλις μισό αιώνα πριν, σε ένα χωριό δίπλα στη Θεσσαλονίκη, 
τα όνειρα για την μόρφωση των κοριτσιών σταματούσαν στο απολυτήριο 

Δημοτικού. Οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της Ελλάδας, αλλά κυρίως 
οι αντιλήψεις για το δικαίωμα της γυναίκας στη μόρφωση ήταν πολύ 

ξεκάθαρες. Τελειώνεις το δημοτικό, πιάνεις δουλειά και όταν ενηλικιωθείς 
παντρεύεσαι. Πως μπορούσε ένα κορίτσι να ξεφύγει από αυτή τη βαθιά 

ριζωμένη νοοτροπία. Δεν μπορούσε.
Αναγκάζονταν να συμβιβαστεί και να προχωρήσει όσο και αν η καρδιά του 

φλέγονταν από την ανάγκη να μορφωθεί και να γίνει καλύτερος άνθρωπος.
Έτσι συνέβη και με τη δική μου μητέρα, μόνο που αυτή βρήκε τον τρόπο 

να απεγκλωβιστεί. Έβαλε σκοπό της ζωής της τα παιδιά της, που κατά 
σύμπτωση ήταν τέσσερα κορίτσια, να σπουδάσουν και να μορφωθούν.

Έχοντας την αμέριστη στήριξη του πατέρα μας κατάφερε με την στάση της 
να μας εμπνεύσει και να μας δώσει κίνητρα να κατακτήσουμε τη γνώση που 

τόσο πολύ αγαπούσε και που η ζωή της στέρησε. 
Χωρίς να την σταματήσει τίποτα. Η απώλειά της στα 20 μου χρόνια 

αποτέλεσε για μένα ορόσημο αλλά και αφετηρία για να μη σταματήσω να 
προσπαθώ για τα όνειρα και τους στόχους μου ακολουθώντας το δρόμο 

που χάραξε εκείνη. Τα εμπόδια έγιναν για εμένα μέρος της διαδρομής που 
αποφάσισα να ακολουθήσω και κάθε μέρα, παλιότερα από τις δικαστικές 

αίθουσες και τώρα από τον δήμο Δέλτα, αντλώ δύναμη από τις αναμνήσεις 
που έχω με την μητέρα μου, τη σημαντικότερη γυναίκα της ζωής μου. Χρέος 

μου μέσα από την ενασχόλησή μου με τα κοινά, είναι να διαμορφωθούν οι 
κατάλληλες συνθήκες ώστε όλες οι γυναίκες να έχουν ίσες ευκαιρίες στην 

εκπλήρωση των ονείρων τους.

Η δύναμη των γυναικών είναι απύθμενη. Το διαπίστωσα όταν συνάντησα 
γυναίκες που ξεκίνησαν από την Συρία, περπάτησαν χιλιάδες χιλιόμετρα 

μαζί με τα μικρά τους παιδιά τα οποία έπρεπε να φροντίζουν και τα ταΐζουν 
κάτω από δυσμενείς συνθήκες για να φτάσουν στην Ευρώπη. Μίλησα μαζί 

τους στα Διαβατά και στο «Φιλοξενείο αιτούντων άσυλο» στην Τούμπα, όπου 
περίμεναν με αγωνία πότε θα τελειώσουν οι διαδικασίες να επανενωθούν με 

άλλα μέλη των οικογενειών τους. 
Η δύναμη των γυναικών δεν γνωρίζει από στερεότυπα. Το διαπίστωσα 

στις γυναίκες της Τούμπας που έγιναν μια αγκαλιά για τις γυναίκες και τα 
παιδιά που έμειναν στο «Φιλοξενείο» προσφέροντας καθημερινά φαγητό 
και αγάπη.  Η δύναμη των γυναικών είναι σαν τον Φοίνικα που μπορεί να 

καεί αλλά να αναγεννηθεί από τις στάχτες. Το διαπίστωσα στον Ξενώνα 
κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Θεσσαλονίκης, όταν είδα γυναίκες και 

μητέρες που είχαν κακοποιηθεί να μαζεύουν τα κομμάτια της ψυχής τους, 
να φεύγουν από το σπίτι τους που είχε μετατραπεί σε κολαστήριο, η δική 
τους εμπόλεμη ζώνη και να προσπαθούν να σταθούν και πάλι στα πόδια 
τους και να πιάσουν τη ζωή τους από την αρχή. Η δύναμη των γυναικών 
για αλληλεγγύη είναι ατελείωτη. Το διαπίστωσα βλέποντας εργαζόμενες 

οργανισμών και εθελόντριες ΜΚΟ που δεν σταμάτησαν ποτέ να νοιάζονται 
και να τρέχουν (κυριολεκτικά) για τον συνάνθρωπο τους.  

Η δύναμη των γυναικών αναδεικνύεται τις ημέρες της πανδημίας. Η 
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας δεν είναι μια ακόμα αναφορά στο καλεντάρι 

μας. Είναι μια ισχυρή υπενθύμιση όλων όσων πράττουμε εμείς οι γυναίκες 
σε όλο τον πλανήτη, με την ξεχωριστή δύναμη του μυαλού και της ψυχής 

που διαθέτουμε για να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο αλλά και μια 
υπενθύμιση για όλα όσα πρέπει ακόμα να γίνουν. 
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Αλεξάνδρα Γωγούση
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω 

Υπόθεση υιοθεσίας
30 χρόνια plus, δικηγόρος...

Υποθέσεις πολλές και με διαφορετικό αντικείμενο.
Κάθε υπόθεση μοναδική...

Όσο ίδια πάντως κι αν έμοιαζε με μια άλλη, στο 
τέλος ποτέ δεν ήταν ίδια...

Μια όμως ήταν η υπόθεση που με συγκλόνισε...
Και με συγκλονίζει κάθε φορά που τη θυμάμαι...

Και διαδραματίστηκε στα πρώτα χρόνια της 
δικηγορίας μου...

Την ημέρα εκείνη και έκλαψα μέσα στο δικαστήριο 
-χωρίς να μπορώ να συγκρατήσω τα δάκρυά μου 
και ξαναέκλαψα μετά από λίγο -από χαρά αυτή τη 

φορά για άλλο λόγο, και κλαίω όποτε θυμάμαι μια 
συγκεκριμένη στιγμή από το πρώτο στάδιο αυτής 

της νομικής διαδικασίας...
Και για να μη τα πολυλογώ κάθε φορά που μου 

έρχεται στο μυαλό η υπόθεση αυτή, εκφράζω την 
ευγνωμοσύνη μου στον Θεό γιατί δεν χρειάστηκε 

ποτέ να βρεθώ στη θέση της πρωταγωνίστριας 
στην ιστορία που θα σας περιγράψω...

Ένα ευτυχισμένο ζευγάρι ετοιμαζόταν να 
παντρευτεί. Η κοπέλα έγκυος. Πηγαίνοντας με 

αυτοκίνητο να συναντηθούν με τους κουμπάρους 
για να μιλήσουν για τον γάμο, τρακάρουν κι ο 

μέλλων γαμπρός σκοτώνεται επί τόπου.
Η κοπέλα καταγόταν από ένα μικρό χωριό της 

ελληνικής επαρχίας. Η κοινωνία εκεί δεν θα της 
συγχωρούσε ένα ... εξώγαμο.

Οι γονείς, τ’ αδέλφια, οι συγγενείς παρεμβαίνουν 
απαιτητικά...

Η κοπέλα πείθεται...
Τα υπόλοιπα διαδραματίζονται στις αίθουσες του 

δικαστηρίου.
Διαδικασία Υιοθεσίας...

Στις υποθέσεις αυτές προηγείται η φάση που 
ο δικαστής, πριν την ακροαματική διαδικασία, 

συναντάει τον γονέα ή τους γονείς που θα δώσουν 
το παιδί τους για υιοθεσία, σε άλλο χώρο και σε 

προηγούμενο χρόνο.
Εκεί, άσχετα με το τί ορίζει η πολιτική δικονομία, 
παρευρίσκονται και οι δικαστικοί συμπαραστάτες 

των γονέων: θετών και βιολογικών.
Στην προκειμένη περίπτωση, νέα δικηγόρος εγώ, 

εκπροσωπούσα το ζευγάρι των ανθρώπων που θα 
υιοθετούσαν το μωράκι της κοπέλας...

Όλες οι διαδικασίες γίνονται με ψευδώνυμα...
Η δικαστής, γυναίκα ήταν, καλεί την κοπέλα να 

υπογράψει ότι συμφωνεί να δοθεί το νεογέννητο 
μωρό της για υιοθεσία...

Εγώ εκεί, με μια πιο μικρή ακόμη συνεργάτιδα...
Η κοπέλα πλησιάζει τη δικαστή, τρέμοντας και 

κλαίγοντας βουβά...
Δείχνει σα χαμένη...

Ξαφνικά κοιτάζει προς τα εμένα και τη συνεργάτιδά 
μου...

Δυο “κοριτσάκια” κι εμείς...
Μας κοιτάει στα μάτια και μας ρωτάει: θα πέσει σε 

καλά χέρια το μωρό μου;;
Θα πάει σε καλούς ανθρώπους;;;

Βουρκώνω εγώ, με βλέπει η συνεργάτις μου και 
σα να παίρνει την “άδεια” βουρκώνει κι αυτή, μας 
βλέπει και η δικαστής, πάει κι αυτή να βουρκώσει 

αλλά γυρίζει το κεφάλι της αλλού για να μην τη 
δούμε...

-Θα πάει, της λέμε. Οι άνθρωποι είναι εξαιρετικοί!
Τυχερό το μωράκι σας...

Και να το δάκρυ η μητέρα, να το δάκρυ εμείς...
Και σκύβει η μητέρα και μου φιλάει τα χέρια...

Αυτά τα φιλιά να τα δίνεις στο παιδί μου από τη 
μάνα του, μου λέει.

Σα να είμαι εγώ...
Τα χάνω και κοκκαλώνω εγώ, ενώ η μητέρα 

κατευθύνεται προς το βιβλίο και υπογράφει με χέρι 
που έτρεμε...

-Για να έχουν εσάς δικηγόρο, καλοί άνθρωποι θα 

είναι, ψιθύρισε...
Η Παναγιά το φύλαξε το παιδάκι μου...

Μέχρι να φύγουμε εμείς για να κατευθυνθούμε 
στην αίθουσα, η μάνα μας ακολουθούσε με το 

βλέμμα της.
Κι αυτό ήταν...

Από εκείνη τη στιγμή και μετά και για όλη της τη 
ζωή θα αναρωτιέται πώς να περνάει άραγε το 

παιδάκι της...
Η ακροαματική διαδικασία με επανέφερε στην 

πραγματικότητα.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και οι θετοί γονείς 

πετούσαν στα ουράνια από τη χαρά τους!
Κι εμείς μαζί τους!

-Την είδατε τη μητέρα; Μας ρωτούσαν οι θετοί 
γονείς. Πώς είναι; Μικρή; μεγάλη; Μεγαλόσωμη; 

Μικροκαμωμένη; Ελληνίδα είναι; Τί χρώμα μαλλιά 
έχει; Πώς ήταν ντυμένη; Αμέτρητες ερωτήσεις...

Ήθελαν να μάθουν για τη μητέρα ώστε να 
φανταστούν πως θα μοιάζει αργότερα το παιδί 

τους...
Ήταν μια εξαιρετική παρουσία, τους απαντήσαμε 

εμείς.
Είστε πολύ τυχεροί...

Για την ιστορία αναφέρω ότι το παιδί -που πλέον 
δεν είναι παιδί, όντως έπεσε σε καλά χέρια. 

Είναι πανέξυπνο, εργατικό ασχολείται με πολλές 
δραστηριότητες, αγαπάει τους γονείς του σαν ... 

γονείς του κι όλοι είναι ευτυχισμένοι.
Εύχομαι κι αυτή η μάνα που “αποφάσισε” και το 

έδωσε για υιοθεσία να είναι καλά.
Κι όταν το βλέπει στον ύπνο της να νιώθει ότι έκανε 

το σωστό...
Ίσως για εκείνη, εκείνα τα χρόνια, σε εκείνο το 

περιβάλλον, αυτό να ήταν το σωστό...
Ποιος να ξέρει;

Ίσως και γι’ αυτό το παιδί ό,τι έγινε να έγινε για το 
καλό του...

Τί λέω τώρα...
Μήπως παραλογίζομαι;

Μπα, απλά κλαίω...
Απλά θυμήθηκα και κλαίω...

Σαν κόρη, σαν μάνα, σαν γυναίκα...
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Ντενίζ Ελευθερίου Άννα Ευθυμίου
Ιδιοκτήτρια Οίκου Νυφικών – Σχεδιάστρια Πολιτικός - βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Δικηγόρος - Εργατολόγος

Οι γυναίκες διεκδικούν πιο ισχυρή φωνήΑς ξαναγαπήσουμε υγιώς τον εαυτό μας

Η Ημέρα της Γυναίκας είναι μια γιορτή που χαίρομαι ιδιαίτερα ,κυρίως γιατί 
μας υπενθυμίζει από που ξεκινήσαμε και που έχουμε φτάσει .

Η σύγχρονη χειραφετημένη γυναίκα με τους πολύπλευρους ρόλους 
,απέχει παρασάγγας από τις πρωτοπόρους του κινήματος ,στις αρχές του 

περασμένου αιώνα .
Παρότι ακόμη αγωνιζόμαστε για ίση μεταχείριση κ αξιολόγηση στον 

επαγγελματικό στίβο, προσωπικά, ίσως υπήρξα τυχερή ή το είδος 
του επαγγέλματος μου ήταν τέτοιο, ώστε ποτέ να μην έχω νιώσει ότι 

παραγκωνίζομαι  εξαιτίας του φύλου μου.
Το ότι βέβαια δεν έχω προσωπική εμπειρία ,δεν σημαίνει ότι η άνιση 

μεταχείριση δεν υπάρχει .
Ακόμη πιστεύω ότι οι γυναίκες θα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σκληρά κ 
διπλά από τους άντρες σε όλα τα επίπεδα για να πετύχουμε τους στόχους 

μας και να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις της σύγχρονης εποχής.
Οι πολυδιάστατοι ρόλοι και τα στερεότυπα, τα οποία υπάρχουν ακόμα, 

νομίζω ότι είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια για την εξέλιξη μας.
Ως σύγχρονη γυναίκα καλούμαι να είμαι πετυχημένη επαγγελματικά, 

προσωπικά και κοινωνικά. Παράλληλα πρέπει να είμαι καλή νοικοκυρά και 
να πολεμάω συνεχώς τον αμείλικτο χρόνο γιατί η εποχή μας δεν αποδέχεται 

τις γυναίκες που γερνάνε και παχαίνουν ! Πρέπει να γυμνάζομαι και όλα 
αυτά να τα κάνω τρέχοντας από το πρωί μέχρι το βράδυ, έχοντας πάντα 

καλή διάθεση για όλους .
Αρκεί να αναφέρω ως ένα απλό παράδειγμα ότι για να πάω σε μια κοινωνική 
εκδήλωση χρειάζεται ένας μέσος χρόνος προετοιμασίας 3-4 ωρών, κατόπιν 

10ωρου  εργασίας, κάτι που για έναν άντρα φαντάζει αδιανόητο .
Να δηλώσω κουρασμένη απ’ όλους αυτούς τους ρόλους; Ναι θα το 

δηλώσω.
Το ότι βρίσκομαι στο μέσον της ζωής μου (ζωή να ‘χω) κ ίσως επηρεασμένη 

από την καραντίνα, αντιλήφθηκα ότι οι προτεραιότητες μου θα είναι 
διαφορετικές, από ‘δω και πέρα. 

Θα επαναπροσδιορίσω  τη θέση μου ως γυναίκα κ ως άνθρωπος απέναντι 
στα σύγχρονα πρότυπα και θα ξανά αγαπήσω τον εαυτό μου και θα τον 

ξανασεβαστώ.
Άλλωστε πιστεύω ακράδαντα, ότι και τα δυο φύλα εξαιτίας  της  εποχή 

μας, η οποία βρίθει από αρρωστημένα φαινόμενα αναγκαστούμε, για να 
παραμείνουμε υγιείς ,να επαναπροσδιορίσουμε τους ρόλους μας .

Το μήνυμα από μένα για την Ημέρα της Γυναίκας ,είναι: 
ΑΣ ΞΑΝΑΓΑΠΗΣΟΥΜΕ ΥΓΙΩΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ

Απ’ αυτό ξεκινάνε όλα...
Χρόνια πολλά στις Γυναίκες και στους Άνδρες που αγαπάνε τις γυναίκες.

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας έχει καθιερωθεί για να τιμήσει την 
προσφορά μας στην πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας. Βέβαια, η 

γυναίκα έχει ακόμα να διανύσει μεγάλο δρόμο για την άμβλυνση των 
ανισοτήτων και για την έμπρακτη εφαρμογή των ίσων δικαιωμάτων και 

ευκαιριών.  
Σε ό,τι με αφορά ως γυναίκα και μητέρα με την ιδιότητα της βουλευτή 

αλλά και της μάχιμης δικηγόρου με εξειδίκευση στο εργατικό δίκαιο αυτή 
η απόσταση πιστοποιείται κάθε φορά που καλούμαι να χειριστώ υποθέσεις 
που εμπεριέχουν εργασιακό εκφοβισμό. Ευτυχώς, στην Ελλάδα ξεκίνησαν, 

πρόσφατα, να ανοίγουν τα στόματα, τόσο για σεξουαλικές επιθέσεις, όσο και 
για εκφοβισμό και βία σε χώρους εργασίας. 

 Βέβαια, εκτός από τις περιπτώσεις τους εργασιακού εκφοβισμού, η γυναίκα 
είναι αυτή που είναι η πιο ευάλωτη και στη βία. Στη βία που αποτελεί 
εκδήλωση έκνομης συμπεριφοράς μέσα στο ίδιο το οικογενειακό της 

περιβάλλον, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και στη βία που εκδηλώνεται 
με σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση. Μάλιστα, τα περιστατικά 

ενδοοικογενειακής βίας έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά την περίοδο του 
εγκλεισμού λόγω της πανδημίας. 

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων, ανέλαβα 
κοινοβουλευτική δράση και στον ενάμιση χρόνο της κοινοβουλευτικής μου 
θητείας η κατ’ αρχήν πρότασή μου στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, για 
να στηρίξει η Πολιτεία την επανένταξη των κακοποιημένων γυναικών στην 
αγορά εργασίας, έγινε αποδεκτή. Συγκεκριμένα, από τον ΟΑΕΔ υλοποιείται 

πρόγραμμα απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, στο οποίο 
εντάσσονται πλέον για πρώτη φορά οι κακοποιημένες γυναίκες. Για μένα 

ήταν πολύ σημαντική στιγμή και ένιωσα ιδιαίτερη ικανοποίηση ως γυναίκα, 
ως μητέρα και ως πολιτικός.  

Η δράση μου στην κατεύθυνση της μείωσης των ανισοτήτων συνεχίζεται και 
έχω ζητήσει να συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το θέμα της 

σεξουαλικής παρενόχλησης και του εργασιακού εκφοβισμού. 
Βασική μου επιδίωξη και στόχος είναι να συνδράμω, στο πλαίσιο των 

δυνατοτήτων μου, ώστε η Πολιτεία να παρέχει τις δυνατότητες και ευκαιρίες 
στις γυναίκες να μπορούν να ασκήσουν και να εξελίξουν τους πολλαπλούς 
ρόλους τους, ως μητέρες, σύζυγοι, επαγγελματίες, σε ένα περιβάλλον ίσων 

ευκαιριών και δυνατοτήτων.
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Χρύσα Καρακάνα Ιωάννα Κοσμοπούλου
Ψυχολόγος δημοτική σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης 

Σημείο καμπής Ο τρόμος που προκαλεί η φυγή 

Πολλές φορές ακούμε και βλέπουμε ειδοποιήσεις, για παιδιά που έχουν 
εξαφανιστεί .......ακούς τον ήχο του amber alert .... και νιώθεις ένα κόμπο 

στιγμιαίο στο στομάχι. Στέκεσαι να δεις την ηλικία, το πρόσωπο και την 
περιοχή. 

Εάν δεν έχεις παιδιά, απλά λυπάσαι και λες, μακάρι να βρεθεί, εάν είσαι 
γονέας όμως, αμέσως ο κόμπος γίνεται λίγο πιο μεγάλος και ενοχλητικός 
και βαθιά μέσα σου, εκτός από λύπη, σκέφτεσαι τους γονείς του παιδιού. 

Ιδιαίτερα όταν το παιδί είναι σχετικά μεγάλο, εκεί κοντά στην εφηβεία . 
Έρχονται αμέσως οι εικόνες από τις φορές που τσακώθηκες με τα παιδιά 

σου, εάν είναι στην εφηβεία τις φωνές και τις εκρήξεις και των δυο πλευρών 
. Αστραπιαία σκέψη, ευτυχώς δεν είμαι στη θέση αυτών των γονιών, την 

λέμε σιωπηλά, είτε και φωναχτά !
Ώσπου κάποιο πρωί, λαμβάνεις ένα τηλεφώνημα από αδελφικό φίλο, με 
ευγένεια πάντα εάν σε ενοχλεί, αλλά λόγω ιδιότητας, καταλαβαίνεις πως 

κάτι έχει να σου πει και όχι καλό. 
¨Μάλωσα με την κόρη μου (έφηβη) και έχει εξαφανιστεί από εχθές το βράδυ  

....... νόμιζα πως κοιμόταν, αλλά δεν είναι πουθενά !Ειδοποίησα αστυνομία 
….. φοβάμαι ¨

Τρόμος στη φωνή του, αγωνία και πόνος, το κλάμα κρατιέται με πολλή 
δύναμη ....¨

Σοκ, σιωπή, μα εκείνη η πρώτη αστραπιαία σκέψη, αγγίζει και τον δικό μου 
κύκλο, αυτό που απλά βλέπω !

Γρήγορες σκέψεις…. αφήνουμε εκείνη την ώρα την λύπη και ξεκινάμε να 
κινούμαστε σαν πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών ….. ξεχνάς τον πόνο 

και τον φόβο….. τον παγώνεις και ψάχνεις. Σκέφτεσαι όλα τα πιθανά σημεία 
που μπορεί να βρίσκεται, όσο μπορείς να συγκεντρωθείς από τις αρνητικές- 

κακές σκέψεις…… αγωνία μεγάλη! 
Ο πατέρας  δε μπορεί να συντονιστεί, απαντά με παύσεις, ζορίζει το μυαλό 

του, τη σκέψη του να συγκεντρωθεί, θολή σκέψη, αλλά  δια μαγείας απαντά 
στις ερωτήσεις …….παλεύει με τις τύψεις του και τις ενοχές του από το 
χθεσινό καυγά . Παρακαλάει άλλοτε φωναχτά και άλλοτε σιωπηλά, να 

βρεθεί το παιδί του και θα τα διορθώσουν όλα ! Το μόνο που νιώθεις εκείνη 
την ώρα είναι, ένας κόμπος όχι στο στομάχι πλέον, αλλά στο λαιμό ,νιώθεις 
ένα έντονο πνίξιμο , ζάλη και απλά ένα βλέμμα απλανές, σαν να περιμένεις 

ένα θαύμα!
Η σταθερότητα και η συνεργασία απέδωσαν, να το θαύμα λοιπόν ..... η μικρή 

βρέθηκε σαστισμένη και φοβισμένη, που έκανε μια τέτοια παρορμητική 
κίνηση χωρίς σκέψη, παρασυρμένη πάντα από την ορμή της ηλικίας της, την 

αφέλεια της μη εμπειρίας, την αδυναμία της και το φόβο, για αυτό που εν 
τέλει συνειδητοποίησε πως έκανε !!

Κόρη και πατέρας αγκαλιά, χωρίς λόγια, μόνο δάκρυα και σιωπή, μια σιωπή 
που θα οδηγήσει σε μια λύτρωση και των δυο.

Υπάρχουν κάποιες στιγμές στη ζωή ενός ανθρώπου που η ζωή φέρνει τα 
πάνω κάτω. Κι αυτή η χρονική στιγμή αποτελεί το σημείο καμπής για τη ζωή 

μας.
Σε μια τέτοια συγκυρία, όπου έπρεπε να πάρω καθοριστικές αποφάσεις 

βρέθηκα πριν επτά χρόνια. Είχα μόλις παραιτηθεί με πρόωρη 
συνταξιοδότηση από τη δουλειά μου ως επίκουρης καθηγήτριας στην 
Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Η ζωή 

μου όδευε σε ένα αδιέξοδο, μακριά από εργασία, προσωπικά όνειρα και 
φιλοδοξίες.

Ποτέ δεν ήμουν γυναίκα καριέρας. Πάντα προτεραιότητα και συνειδητή 
επιλογή μου ήταν ο ρόλος της μάνας. Δεν ήταν όμως αυτό το «ιερό» για 

μένα καθήκον που με οδήγησε σε αυτά τα αδιέξοδα. Ήταν κάποιες κακές 
προσωπικές επιλογές. Και τότε, στα 54 μου χρόνια, αποφάσισα να γυρίσω 

σελίδα. Αποφάσισα να πάρω τη ζωή μου στα χέρια μου, επιλέγοντας να 
ζήσω μόνη με τα παιδιά μου. Τα μοναδικά πραγματικά μου στηρίγματα.

Κι η ζωή άρχισε να παίρνει πάλι τα πάνω της. Άρχισα να αφιερώνω 
περισσότερο και ουσιαστικότερο χρόνο στα παιδιά, στους φίλους, στην 

Ιωάννα. Δούλεψα σκληρά για τέσσερα χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, σ’ ένα 
νέο για μένα αντικείμενο, που με όπλισε με σημαντικά εφόδια.

Και μέσα σ’ αυτά τα δύσκολα χρόνια της προσπάθειας να κλείσουμε 
πληγές, να κτίσουμε μια νέα ζωή, να τελειώσουμε ό,τι είχαμε αφήσει μισό, 

γεννήθηκε και πάλι η ελπίδα. Γεννήθηκε το όνειρο. Κι αυτό το όνειρο 
περιέκλειε μέσα του πολλά, με κυριότερο την ενασχόληση με τα κοινά. 

«Πού πας;» σκεφτόμουν κάποιες φορές. «Πώς μπορείς να τα καταφέρεις 
μετά από τόσα χρόνια αποχής από τα πάντα; Πώς θα βγεις από τους τέσσερις 

τοίχους ενός σπιτιού για να βαδίσεις στο άγνωστο»;
Κι όμως η θέληση, το πείσμα και η σκληρή δουλειά με έφεραν εδώ που 

είμαι σήμερα. Σε μια τόσο σημαντική για την Τοπική Αυτοδιοίκηση θέση. Σε 
μια θέση που οι γυναίκες κατακτούν πιο δύσκολα. Που όμως συνήθως την 

υπηρετούν με ευαισθησία, αίσθημα ευθύνης και αποτελεσματικότητα. Κι 
αυτό κάνω ενάμιση χρόνο τώρα κι έτσι θα συνεχίσω!
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Μαρία Μήτσιου Βούλα Πατουλίδου
Διδάσκουσα ΔΙ.ΠΑ.Ε., Πρόεδρος Π.Ε.Π.Γ.Α.Σ. Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης 

Τη νύχτα που πήρα το μάθημά μου Η πρώτη μέρα που κλήθηκα να διδάξω

Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις, προκλήσεις και διλήμματα. Πρέπει να βάζεις 
στόχους, να πιστεύεις στον εαυτό σου και να δείχνεις αποφασιστικότητα 
την κατάλληλη στιγμή. Αναπολώντας τη ζωή μου και τις εμπειρίες μου, 

έχοντας διατελέσει σε αρκετές θέσεις ευθύνης, θα παραδεχτώ ότι υπήρξαν 
αρκετές στιγμές που με καθόρισαν. Είναι δύσκολο να απομονώσεις μια 

στιγμή καθοριστική, γιατί όλη μας η ζωή είναι πολλές στιγμές με διδάγματα. 
Ξεκίνησα να εργάζομαι ως Αναπληρώτρια Εκπαιδευτικός στην Ειδική 

Αγωγή. Ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που απαιτεί γρήγορα αντανακλαστικά, 
διορατικότητα, δημιουργικότητα, ενσυναίσθηση. Η κάθε μέρα ήταν 

διαφορετική. Κάθε μέρα ήταν μια εξέταση. Κάθε μέρα ήταν μια δοκιμασία. Τα 
κατάφερα όμως και πίστεψα στα μικρά καθημερινά θαύματα της απόδοσης 

των δικών μου μαθητών. Απαιτητικό έργο ήταν και η άριστη συνεργασία 
με τους γονείς που είχαν την αγωνία των μικρών τους ηρώων. Το άγχος 

για την αυτόνομη ή έστω υποστηρικτική διαβίωσή τους έπειτα από χρόνια 
εκπαίδευσης. Σε αυτή την περίοδο της ζωής μου, η διεπιστημονικότητα και 
η συνεργασία μεταξύ συναδέλφων ήταν ιδιαίτερα αποδοτική και διδακτική. 

Εφόδια και γνώσεις που με θωράκισαν στο επόμενο μεγάλο βήμα της 
επαγγελματικής μου ζωής. Ο δρόμος που ακολούθησα ήταν ο ακαδημαϊκός. 

Η πρώτη μέρα που κλήθηκα να διδάξω στο Πανεπιστήμιο με γέμισε με 
αισθήματα πληρότητας και δύναμης, ελπίδας και προσδοκίας. Η αίθουσα 

ήταν ασφυκτικά γεμάτη με περίπου 200 άτομα. Όταν η διάλεξη έφτασε 
στο τέλος, διαπίστωσα ότι τελικά τα είχα καταφέρει στην αποστολή μου. 

Αυτό φάνηκε στα πρόσωπα και στα σχόλια των φοιτητών. Εκείνη τη στιγμή 
συνειδητοποίησα ότι αξίζει να παλεύεις για τα όνειρά σου, όσο δύσκολο 

και αν είναι να τα πετύχεις. Έκτοτε συνεχίζω να διδάσκω στο Πανεπιστήμιο 
και να προσπαθώ να εμπνεύσω με το τρίπτυχο ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ... που με ακολουθεί από τα μαθητικά μου χρόνια.

Λένε πως ζούμε τις επιλογές μας.
Εγώ πάλι πιστεύω πως ζούμε τις επιλογές, που δημιουργούμε εμείς. Αλλιώς 

είμαστε καταδικασμένοι, να ζήσουμε τις επιλογές των άλλων.
Γεννήθηκα σ ένα ακριτικό χωριό της Φλώρινας. Ήμουν πολύ μικρή όταν 

έφυγε ο πατέρας μου μετανάστης στη Γερμανία.
Πίσω έμεινε η μητέρα μου να παλεύει με δυο παιδιά τα χωράφια.

Δεν θυμάμαι πολλές λεπτομέρειες από κείνα τα χρόνια. Θυμάμαι όμως μια 
στιγμή. Μια στιγμή που καθόρισε το μέλλον το δικό μου και της οικογένειας.

Εκείνη τη χρονιά όλοι περίμεναν, η γη να δώσει καλή σοδειά. Η αισιοδοξία 
κυριαρχούσε όχι μόνο στο δικό μας σπιτικό αλλά και στα άλλα. Καλή 

σοδειά σήμαινε περισσότερα χρήματα. Ο ιδρώτας που χε ρίξει η  μάνα μου 
θα έπιανε τόπο. Την τελευταία νύχτα πριν το μάζεμα της σοδειάς ξέσπασε 

τρομερή καταιγίδα. Καταιγίδα που σάρωσε τα πάντα. Οι κόποι μιας χρονιάς 
πήγαν στράφι. Όλα είχαν καταστραφεί. Εκείνη τη νύχτα η μάνα μου πήρε την 

απόφαση να ρίξει μαύρη πέτρα πίσω της και να φύγει στη Γερμανία.
Είναι από τις στιγμές που παίρνεις μεγάλες αποφάσεις.  Αποφάσεις που 

επηρεάζουν όχι μόνο την δική σου ζωή αλλά και την ζωή των γύρω σου.
Το βλέμμα της μάνας μου εκείνο το βράδυ μ’ έκανε αυτό που είμαι σήμερα.

Δεν είδα το βλέμμα μιας γυναίκας που τα’ χε χάσει όλα.
Είδα την φλόγα και το πείσμα ενός ανθρώπου να επιβιώσει.

Είδα το πάθος μια γυναίκας που δεν την γονάτισε η συμφορά.
Σήκωσε το κεφάλι και προχώρησε. Εγώ πήρα το μάθημά μου.

Ότι και να συνέβαινε από δω και μπρος. Όποια δυσκολία και  να συναντούσα, 
όποιο εμπόδιο, εγώ θα προχωρούσα. Με ψηλά το κεφάλι.
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Ρούλα Πούλιου Έλενα Ράπτη
Διεθνής Εθνικής Ελλάδας ομάδας γυναικών ποδοσφαίρου – ΠΑΟΚ Πολιτικός - Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης

Μια πολιτική διαδρομή με επίκεντρο την κοινωνία και τα παιδιάΗ ζωή  μου μια… μπάλα 
Από τότε που ήμουν 11 χρόνων θυμάμαι τον εαυτό μου να ετοιμάζομαι κάθε 

απόγευμα για να πάω στο γήπεδο και να παίξω μπάλα στο Αγρίνιο σε μια 
ακαδημία ποδοσφαίρου με αγόρια. 

Στην ηλικία των 13,  στη διάρκεια ενός φιλικού αγώνα μεταξύ δυο αντρικών 
ομάδων β’ τοπικού μ έβαλε ο προπονητής να παίξω τα τελευταία δέκα 
λεπτά.  Μετά το τέλος του αγώνα ζήτησαν από τους γονείς μου να πάω 
να παίξω στην γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Μεσολογγίου, (ΑΕΚ 

Μεσολογγίου) . Ξαφνιαστήκαμε! Δεν γνωρίζαμε ότι υπάρχει γυναικεία ομάδα 
ποδοσφαίρου στην περιοχή, ούτε καν στην Ελλάδα. 

Στην αρχή οι δικοί μου ήταν διστακτικοί καθώς ανησυχούσαν για το πως 
θα συνδυάσω τα μαθήματα με την μπάλα αλλά και για την απόσταση για 

το γήπεδο που ήταν σε άλλη πόλη. Γνώριζαν ότι για εμένα το ποδόσφαιρο 
δεν ήταν ένα απλό χόμπι αλλά το άθλημα που αγαπώ  όσο τίποτα. 

Συμφωνήσαμε και κάπως έτσι  άρχισε η πορεία μου για το γυναικείο 
ποδόσφαιρο. 

Οι συνθήκες ήταν απίστευτα δύσκολες, πολλές προπονήσεις, πολύ 
διάβασμα και σχεδόν  καθόλου ελεύθερος χρόνος  για να συναντηθώ με 

φίλες και παρέες . Η ζωή μου όλη σχολείο και γήπεδο. 
Οι πρώτες μεγάλες  χαρές όμως δεν άργησαν να έρθουν! Πολύ σύντομα 

κλήθηκα από την Εθνική Ομάδα Κορασίδων για προπονήσεις και στην 
συνέχεια για αγώνες στο Αζερμπαϊτζάν. Αυτή η αποστολή ήταν από τις 

σημαντικότερες στιγμές στην ζωή μου. Με οδήγησε  να αποκτήσω στόχους 
για το άθλημα που λάτρευα και εξακολουθώ να λατρεύω.  Όταν τέλειωσα 

το λύκειο ήρθα Θεσσαλονίκη με μεταγραφή στην ομάδα του ΠΑΟΚ, 
πετυχαίνοντας έναν από τους στόχους που είχα θέσει και παράλληλα 

εντάχθηκα στο roster της Εθνικής Ομάδας Γυναικών, βιώνοντας την 
μεγαλύτερη τιμή για μια Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια. 

Τώρα αυτό που επιθυμώ είναι κάποια στιγμή να αγωνιστώ στο εξωτερικό 
εκπληρώνοντας ένα από τα μεγάλα  όνειρά μου!

Αυτός είναι και ο στόχος πολλών ποδοσφαριστριών καθώς διαπιστώνουν 
ότι ακόμη δεν έχει έρθει η ανάπτυξη στο Ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο. 

Είναι λυπηρό διότι οι περισσότερες από εμάς κάνουμε τεράστιες θυσίες 
για να παίξουμε μπάλα.  Παρ όλες τις δύσκολες συνθήκες, όμως δεν τα 

παρατάμε.  Όταν πατάμε στο χορτάρι, δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό και  
αποδεικνύουμε ότι το ποδόσφαιρο είναι και γυναικείο άθλημα ελπίζοντας 

ότι κάποτε θα γευτούμε  τους καρπούς που έχουμε σπείρει!

Όλη μου η διαδρομή στην πολιτική είχε πάντοτε ένα έντονο κοινωνικό
πρόσημο. Από τα πρώτα βήματα στο Δήμο Θεσσαλονίκης και το ίδρυμα

«Άγιος Στυλιανός», μέχρι την ίδρυση της Κοινωνικής Οργάνωσης «ΑΓΑΠΗ»
και την ενασχόληση με μεγάλα κοινωνικά θέματα.

Ένα από τα πιο κομβικά σημεία αυτής της πορείας είναι αναμφίβολα η
προσωπική μου συμμετοχή στην προσπάθεια για την πρόληψη και την

αντιμετώπιση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, μέσα από την
καμπάνια «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» του Συμβουλίου της Ευρώπης, την οποία

συντονίζω στην Ελλάδα τα τελευταία επτά χρόνια. Με σημείο εκκίνησης το
2013 και με αμέτρητες πρωτοβουλίες που κανένας δε θα μπορούσε να
φανταστεί πως θα χωρέσουν σε τόσο λίγο χρόνο, η ελληνική κοινωνία

ξεκίνησε να συζητά ανοιχτά το θέμα και να οδηγεί πολλά θύματα να 
μιλήσουν ανοιχτά για κακοποιητικές συμπεριφορές.

Με πάθος, ένταση και επιμονή, με τη συμβολή της Βουλής, των
υπουργείων, της Εκκλησίας, φορέων όπως «Το Χαμόγελο του Παιδιού», της

κοινωνικής ευθύνης πολλών εταιριών και σταθερά του σημερινού
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που στήριξε κάθε προσπάθεια σε

αυτόν τον αγώνα. Προσωπικός μου στόχος είναι να φτάσει η ενημέρωση 
σε κάθε ελληνικό σπίτι και να μάθουν χιλιάδες παιδιά βασικούς κανόνες  

αναγνώρισης μιας απειλής για την αυτοπροστασία τους, αλλά και να
δημιουργηθεί μια ασπίδα προστασίας από καλά ενημερωμένους γονείς που 
μπορούν να διακρίνουν το πρόβλημα και να σταθούν δίπλα στα παιδιά τους.

Δημιουργήσαμε ελληνικά εργαλεία ενημέρωσης, υλικό σε κώδικα- γραφή 
Μπράιγ, μηνύματα στα αραβικά για προσφυγόπουλα, πρόγραμμα για τη 

σχολική κοινότητα, συνέργειες με φορείς, οργανισμούς, συλλόγους και την 
αυτοδιοίκηση. Δε θα ξεχάσω ποτέ τις περιγραφές περιστατικών παιδιών που 

κακοποιήθηκαν σεξουαλικά, τα συναισθήματα απόγνωσης και συντριβής 
που βίωσαν. Σκοπός μου είναι να αλλάξω αυτή τη θλιβερή πραγματικότητα. 
Θα το συνέχιζα ακόμη και μόνη μου, όπως το ξεκίνησα. Χαίρομαι που βρήκα

χιλιάδες συμμάχους στην πορεία.
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Σύνθια Σάπικα Σοφία Τουντούρη 
Δημοσιογράφος Δημοσιογράφος  

Η ιστορία του ΦάνηΕπιλέγω το να μπορώ να επιλέγω

Η ιστορία των γυναικών στην οικογένεια μου ήταν από πάντα πολύ 
σημαντική. Η γιαγιά μου χώρισε όταν η μαμά μου ήταν 2 μηνών, το 1946. 

Για να ζήσει ξεκίνησε να φτιάχνει καπέλα για να δημιουργήσει, βήμα βήμα, 
έναν από τους πιο σημαντικούς οίκους μόδας της Θεσσαλονίκης. Η άλλη 

μου γιαγιά είχε ένα ξύλινο πόδι και δύο παιδιά, μία κόρη και τον πατέρα 
μου. Όταν χτυπούσαν οι καμπάνες σταυροκοπιόταν και έλεγε “Παναγία μου 
να έχεις καλά το παιδί μου” και εννοούσε τον γιο της. Την λέει την ιστορία η 

θεία μου και γελάει σήμερα, αλλά τότε θα την πονούσε.
Αν θυμάμαι μία συμβουλή από τη μάνα μου είναι το “Ο καθένας 

αυτοτοποθετείται” που σήμαινε “η καθεμία αυτοτοποθετείται” που σήμαινε 
“να μάθεις να στέκεσαι στα πόδια σου “.

Στη δουλειά μου πέρασα τις φάσεις διαφόρων ζώων και φυτών. Στα 19 μου 
μου έλεγαν “μίλα να μην είσαι γλάστρα στο γυαλί”. Όταν πήρα το «κολλάει» 

αλλά ήμουν ευγενική στις συνεντεύξεις έγινα “κότα”, όταν έβγαζα είδηση 
“γάτα” και όταν στρίμωχνα με δύσκολες ερωτήσεις “σκύλα”.

Έχω άπειρες φίλες που έχουν άπειρες ιστορίες η καθεμία να διηγηθούν. 
Ιστορίες κακοποίησης, λεκτικής ή σωματικής, ιστορίες απαξίωσης ή 

αυτομείωσης, επειδή ήταν γυναίκες, ή απλά επειδή ξεχώριζαν. Η δική μου-
γυναικεία- ιστορία δεν είναι πιο σημαντική.  Επιλέγω την ιστορία της κόρης 
μου που όταν προσπαθούσε να αποφασίσει αν θέλει να κάνει παθολογική η 
χειρουργική ειδικότητα, οι  γύρω της την αποθάρρυναν για την χειρουργική 

λέγοντας πως κανείς δεν πάει σε γυναίκα χειρουργό.  Επιλέγω μία στιγμή 
στο καλοκαιρινό μας τραπέζι που ομολογήσαμε πολλές γυναίκες μαζί ότι 
όλες μας έχουμε κατά καιρούς πέσει θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης. 
Επιλέγω την φίλη μου την Μ. που επί δεκαετίες ανέχεται την προσβλητική 
συμπεριφορά του συζύγου της,  και στέκεται βράχος, στρατιώτης, φάρος, 
στα παιδιά της (όλα τα ουσιαστικά γένους αρσενικού). Ξέρω ότι για κάθε 

γυναικεία ιστορία υπάρχει και μία αντίστοιχη αντρική. Αλλά όλα αυτά είναι 
τόσο ξεπερασμένα τώρα πια. Επιλέγω το να μπορώ να επιλέγω. 

Απρίλιος του 2017. Συναντώ τον κύριο Φάνη. Ετών 92. Ακμαιότατος, 
λεβέντης. Ένας περήφανος, αγέρωχος ηλικιωμένος άντρας, πρώην 

αστυνομικός, που κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας βουρκώνει μόνο 
όταν μιλά για τη γυναίκα του, το στήριγμά του. Τότε, έκλειναν μαζί 70 

χρόνια γάμου. Μαζί και αχώριστοι. Σε όλη τους τη ζωή. «Ήταν Κυριακή, το 
καλοκαίρι του ’46 και ήμουν αστυνομικός στην Ιερισσό. Εκεί τη γνώρισα. 

Είπα στον εαυτό μου: «Φάνη, μία γυναίκα σου πέφτει στη ζωή» και δεν 
έχασα την ευκαιρία. Πήγα στο σπίτι της και τη ζήτησα από τη μάνα της» μου 

λέει. Η γυναίκα του, λίγο πιο εκεί, μας ακούει και χαμογελά. Δεν συμμετέχει, 
δε λέει λέξη, αλλά το βλέμμα της είναι αυτό που νομίζω καθορίζει τελικά 
ολόκληρη την πορεία της κουβέντας. Ο κύριος Φάνης μου περιγράφει μια 

γυναίκα φύλακα άγγελο, γενναιόδωρη, δοτική. Με ψυχραιμία στις δυσκολίες 
και μια μεγάλη ζεστή αγκαλιά πάντα ανοιχτή για όλη την οικογένεια. Δίπλα 
του δυναμικά και διακριτικά.  «Ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή. Την ήθελα 

κοντά μου σε όλα. Μόνο στο Άγιο Όρος δεν ήταν κοντά μου» και γυρνώντας 
να την κοιτάξει της λέει: «σε σέβομαι και θα σε σέβομαι για όσο ζω». 

Λίγους μήνες μετά ο Φάνης έφυγε από τη ζωή. Και μετά από λίγο καιρό τον 
ακολούθησε και ο «βράχος» του. Δεν θα τον άφηνε μόνο του ούτε σ’ αυτό το 

ταξίδι.
 Πάντα απολάμβανα να ακούω προσωπικές εξομολογήσεις. Γι’ αυτές τις 

ιστορίες των ανθρώπων, έγινα δημοσιογράφος. Και είμαι τυχερή γιατί πέρα 
από το αρχείο μου έχω φυλάξει και στην καρδιά μου πολλές από αυτές. 

Η ιστορία του Φάνη μου έμαθε ότι ακόμη και όταν τα αποθέματα 
εξαντλούνται, η αγάπη και ο σεβασμός, κάνουν τις σχέσεις να αντέχουν στο 

χρόνο και αυτό δημιουργεί υγιείς και ευτυχισμένες οικογένειες. Υγιείς και 
ευτυχισμένους ανθρώπους.

 Μητέρες, φίλες, συζύγους, αδελφές, εργαζόμενες, συνοδοιπόρους.
Κάποιες φορές, ίσως αισθάνεσαι παγιδευμένη στους πολλαπλούς σου 

ρόλους. Στη στιγμή όμως συνειδητοποιείς ότι όλα αυτά είναι που σε κάνουν 
πηγή έμπνευσης και – φυσικά – ζωής.

 Αξίζει να ακούμε καλύτερα τις ιστορίες. Πάντα έχουμε κάτι να κερδίσουμε 
από αυτές.
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Πηγαίνουν κόντρα στα στερεότυπα και στις κοινωνικές νόρμες

Γυναίκες σε ανδροκρατούμενους χώρους
Τ Η Σ  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ

Γυναίκες μέσα από την δραστηριοποίηση τους σε ανδροκρατούμενους χώρους σπάνε τις στερεοτυπικές αντιλήψεις και προκαταλήψεις που χτίζονταν επί αιώνες με έμφυλες δια-
κρίσεις που υπονόμευαν τις ικανότητες μιας γυναίκας, συγκριτικά με εκείνες ενός άνδρα. Η Karfitsa μίλησε με οκτώ γυναίκες που δείχνουν και φωτίζουν τον «δρόμο» ώστε ακόμη 

περισσότερες να πάρουν θάρρος και να ακολουθήσουν αυτό που αγαπούν κόντρα σε κάθε εμπόδιο που τους προτάσσουν οι πατριαρχικές αντιλήψεις.

«Όταν είσαι παιδί, το να γίνεις αστυνομικός είναι μια ελκυστική ιδέα, που συνδυάζει 
δράση και ασφάλεια, δίνοντάς σου την αίσθηση πως υπηρετείς τις δυνάμεις του 

καλού! Είναι, όμως, μια επιλογή που συνεπάγεται με αρκετές ευθύνες και καθήκοντα. 
Χρειάζεται δυνατή θέληση, πειθαρχία και ικανότητα αφοσίωσης. Στο δρόμο σου 

συνειδητοποιείς πως υπάρχουν δυσκολίες που δεν είχες λάβει υπόψη σου και που 
δεν εξαρτώνται από εσένα. Αυτό που εντέλει τον νοηματοδοτεί είναι η εμπειρία του 

καθημερινού αγώνα και η ευδαιμονία από το ‘’ευχαριστώ’’ των πολιτών». Με αυτές τις 
λέξεις περιγράφει η Προσωπάρχης Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης Αστυνομικός 

Υποδιευθύντρια, Γεωργία Μαυροπούλου γιατί αποφάσισε να γίνει αστυνομικός.
Ως γυναίκα εργαζόμενη σε έναν χώρο όπου το μεγαλύτερο ποσοστό είναι άνδρες η κα 
Μαυροπούλου εξηγεί ότι «στην αρχή μ’ ενθουσιασμό αγωνίζεσαι να αποδείξεις πως τα 

καταφέρνεις εξίσου καλά με τους άντρες συναδέλφους σου… Όσο, όμως, προχωράς 
ανακαλύπτεις πως ο άνθρωπος δίπλα σου είναι η δύναμη που σε συμπληρώνει 

και η έμπνευση που σε οδηγεί – δεν έχει φύλο, είναι μια εμπειρία ‘’οικογένειας’’. Η 
αύξηση του αριθμού των γυναικών έχει οδηγήσει σε μια αρμονική συνύπαρξη που 

συχνά επιδιώκεται στρατηγικά, καθώς οδηγεί σε καλύτερη απόδοση». Ωστόσο όπως 
σημειώνει «οι προκλήσεις, βέβαια, περιπτώσεων ανθρώπων με αναχρονιστικές 

αντιλήψεις και στερεότυπα δεν έχουν εξαφανιστεί, όμως μια προσβολή δεν είναι 
πλέον ικανή να παραλύσει, αλλά ούτε να αποθαρρύνει μια γυναίκα, αφού έχει 

συνείδηση της δύναμής της».
Η ίδια εξηγεί πως γυναίκες και άντρες αστυνομικοί έχουν τα ίδια δικαιώματα και 

αμείβονται ισάξια, ενώ «το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο προστατεύει και διευκολύνει 
τους πολυσχιδείς ρόλους της γυναίκας αστυνομικού. Η ισότητα, βέβαια, δε 

συνεπάγεται εξομοίωση. Ίσοι δε σημαίνει ίδιοι. Αυτό είναι το μαγικό στην ιστορία! Το 
κάθε φύλο προσπαθεί να αξιοποιεί όσο γίνεται τα χαρίσματά του. Την ίδια στιγμή που 
ένας άντρας αστυνομικός στέκεται αγέρωχος στο κρύο ή ακούραστος μελετάει ξανά 

και ξανά μια υπόθεση αναζητώντας την αλήθεια, μια συνάδελφός του, προσεγγίζει 
μια πληγωμένη παιδική καρδιά ή σπάει τον πάγο της σιωπής μιας κακοποιημένης 
γυναίκας. Και οι δύο δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για τον ίδιο σκοπό και είναι 

διπλά δυνατοί όταν καλύπτουν ο ένας τις ελλείψεις του άλλου».

Γεωργία Μαυροπούλου 
Αστυνομικός 

Η έμπνευση που σε οδηγεί δεν έχει φύλο

Μαρία Γαλατσοπούλου 
Οδηγός ΟΑΣΘ

Οι επιβάτες με διπλοτσεκάρουν μόλις μπαίνουν

Η Μαρία Γαλατσοπούλου είχε όνειρο από μικρή να γίνει οδηγός 
μεγάλων οχημάτων. Μεγαλώνοντας όμως βρήκε μια κοινωνία που 

χωρίζει τα επαγγέλματα σε γυναίκεια και ανδρικά. Έτσι της φαινόταν 
απαγορευτικό ότι μια γυναίκα μπορεί να γίνει οδηγός μεγάλων 

οχημάτων. Χρησιμοποιώντας συχνά λεωφορείο του ΟΑΣΘ για να 
μετακινηθεί είδε κάποια στιγμή πως στη θέση του οδηγού ήταν μια 

γυναίκα. Τότε συνειδητοποίησε ότι μια γυναίκα μπορεί ως οδηγός 
να βρει δουλειά. Παρά τις αντιρρήσεις από το οικογενειακό της 

περιβάλλον ως προς τον επαγγελματικό της προσανατολισμό σε αυτό 
τον χώρο, η ίδια μάζεψε λεφτά και έβγαλε στα κρυφά το δίπλωμα της, 

το 2004. Αμέσως ξεκίνησε το «κυνήγι» εύρεσης εργασίας. «Άφησα 
το βιογραφικό μου σε πολλά τουριστικά πρακτορεία. Κανένα όμως 
δεν μου απάντησε θετικά και αυτό πιστεύω οφείλεται στο ότι είμαι 

γυναίκα. Δεν μπήκαν στον κόπο ούτε καν να με δοκιμάσουν». Η 
κα Γαλατσοπούλου μετά από έναν χρόνο άκαρπων προσπαθειών, 

έκανε τα χαρτιά της για τον ΟΑΣΘ και βρήκε δουλειά. Έκτοτε είναι μια 
από τις γυναίκες οδηγούς που συναντάμε καθημερινά να εκτελούν 

δρομολόγια του Οργανισμού. Η αντιμετώπιση από τους συναδέλφους 
της είναι άριστη, εξηγεί η ίδια. 

Ενώ αρκετοί επιβάτες και πεζοί 
όταν την βλέπουν κοιτούν προς 
το μέρος της δεύτερη και τρίτη 

φορά, «για να σιγουρευτούν ότι 
βλέπουν μια γυναίκα οδηγό», 
περιγράφει χαριτολογώντας. 

Βέβαια δεν λείπουν και κάποια 
σεξιστικά σχόλια από οδηγούς 

αυτοκίνητων ή δικύκλων προς την 
κα Γαλατσουπούλου, αλλά όπως 
τονίζει τα αντιμετωπίζει πάντα με 

χιούμορ.
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Έλενα Ράπτη Σεραφία Ανεστίδου 
Βουλευτής Οδηγός ταξί

Μαμά γιατί ο ταξιτζής είναι γυναίκα;Δεν υπάρχουν πια αποκλεισμοί στην πολιτική

Η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Έλενα Ράπτη βρίσκεται αρκετά χρόνια σε 
έναν αρκετά ανδροκρατούμενο χώρο, αυτόν της πολιτικής. Στην ερώτηση 
πόσο έχει αλλάξει η συμπεριφορά πολιτικών αλλά και πολιτών απέναντι 
σε μια γυναίκα πολιτικό, η ίδια απάντησε ότι «ο χώρος της πολιτικής έχει 
αλλάξει με πολύ μεγάλη ταχύτητα αν σκεφτείτε πως όχι πολύ καιρό πριν 

οι γυναίκες δεν είχαν καν δικαίωμα ψήφου. Σήμερα έχουν κατακτήσει 
τα υψηλότερα δημόσια και πολιτειακά αξιώματα και διαπρέπουν στην 

πολιτική, φέρνοντας μάλιστα και τη μοναδική τους αμεσότητα και 
αποτελεσματικότητα σε πολλά κρίσιμα ζητήματα. Προσωπικά δεν 

αντιμετώπισα κάποια συμπεριφορά διάκρισης λόγω του φύλου μου από 
τους άνδρες συναδέλφους της Βουλής. Είχα πάντοτε τον σεβασμό και τη 

στήριξη τους και θεωρώ πως αυτή είναι πλέον μια εδραιωμένη κατάκτηση 
στην ελληνική δημοκρατία».

Για το αν υπάρχει κάτι που αποθαρρύνει τις γυναίκες να ασχοληθούν με την 
πολιτική η κα Ράπτη εξηγεί πως «δεν νομίζω πως υπάρχουν πλέον στεγανά 
και αποκλεισμοί. Η κοινωνική θέση της γυναίκας είναι αναβαθμισμένη και η 
ισότητα στις ευκαιρίες λειτουργεί και στον χώρο της πολιτικής. Είναι μάλλον 

θέμα προσωπικής επιλογής, γιατί η πολιτική είναι σκληρή, ενώ ίσως και η 
απαξίωσή της τα τελευταία χρόνια την έχει καταστήσει λιγότερο ελκυστική».

Από την πλευρά της η συμβουλή που θα έδινε σε μια γυναίκα που θέλει 
να ασχοληθεί με την πολιτική είναι η εξής: «Θα της έλεγα πρώτα να είναι 

βέβαιη για το μεγάλο βήμα που κάνει. Και στη συνέχεια να επιδιώξει με 
πάθος τους στόχους της. Θέλω επίσης να πω σε όλες τις γυναίκες πως 

παρά την επικρατούσα άποψη πως η πολιτική είναι διαφορετική από μέσα 
και πως σκοτώνει τα αγνά όνειρα, δεν είναι πάντα αλήθεια» και προσθέτει 

ότι «δεν τους αλλάζει όλους η πολιτική. Υπάρχει χώρος να κινηθείς, να 
δημιουργήσεις, να προσφέρεις. Να βάλεις το πρόσημο που θέλεις, να 

αφήσεις έργο και παρακαταθήκη. Η πολιτική μπορεί να είναι το βήμα για να 
σπρώξουμε την κοινωνία μπροστά. Και οι γυναίκες αποδεικνύουν πως έχουν 

τη δύναμη να το κάνουν».

Η Σεραφία Ανεστίδου ως οδηγός ταξί ακούει συχνά περίεργα σχόλια, 
άλλες φορές κοινότυπα όπως «πήγαινε στην κουζίνα σου», ενώ κάποια 

είναι έξυπνα ή αστεία. Όπως περιγράφει «μια μέρα είχε μπει στο ταξί ένας 
πιτσιρικάς με την μητέρα του και αναφώνησε όλο απορία ‘’Μαμά γιατί ο 

ταξιτζής είναι γυναίκα;’’». Ηλικιωμένες της έχουν δώσει εικόνες, φυλακτά, 
μέχρι και αγιασμό της έχουν ρίξει μέσα στο αυτοκίνητο. Από την άλλη, όπως 

αναφέρει η οδηγός, άνθρωποι που αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που 
μπορεί να αντιμετωπίσει μια οδηγός ταξί «προτίθενται να μου δώσουν το 

υπόλοιπο της είσπραξης που θα έκανα για να πάω σπίτι μου να κοιμηθώ και 
να μην κινδυνεύω», αναφέρει.

Αυτό το επάγγελμα όμως η κα Ανεστίδου το επέλεξε γιατί αγαπάει την 
οδήγηση, τα αυτοκίνητα για αυτό λέει χαρακτηριστικά ότι «δεν θα μπορούσα 

να κάνω κάτι άλλο. Ο λόγος που επέλεξα να κάνω αυτό το επάγγελμα 
είναι γιατί το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον. Έρχομαι σε επαφή με πολλά και 
διαφορετικά άτομα κάθε ηλικίας και κοινωνικού προφίλ. Είμαι διαρκώς 

μέσα στην κίνηση και αυτό μου δίνει ζωντάνια και ενέργεια. Ανακαλύπτω 
περιοχές της πόλης που δεν γνώριζα, βλέπω και μαθαίνω πολλά 

ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι ένα επάγγελμα που μου δίνει ελευθέρια και 
την δυνατότητα να προσαρμόσω το ωράριο ανάλογα με τις ανάγκες μου».
Στην ερώτηση αν υπάρχει εργασιακή ισότητα μεταξύ των δυο φύλων στον 

κλάδο της η ίδια απάντησε πως «φυσικά και υπάρχει. Οι περισσότεροι 
συνάδελφοι είναι πρόθυμοι και βοηθάνε σε όλες τις περιπτώσεις, από 

μια μηχανική βλάβη έως και την αντιμετώπιση πελατών με παραβατική 
συμπεριφορά. Είναι ένα επάγγελμα με πολλές δυσκολίες και ευτυχώς 

που υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ συνάδελφων. Προσωπικά δεν έχω 
αντιμετωπίσει προβλήματα από το αντίθετο φύλο στα πλαίσια του 

εργασιακού μου χώρου, αλλά μόνο από μη επαγγελματίες οδηγούς τα οποία 
δεν θα αντιμετώπιζε ένας άντρας συνάδελφος στον ίδιο βαθμό».
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Εύχαρις Μοσχοβούλη - Κατερίνα Χατζηαλεξιάδου
Υποδηματοποιοί 

Η τέχνη του τσαγκάρη δεν έχει φύλο 
Έχοντας μια μητέρα να εργάζεται σε ένα παραδοσιακά ανδροκρατούμενο 

επάγγελμα, αυτό του τσαγκάρη, η Κατερίνα Χατζηαλεξιάδου από μικρή 
κατάλαβε ότι τα επαγγέλματα δεν επιλέγονται με βάση το φύλο του κάθε 

ανθρώπου. Οι γονείς της δούλευαν μαζί και είχαν τσαγκάρικο στην Γερμανία. 
Το 1986 επέστρεψαν στην Ελλάδα, όπου άνοιξαν ένα αντίστοιχο μαγαζί. Σιγά 

σιγά μπήκαν στην δουλειά οι κόρες της οικογένειας και έμαθαν την τέχνη, 
χωρίς να τους πει ποτέ κανείς ότι δεν μπορούν να κάνουν αυτό το επάγγελμα 

γιατί είναι γυναίκες. Από το 1996 που ασχολείται επαγγελματικά με τον 
χώρο αυτόν η Κατερίνα εξηγεί ότι οι αντιδράσεις των πελατών όταν βλέπουν 

ότι ο τσαγκάρης που θα πάνε τα υποδήματα τους είναι τσαγκάρισσα έχουν 
αλλάξει άρδην. «Παλαιότερα ερχόταν ο πελάτης και μόλις με έβλεπε έλεγε 

‘’που είναι ο μάστορας;’’. Τώρα πλέον δεν τους κάνει εντύπωση όταν βλέπουν 
μια γυναίκα στην θέση του μάστορα», περιγράφει. Παρ’όλα αυτά η ίδια 

επισημαίνει ότι για να εδραιωθεί στον χώρο χρειάστηκε περισσότερο καιρό, 

από εκείνον που θα έπρεπε να διαθέσει ένας άνδρας. «Στην αρχή και για 
κάποια χρόνια έπρεπε να κερδίσω την εμπιστοσύνη του πελάτη,  ότι κατέχω 

τις δεξιότητες και την τέχνη, κάτι που σε ανάλογη περίπτωση ένας άνδρας 
δεν θα χρειαζόταν να αποδείξει». Όπως η μητέρα της Κατερίνας έσπασε το 

καλούπι των έμφυλων στερεοτύπων, έτσι και εκείνη έδειξε τον δρόμο στην 
Εύχαρις Μοσχοβούδη. «Όταν γνώρισα την Κατερίνα και τις αδερφές της στο 

τσαγκάρικο που διατηρούσαν μου είχε κάνει εντύπωση που έβλεπα γυναίκες 
να ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα. Την ίδια ώρα όμως έκαναν αυτό τον 

χώρο να μου φανεί αρκετά οικείως και μου έδωσαν κίνητρο», αναφέρει. 
Όταν οι ιδιοκτήτριες της έκαναν πρόταση να δουλέψει στο τσαγκάρικο είπε 

αμέσως «ναι», άλλωστε πάντοτε ήθελε να καταπιαστεί με ένα χειρονακτικό 
επάγγελμα. Πλέον είναι στο επάγγελμα 13 χρόνια.
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Σοφία Μπέλτσου Αρχοντία Σερέτη
Βοηθός διαιτητή Πυροσβέστρια

Νιώθω τον ανδρικό σεβασμό Οι γυναίκες υπερβαίνουν εαυτόν 
Η Σοφία Μπέλτσου μετράει 10 χρόνια στην διαιτησία ποδοσφαίρου. Η 
απόφαση να ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο χώρο ήρθε μέσα από την 

η αγάπη της για το άθλημα, καθώς στην επαρχιακή πόλη στην οποία 
μεγάλωσε δεν υπήρχαν γυναικεία τμήματα ποδοσφαίρου ώστε να μπορεί 

να παίζει ποδόσφαιρο. «Ήταν η μόνη “λύση” για να μπορώ να υπάρχω στο 
χώρο που λάτρευα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου», λέει.

Στον κλάδο της διαιτησίας, η ίδια εξηγεί, ότι η πλειοψηφία των συντελεστών 
της «αγκαλιάζει» το γυναικείο φύλλο «παρόλο που είμαστε λίγες σε σχέση 

με τους άντρες, υπάρχει ένας αξιοθαύμαστος σεβασμός ως προς την γυναίκα 
από άντρες συναδέλφους».

Τι συμβαίνει όμως όταν μπαίνει σε έναν αγώνα και φίλαθλοι και 
ποδοσφαιριστές βλέπουν ότι σε μια από τις θέσεις βοηθού διαιτητή είναι...

γυναίκα;
«Οι ποδοσφαιριστές σίγουρα όταν θα δουν μια γυναίκα να μπαίνει στον 

αγωνιστικό χώρο τα σχόλια θα είναι πολλά. Εγώ κρατάω τα θετικά. Έτσι 
και αλλιώς σωστός ποδοσφαιριστής είναι αυτός που έχει και την ανάλογη 

αθλητική παιδεία.
Από την μεριά της εξέδρας, δηλαδή των φιλάθλων, τα σχόλια που 

ακούγονται εξαντλούν κάθε φαντασία. Από που να το πιάσεις και που 
να το αφήσεις. Τα σχόλια εδώ δεν έχουν τέλος, από κομπλιμέντα και 

χιουμοριστικά πειράγματα μέχρι το πιο χυδαίο - σεξιστικό σχόλιο που μπορεί 
να σκεφτεί ο “άνθρωπος” νους. Τα επίθετα - χαρακτηρισμοί είναι πολλά-οί».
Κλείνοντας η Σοφία Μπέλτσου στέλνει το δικό της μήνυμα στις γυναίκες που 
θέλουν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο επάγγελμα λέγοντας πως «δεν 
θα πρέπει να έχουν δεύτερες σκέψεις. Αφού το σκέφτονται, να το κάνουν. Η 

διαιτησία είναι ένας όμορφος δρόμος γεμάτος εμπειρίες που μόνο κέρδος 
και μαθήματα μπορεί να σου προσφέρει».

Η αγάπη της για την φύση και το περιβάλλον οδήγησε την Αρχοντία Σερέτη 
να μπει στο Πυροσβεστικό Σώμα. «Κατά την σύνταξη του μηχανογραφικού 
δελτίου, δύο από τις πρώτες επιλογές μου ήταν η Γεωπονία και Δασολογία. 

Έχοντας μεγαλώσει σε μια αγροτική οικογένεια η αγάπη μου για την 
φύση και το περιβάλλον είναι αυτονόητη. Το 2000 πέτυχα την εισαγωγή 

μου, μέσω διαγωνισμού, στο Πυροσβεστικό Σώμα αλλά και, μέσω της 
διαδικασίας του ΑΣΕΠ, στην Περιφέρεια Δασών Ανατ. Μακ. & Θράκης. Η 

Πυροσβεστική με κέρδισε γιατί θεώρησα ότι θα είχα πολλά περισσότερα 
αντικείμενα να ασχοληθώ και πολλά περισσότερα να προσφέρω στον 

άνθρωπο και το περιβάλλον», περιγράφει η Αντιπύραρχος.
Φέτος κλείνει 20 χρόνια στο Πυροσβεστικό Σώμα και τονίζει ότι «από την 
πρώτη ημέρα καθημερινά απολαμβάνω τον σεβασμό και την αγάπη των 

συναδέλφων μου. Στο επάγγελμα μας η λέξη συν+άδελφος έχει πολύ 
μεγάλη αξία και την τιμούμε όλοι, προστατεύοντας και φροντίζοντας ο ένας 

τον άλλο».
Η κα Σερέτη έχει βρεθεί σε μεγάλα αστικά και δασικά συμβάντα 

δουλεύοντας μαζί με άντρες για περισσότερο από ένα 24ωρο και λέει 
ότι «όλοι είχαμε την ίδια διάθεση και κοινό στόχο: την προστασία της 

ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος».
Προσθέτει δε πως «όλοι και όλες εργαζόμαστε υπό τις ίδιες συνθήκες 

και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώματος και με τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τον βαθμό μας» και συμπληρώνει ότι 
«σε όλα τα επαγγέλματα οι γυναίκες υπερβαίνουν εαυτόν καθώς πρέπει 

ταυτόχρονα με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις να συνδυάζουν 
αρμονικά και τον αυξημένο ρόλο που έχουν ως μητέρες».
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Η Άννα Απέργη περιγράφει στην Karfitsa τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
μια τρανς γυναίκα στην Ελλάδα του σήμερα

«Η ζωή των τρανς βρίσκεται 
συνεχώς στο ρίσκο»

Τρανς γυναίκες αποκλείονται 
από βασικά κοινωνικά αγα-
θά, εργασία, γίνονται θύματα 

ρατσιστικού μίσους, άγριων επιθέσεων 
ακόμη και δολοφονιών. Οι απάνθρω-
πες αυτές συνθήκες που αναγκάζεται 
να βιώνει ένας τρανς άνθρωπος δεν 
συμβαίνουν μόνο χιλιάδες χιλιόμετρα 
μακρυά μας, αλλά και δίπλα μας, γύρω 
μας, στις γειτονιές, στη χώρα που 
ζούμε, στην Ελλάδα.

«Η ζωή των τρανς προσώπων στην 
Ελλάδα βρίσκεται συνεχώς στο ρίσκο», 
λέει χαρακτηριστικά η Άννα Απέργη, δι-
ευθύντρια και υπεύθυνη ενδυνάμωσης 
τρανς και ΛΟΑΤΚΙ προσώπων στο Σω-
ματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ). 
Μιλώντας στην karfitsa περιγράφει τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα τρανς 
άτομο στην Ελλάδα του σήμερα και μέσα 
από τα λόγια της καταλαβαίνουμε ότι η 
ελληνική πολιτεία πρέπει να «αγκαλιά-
σει» τους τρανς ανθρώπους και να τους 
δώσει τα δικαιώματα που θα πρέπει να 
έχει κάθε πολίτης σε αυτό τον πλανήτη 
ανεξάρτητα από την ταυτότητα του φύ-
λου τους.

Πως είναι η ζωή μιας τρανς γυναί-
κας στην Ελλάδα του 2021; 

Η ζωή γενικότερα των τρανς προσώ-
πων στην χώρα μας θα λέγαμε ότι βρί-
σκεται μία ζωή στο ρίσκο, στα όρια. Όλοι 
οι τρανς άνθρωποι αντιμετωπίζουμε ένα 
ευρύ φάσμα στερεοτύπων, προκαταλή-
ψεων, παρενοχλήσεων, διακρίσεων και 
βίας, καθώς και περιορισμένη πρόσβαση 
στην εργασία, στην κοινωνική πρόνοια, 
στην ασφάλιση, στην υγειονομική περί-
θαλψη και στην εκπαίδευση, για να μην 
αναφερθώ και στη ρητορική μίσους και 
τη βία. 

Σε ότι αφορά συγκεκριμένα τον τομέα 
της εργασίας, εκεί είναι που αντιμετωπί-
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Τα περισσότερα τρανς πρόσωπα έχουν 

άρνηση στο να επισκεφτούν κάποιο γιατρό, 

ένα νοσηλευτικό ίδρυμα κλπ, με τον φόβο 

ότι θα κακοποιηθούν, θα χλευαστούν ή δεν 

θα έχουν ίση μεταχείριση όπως οι άλλοι 

συνάνθρωποι τους.

ζουμε τον μεγαλύτερο αποκλεισμό. Αυτό  
μπορεί να γίνει κατανοητό αν η κάθε μία 
και ο καθένας μας αναρωτηθούμε πό-
σους τρανς ανθρώπους έχουμε δει να 
εργάζονται σε μία δημόσια ή δημοτική 
υπηρεσία, πόσοι τρανς μας έχουν εξυ-
πηρετήσει όταν πήγαμε να  κάνουμε μία 
συναλλαγή σε μία οποιαδήποτε υπηρε-
σία. Δυστυχώς τα ποσοστά ανεργίας στην 
τρανς κοινότητα είναι πάρα πολύ υψηλά, 
ενώ οι ακραίες συνθήκες φτώχειας στην 
κοινότητα φτάνουν στο 30%. Αυτός είναι 
και ένας από τους λόγους που πολλές 
τρανς γυναίκες καταφεύγουν να εργα-
στούν ως εργαζόμενες στο σεξ μην έχο-
ντας πολλές επιλογές. Όμως ξέρετε πιο 
είναι εδώ το παράδοξο; Ότι ενώ αναφε-
ρόμαστε σε εργαζόμενες, η εργασία τους 
δεν αναγνωρίζεται ως εργασία λόγω του 
περιοριστικού νομικού πλαισίου. 

Η κατάσταση στον χώρο της υγείας 
είναι επίσης εξαιρετικά δύσκολη. Και 
αυτό οφείλεται περισσότερο στην άγνοια 
που επικρατεί γενικότερα στους εργαζό-
μενους στον τομέα της υγείας, πάνω σε 
θέματα έκφρασης, ταυτότητας αλλά και 
χαρακτηριστικών φύλου. Τα περισσότερα 
τρανς πρόσωπα η σχέση που έχουν με το 
σύστημα υγείας είναι τελείως αρνητική. 
Συχνά έχουν άρνηση στο να επισκεφτούν 
κάποιο γιατρό, ένα νοσηλευτικό ίδρυμα 
κλπ, με τον φόβο ότι θα κακοποιηθούν, 
θα χλευαστούν ή δεν θα έχουν ίση με-
ταχείριση όπως οι άλλοι συνάνθρωποι 
τους. Στο ΣΥΔ έχουμε καταγράψει πάρα 
πολλά περιστατικά κακοποίησης και 
διάκρισης κατά τρανς ανθρώπων από 
επαγγελματίες υγείας, μέχρι και άρνησης 
ιατρών να εξυπηρετήσουν τρανς ανθρώ-
πους απλά και μόνο λόγω της ταυτότη-
τας φύλου τους, επειδή δηλαδή ήταν 
τρανς. Επίσης, έχουν ανακύψει πολλά 
προβλήματα στον χώρο της υγείας και 
μετά την ψήφιση του ν.4491/2017 της 
νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας 
φύλου. Σκεφτείτε τι θα γίνει σε περίπτω-
ση που αν π.χ. μία τρανς γυναίκα που δεν 
έχει επαναπροσδιορίσει το φύλο της και 
έχει μεταβάλει τα έγγραφά της σύμφωνα 
με τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας 
φύλου, χρειαστεί να κάνει κάποια εξέτα-
ση που θεωρείται ότι μπορούν να την κά-
νουν μόνο άντρες, όπως η εξέταση προ-
στάτη. Ή ένας τρανς άντρας που δεν έχει 

κάνει επεμβάσεις επαναπροσδιορισμού 
όταν χρειαστεί να κάνει εξετάσεις που 
θεωρούνται «γυναικολογικές» -πολύ 
δε περισσότερο σε περίπτωση εγκυμο-
σύνης. Όπως αντιλαμβάνεστε η πλήρης 
πρόσβαση των τρανς προσώπων στο 
σύστημα υγείας δίχως διακρίσεις, αποτε-
λεί μέγιστη ανάγκη. Το 2018 έπειτα από 
συζήτηση που είχε το ΣΥΔ με τον τότε 
Υπουργό Υγείας κύριο Ξανθό, συστάθηκε 
μία Επιστημονική Ομάδα Εργασίας του 
Υπουργείου, όπου συμμετείχαν σε αυτή 
και μέλη του σωματείου μας, με σκοπό 
να προτείνει τις απαραίτητες θεσμικές 
ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν για την 
ισότιμη πρόσβαση τρανς, φυλοδιαφο-
ρετικών  και ίντερσεξ προσώπων στον 
χώρο της υγείας χωρίς διακρίσεις. Το 
πόρισμα της Ομάδας Εργασίας, το οποίο 
βρίσκεται στο Υπουργείο, αποτελεί ένα 
πολύ αποτελεσματικό εργαλείο, που 
ελπίζω σύντομα οι αρμόδιοι να το χρη-
σιμοποιήσουν ώστε να δούμε και τους 
καρπούς του.

Τέλος, όσον αφορά τον τομέα της 
οικογένειας, θα πρέπει να συμπληρώ-
σουμε ότι αποτελεί δυστυχώς μία πραγ-
ματικότητα ότι πολλά τρανς παιδιά όταν 
αποφάσισαν να γνωστοποιήσουν την 
ταυτότητα φύλου τους στο οικογενειακό 
τους περιβάλλον ή ακόμα και όταν προ-
σπαθούν να το εκφράσουν στους γονείς 
τους, είναι αρκετοί οι γονείς που αρνού-
νται να δουν τα σημάδια ή που δεν δέ-
χονται την ταυτότητα φύλου του παιδιού 
τους, με αποτέλεσμα να έχουμε περιπτώ-
σεις ενδοοικογενειακής βίας ή ακόμη και 
περιπτώσεις γονέων που έχουν διώξει 
τα παιδιά τους από το σπίτι τους. Βέβαια 
εδώ να πούμε ότι υπάρχει και η φωτεινή 
πλευρά, δηλαδή οι γονείς που αντιλαμ-
βάνονται αμέσως τι συμβαίνει με το παιδί 
τους, στέκονται με αγάπη δίπλα του και 
κάνουν ότι είναι δυνατόν καλύτερο για 
αυτό. Έχουμε πάρα πολλούς γονείς που 
επικοινωνούν με το ΣΥΔ ώστε να πάρουν 
πληροφορίες και να ενημερωθούν σω-
στά για το θέμα της τρανς κατάστασης 
καθώς και να λάβουν, αν και οι ίδιοι το 
επιθυμούν, ψυχολογική συμβουλευτική/
υποστήριξη τόσο οι ίδιοι, όσο και τα παι-
διά τους. 

Τι θέση και τι δικαιώματα έχει στην 

ελληνική κοινωνία μια τρανς μητέρα; Η 
νομοθεσία τι προβλέπει;

Θα σας πω τι αναφέρει η νομοθεσία 
της νομικής αναγνώρισης της ταυτότη-
τας φύλου για το θέμα αυτό. Σύμφωνα 
λοιπόν με τον 4491/2017, και συγκε-

κριμένα στο Άρθρο 5 παρ.2 αναφέρεται  
ότι δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα και 
οι υποχρεώσεις του τρανς προσώπου 
από τη γονική μέριμνα. Δηλαδή αν μία 
τρανς γυναίκα είχε αποκτήσει παιδί είτε 
μέσα σε γάμο, είτε σε σύμφωνο, είτε και 
εκτός αυτών πριν μεταβάλλει τα στοιχεία 
των εγγράφων της και θέλει να τα αλλά-
ξει, δεν της αφαιρείται το δικαίωμα του 
γονέα. Όμως, στο ίδιο άρθρο λίγο παρα-
κάτω γράφει ότι στη ληξιαρχική πράξη 
γέννησης του παιδιού δεν επέρχεται κα-
μία μεταβολή λόγω της διόρθωσης του 
καταχωρισμένου φύλου του γονέα. Εδώ 
βλέπουμε και την προβληματική αντιφα-
τικότητα αν θέλετε του ίδιου του νόμου, 
που από τη μία μας λέει ότι ναι μεν δεν 
αφαιρεί από μία τρανς γυναίκα το δικαί-
ωμα του γονέα, αλλά από την άλλη ότι 
τα νέα της στοιχεία δεν θα αλλάξουν 
στην ληξιαρχική πράξη του παιδιού της. 
Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί 
μία αναντιστοιχία μεταξύ των εγγράφων 
του παιδιού και του γονέα, που επιφέρει 
μία σειρά από προβλήματα, δηλαδή ένα 
θεσμοποιημένο misgendering καθώς 

πχ μία τρανς γυναίκα θα αναφέρεται ως 
«πατέρας» του παιδιού, ενώ ταυτόχρονα 
παραβιάζει την ιδιωτική αλλά και οικο-
γενειακή τους ζωή. 

Θα ήθελα το δικό σας μήνυμα για 

την «παγκόσμια ημέρα της γυναίκας».
Με αφορμή την ημέρα αυτή και ιδιαί-

τερα τώρα μέσα σε όλο αυτό τον πανικό 
που ζούμε, ας ρίξουμε το βάρος στους 
πιο αδύναμους και τους πιο στιγματισμέ-
νους, σε αυτούς που βιώνουν πολλές, 
αλλά και πολλαπλές διακρίσεις, όπως 
στις γυναίκες και τρανς γυναίκες που 
βρίσκονται κρατούμενες σε κάποια φυ-
λακή, στις Ρομά, στις ΑμεΑ, στις γυναίκες 
και ΛΟΑΤΚΙ πρόσφυγες, στις εργαζόμενες 
στο σεξ και στις άστεγες. Ας κάνουμε λίγη 
ησυχία και να ακούσουμε τις φωνές των 
συνανθρώπων μας που έπεσαν θύματα 
σεξουαλικής κακοποίησης και βίας. Ας 
σταθούμε όχι δίπλα αλλά μαζί με όλους 
αυτούς τους συνανθρώπους μας με πε-
ρισσότερη αλληλεγγύη και συμπερίλη-
ψη, για να μπορέσουμε να βγούμε νική-
τριες και νικητές, κάνοντας την χώρα μας 
να μοιάζει με μία τεράστια αγκαλιά που 
θα μας χωράει όλες και όλους χωρίς δια-
κρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις.

*Ολόκληρη η συνέντευξη της Άν-
νας Απέργη στο www.karfitsa.gr

συνέντευξη
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Η πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας μιλάει στην Karfitsa

«Η πιο κακοποιημένη μορφή εργαζόμενου 
στην Ελλάδα είναι η μητέρα επιχειρηματίας»

Εμφυλα στερεοτυπικά κατά-
λοιπα, ανισότητα, διακρίσεις, 
παρενόχληση. Αυτά είναι 

μερικά από τα εμπόδια που μια γυναίκα 
έχει μεγάλες πιθανότητες να βρει στον 
επαγγελματικό της δρόμο, είτε ως 
εργοδοτούμενη, είτε ως επιχειρηματίας 
απλά και μόνο λόγω του φύλου της.

Ειδικά όταν μια γυναίκα επιλέξει να 
μπει στον χώρο του επιχειρείν ξεκινάει 
με τελείως διαφορετικά δεδομένα συ-
γκριτικά με έναν άνδρα, όπως εξηγεί η 
πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρημα-
τιών Γυναικών Ελλάδας, Αποστολίνα 
Τσαλταμπάση.

«Όταν μια γυναίκα θέλει να επιχει-
ρήσει σε συνδυασμό με την δημιουργία 
οικογένειας θα πρέπει πρώτα να έχει 
στήσει έναν ολόκληρο μηχανισμό για να 
μπορέσει να υποστηρίξει την επιλογή της. 
Αντίθετα ένας άνδρας που θέλει να δρα-
στηριοποιηθεί ως επιχειρηματίας απλά 
ανακοινώνει την επιθυμία του, χωρίς να 
τον αφορά πώς θα λυθούν τα πρακτικά 
ζητήματα του σπιτιού του. Δυστυχώς 
όμως έτσι έχουμε μάθει να λειτουργού-
με», αναφέρει η κα Τσαλταμπάση.

Η ίδια εξηγεί ότι αυτή η δυσκολία 
στον συνδυασμό των ρόλων «σύζυγος, 
μητέρα, επιχειρηματίας» προκύπτει γιατί 
«δεν υπάρχει φιλικό πλαίσιο, ούτε μερί-
μνα για την γυναίκα επιχειρηματία που 
έχει οικογένεια. Μάλιστα, θα έλεγα ότι 
είναι η πιο κακοποιημένη μορφή εργαζό-
μενου στην Ελλάδα. Δεν καλύπτει τίποτα 
το ταμείο σε επίπεδο ιατροφαρμακευτι-
κής περίθαλψης για μια γυναίκα που πάει 
να γεννήσει, ούτε τι θα κάνει με τα παιδιά 
της  από την στιγμή που θα τα γεννήσει 
μέχρι αυτά να φτάσουν στην ηλικία που 
θα μπορούν να πάνε στο σχολείο. Πρέ-
πει να πληρώνει για τα πάντα ενώ είναι 
μια ασφαλιζόμενη όπως είναι και οι ερ-
γοδοτούμενες γυναίκες. Ακόμη και μια 
άνεργη γυναίκα έχει περισσότερα δια-
καιώματα στην κοινωνική περίθαλψη και 

στην μέριμνα των παιδιών της σε σχέση 
με την γυναίκα επιχειρηματία. Αυτό κατα-
λήγει στο ότι όταν μια γυναίκα θέλει να 
επιχειρήσει θα πρέπει πρώτα να υπολο-
γίσει στα έξοδα της όχι μόνο εκείνα της 
επιχείρησης της αλλά και της στήριξης 
των παιδιών - οικογένεια της. Οπότε ξε-
κινάει με άλλα οικονομικά και χρονικά 
δεδομένα».

Τονίζει δε πως με αυτά τα δεδομένα 
«δεν μπορούμε να μιλάμε για οικογενει-
ακή πολιτική και για ανάπτυξη του επι-
χειρείν και να μην υπάρχει καμία μέριμνα 
για την γυναίκα που επιχειρεί».

Αγώνας κοινωνικών μετ’ εμποδίων
Η αποθάρρυνση από τον κοινωνικό 

περίγυρο της είναι ένα ακόμη «τροχο-

πέδη» που καλείται να ξεπεράσει μια 
γυναίκα που θέλει να επιχειρήσει. «Στο 
παρελθόν είχαμε κάνει μια έρευνα για τις 
γυναίκες που επιθυμούν να μπουν στο 
επιχειρείν και 9 στις 10 παρεμποδίζονταν 
από το οικογενειακό περιβάλλον με έμ-
μεσο ή άμεσο τρόπο. Άλλες λίγο, άλλες 
πολύ…

Αν οι γυναίκες ξεπερνούν αυτό το 
εμπόδιο είναι άλλο θέμα, όμως η πα-
ρεμπόδιση υπάρχει», επισημαίνει η κα 
Τσαλταμπάση. Επιπροσθέτως λέει ότι 
«όλα όσα έχουν να κάνουν με τα στερε-
ότυπα και τις μορφές έμμεσης ψυχολο-
γικής βίας υπήρχαν χρόνια και τα σπρώ-
χναμε κάτω από το χάλι».

Οι «σκόπελοι» όμως για μια γυναίκα 
δεν σταματούν όταν μπει στον χώρο του 

επιχειρείν. Το αντίθετο, εξακολουθούν 
να υπάρχουν. «Είναι πολύ συνηθισμένο 
να βλέπουμε γυναίκες οι οποίες είναι σε 
συγκεκριμένου τύπου επιχειρήσεις. Όταν 
όμως μιλάμε για επιχειρήσεις που είναι 
πιο δυναμικές και καινοτόμες ο κόσμος 
δεν έχει συνηθίσει να βλέπει μια γυναι-
κά στο ‘’τιμόνι’’. Η πρώτη αντίδραση του 
κόσμου είναι λες και είναι ξένο σώμα 
προς την επιχειρηματική κοινότητα», 
λέει η πρόεδρος και προσθέτει ότι «άλ-
λωστε αυτό το βλέπουμε τόσο σε επί-
πεδο εκλεγμένων σε διάφορους φορείς 
στήριξης επιχειρηματικότητας, όσο και 
στα επιμελητήρια που η παρουσία των 
γυναικών είναι σε μονοψήφια νούμερα».

 MeToo και εργασία
Η κα Τσαλταμπάση ως μια γυναίκα 

που είναι μέρος του κινήματος MeToo 
που έχει ξεσπάσει στην Ελλάδα τονίζει 
πως κάθε γυναίκα δεν πρέπει να σιωπά 
και να μην αφήνει κανέναν να μπει εμπό-
διο στα όνειρα που έχει.

«Είμαι μέρος του MeToo, κατήγγειλα 
τον καθηγητή του βιολογικού του ΑΠΘ 
και βγήκα δημόσια σε αυτή την διαδικα-
σία για να υποστηρίξω άλλες γυναίκες. 
Εγώ πριν από 25 χρονιά το αντιμετώπισα 
γιατί είχα ένα πολύ υποστηριχτικό πε-
ριβάλλον από την οικογένεια μου, που 
μου είχε μάθει ότι δεν πρέπει να σιωπώ 
και να μην αφήνω να μπει κανείς εμπό-
διο στα όνειρα μου. Αυτό το μήνυμα στα 
σημερινά κορίτσια ακόμη δεν το έχουμε 
περάσει.

Τα νέα κορίτσια πρέπει πάντα να θυ-
μούνται ότι καμία γυναίκα δεν χρειάζεται 
κάτι πέρα από τις γνώσεις της και ένα 
υποστηριχτικό περιβάλλον για να περπα-
τήσει ψηλά.

Όποιος μπαίνει στο δρόμο μας για να 
μας πει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε 
κάτι το λέει γιατί δεν ξέρει που μπορούν 
να φτάσουν τα όνειρα και οι δυνατότητες 
μας».
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Αρχικά με τον όρο παιδεραστία-παιδο-
φιλία εννοούμε τη μορφή παραφιλίας (τη 
σεξουαλική διαστροφή, δηλαδή  το σύνολο 
των εκφράσεων της ανθρώπινης

σεξουαλικότητας που χαρακτηρίζονται 
από σεξουαλικές διεγέρσεις που προκαλού-
νται από ενέργειες που παρεκκλίνουν από 
τους συνήθεις τρόπους συνεύρεσης) που 
αφορούν σεξουαλική συνεύρεση με παιδιά 
(αγόρια ή κορίτσια προεφηβικής ηλικίας δη-
λαδή κάτω των 12 ετών). Προϋπόθεση είναι 
ο παιδόφιλος να είναι άνω των 12 ετών ενώ 
θα πρέπει να είναι και 5 χρόνια μεγαλύτερος 
από το παιδί-θύμα. Στη χώρα μας η ηλικία 
συναίνεσης για σεξουαλική δραστηριότητα 
είναι τα 15 έτη.

Ως παιδεραστία στον Ποινικό Κώδικα νο-
είται η αποπλάνηση παιδιών σύμφωνα με το 

339 ΠΚ και η κατάχρηση ανηλίκων 
σε ασέλγεια σύμφωνα με το 342 ΠΚ. 
Εάν η εγκληματική ενέργεια αφορά 
σε συνουσία μεταξύ συγγενών εξ αί-
ματος ο δράστης τιμωρείται σύμφω-
να με το 345 ΠΚ, ενώ με το άρθρο 
348Α ΠΚ τιμωρείται όποιος διανέμει, 
κατέχει ή δημοσιεύει υλικό παιδικής 
πορνογραφίας.

Το αδίκημα που διαπράττεται και 
θα αναλυθεί στο παρόν δοκίμιο εί-
ναι η αποπλάνηση ανηλίκου (άρθρα 
339,342,348β και 351α του Ποινι-
κού Κώδικα).Αρχικά με τον όρο ανη-
λικότητα, κοινωνικό δικαίωμα που 
προστατεύεται συνταγματικά από το 
άρθρο 21 παράγραφος 1Συντάγμα-
τος εννοούμε την αγνότητα των ανη-
λίκων ως προς τις φυλετικές σχέσεις 
που αποτελεί καθοριστικό παράγο-
ντα για την πρόοδο και την εξέλιξη 
(βιολογική, πνευματικη, συναισθη-
ματική) της γενετήσιας ελευθερίας 
του ατόμου. Διατάραξη της ανηλικό-
τητας μπορεί να επέλθει

α)εάν το παιδί-θύμα εμπλέκεται 
σε γενετήσιες πράξεις είτε ως συμ-
μετέχων είτε ως θεατής. Για την ποι-
νική αντιμετώπιση του δράστη ρόλο 

παίζει η ηλικία του ανηλίκου θύματος (όταν 
το θύμα είναι κάτω των 12 ετών, η πράξη 
τιμωρείται με κάθειρξη, όταν το θύμα είναι 
μεταξύ 12 και 14 με κάθειρξη έως 10 έτη, 
ενώ όταν το θύμα συμπλήρωσε τα 14 με 
φυλάκιση 2 ετών τουλάχιστον).Καθίσταται 
σαφές ότι λόγω του πνευματικού επιπέδου 

του παιδιού-θύματος επ’ ουδενί δε μπορεί 
να γίνει λόγος για συναίνεση του παθόντος. 
Βάσει του άρθρου 339 του Ποινικού Κώδι-
κα ως «γενετήσια πράξη» ορίζεται η πράξη 
που εμπεριέχει συνουσία ή αφορά διείσδυση 
στο σώμα του παιδιού-θύματος με υποκα-
τάστατα ή απομιμήσεις συνουσίας. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι γενετήσιες πράξεις μεταξύ 
ανηλίκων κάτω των 15 ετών δε τιμωρού-
νται εκτός εάν υπάρχει ηλικιακή διαφορά 
άνω των 3 ετών(όποτε και επιβάλλονται 
αναμορφωτικά μέτρα).Στην περίπτωση που 
ο ανήλικος έχει το ρόλο θεατή σε γενετήσι-
ες πράξης το πλαίσιο ποινής είναι φυλάκιση 
τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή εάν 
το θύμα είναι κάτω από 14 έτη και φυλάκιση 
3 ετών ή χρηματική ποινή εάν έχει συμπλη-
ρώσει τα 14 έτη

β)γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι 
αμοιβής(άρθρο 352 Ποινικού Κώδικα):εδώ 
ο δράστης είναι είτε ο ίδιος ο ενήλικος είτε 
προκαλεί σε έτερο άτομο την επιθυμία να 
πάρει μέρος σε γενετήσια πράξη με ανήλι-
κο ώστε να παρακολουθεί αρκεί να υπάρχει 
ισχυρό κίνητρο (χρηματικό) και κάποιο ανή-
λικο άτομο που βρίσκεται σε ανάγκη. Ο δρά-
στης τιμωρείται και πάλι βάσει της ηλικίας 
του παθόντος. 

γ)Κατάχρηση ανηλίκων (άρθρο 342 Ποι-
νικού Κώδικα):προϋπόθεση για την τέλεση 
αυτού του αδικήματος είναι η ύπαρξη σχέ-
σης εμπίστευσης μεταξύ δράστη-θύματος 
καθώς και η τέλεση γενετήσιας πράξεως. 
Εδώ υπάρχει σχέση εξάρτησης μεταξύ θύ-
ματος-δρώντος όπου ο δράστης οφείλει να 
φυλάσσει, να προστατεύει τον ανήλικο και 
να επιβλέπει την ψυχική και ηθικοπνευματι-
κή του ανάπτυξη έστω και προσωρινά. Δια-
βάθμιση υπάρχει και εδώ ως προς το πλαί-
σιο ποινής.

δ)προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους 
λόγους (άρθρο 348β ποινικού κώδικα):προ-
ϋπόθεση είναι η πρόταση από το δράστη στο 
ανήλικο θύμα να συναντήσει είτε το δράστη 

είτε τρίτο άτομο, πρόταση που πρέπει να έχει 
γίνει με δόλο α’ βαθμού(άρθρο 348α,339 
ΠΚ)και πραγματώνεται μέσω της τεχνολο-
γίας των πληροφοριών και επικοινωνίας 
(υπολογιστή, κινητό κ.ο.κ.),αξιοσημείωτο 
είναι ότι δεν αρκεί η πρόταση για τη καταδί-
κη του δράστη αλλά θα πρέπει να έχει πραγ-
ματοποιηθεί συνάντηση δράστη-θύματος.

Φημολογείται ότι ο νόμος που αφορά 
στην παιδοφιλία θα αλλάξει προς όφελος 
του ανήλικου θύματος και κάποιες από τις 
αλλαγές που συζητείται να γίνουν είναι οι 
εξής:

1) να αρχίζει να μετρά ο χρόνος παρα-
γραφής των πλημμελημάτων σε βάρος ανη-
λίκων από την ενηλικίωση τους και μετά

2) να διώκεται αυτεπάγγελτα το εν λόγω 
αδίκημα χωρίς να απαιτείται κατάθεση 
έγκλησης

3) να αποτελεί επιβαρυντική περίσταση 
που αυξάνει την ποινή η διάπραξη  γενετή-
σιων εγκλημάτων σε βάρος των ανηλίκων

4) να γίνει επιμήκυνση της παραγραφής 
από τα 15 στα 20 χρόνια και

5) να γίνει η παιδεραστία κακούργημα 
(και να μην ενδιαφέρει η ηλικία του θύματος 
αλλά η πράξη)

Σε κάθε περίπτωση ακόμη και εάν οι 
φημολογούμενες αλλαγές πραγματοποι-
ηθούν σύντομα δε θα εφαρμοστούν στην 
υπόθεση Λιγνάδη καθώς βάσει της αρχής 
«nullum crimen nulla poena sine praevia 
lege» οι ποινικές διατάξεις που προβλέπουν 
το έγκλημα πρέπει να προϋπάρχουν του 
εγκλήματος, εάν βέβαια κατά την τέλεση 
του εγκλήματος και μέχρι την αμετάκλητη 
καταδίκη του κατηγορουμένου ισχύουν πε-
ρισσότερες από μία διατάξεις τότε εφαρμό-
ζεται για τον κατηγορούμενο η ευμενέστερη 
αυτών (άρθρο 2 Ποινικού Κώδικα).

*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος 
Αθηνών

Παιδεραστία και αλλαγές στη νομοθεσία

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Τ Ζ Ι Ν Α 
Α Λ Ε Ξ Α Κ Η * 

Ακόμη και εάν οι 
φημολογούμενες 

αλλαγές 
πραγματοποιηθούν 

σύντομα δε θα 
εφαρμοστούν στην 

υπόθεση Λιγνάδη 
καθώς οι ποινικές 

διατάξεις που 
προβλέπουν το 

έγκλημα πρέπει να 
προϋπάρχουν του 

εγκλήματος

opinion
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Στο Πολυϊατρείο Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης ο Καλαφάτης 

Κ. Ζέρβας: Η παραλία είναι 
το σαλόνι της Θεσσαλονίκης

Επίσκεψη στο Δημοτικό Πολυιατρείο Αμπελο-
κήπων - Μενεμένης, το οποίο προσφέρει δωρεάν 
υπηρεσίες στους πολίτες, πραγματοποίησε ο υφυ-
πουργός Μακεδονίας - Θράκης Σταύρος Καλαφά-
της, συνοδευόμενος από τον δήμαρχο της περιο-
χής Λάζαρο Κυρίζογλου. Ο κ. Καλαφάτης τόνισε 
το κοινωνικό έργο που προσφέρει η συγκεκριμέ-
νη δομή, σε μια περίοδο που το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης 
με τον κορωνοϊό. 

 Ραντεβού... στη Νέα Παραλία έδωσαν ο δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, με 
τρεις αντιδημάρχους του και τον γενικό γραμμα-
τέα του δήμου, Ευθύμη Φωτόπουλο. Η δημοτική 
αρχή επιθεώρησε επιχείρηση καθαριότητας, απο-
λύμανσης, ενίσχυσης του πρασίνου και εργασίες 
καθαρισμού των γκράφιτι και των συνθημάτων 
από χώρους και πάρκα του παραλιακού μετώπου. 
Σε δηλώσεις που ακολούθησαν, ο κ. Ζέρβας χαρα-
κτήρισε τη Νέα Παραλία το «σαλόνι» της Θεσσα-
λονίκης σημειώνοντας πως όλοι θα πρέπει να το 
προσέχουμε, να το συντηρούμε και να φροντίζου-
με για την καθαριότητα του.

karfitsomata
Ποιοι δεν ήθελαν τον Τσαβλή 

Στον Σ. Πέτσα ο Γ. Δαρδαμανέλης 
την ώρα του σεισμού

Εμπλοκή και βουλευτών;

Προτιμήθηκε ο Λεκάκης 

Η καθαίρεση του Δρόσου Τσαβλή δεν προέκυψε ως 
κεραυνός εν αιθρία. Κατά τους παροικούντες τη Ιερου-
σαλίμ, η «καθαίρεσή» του ήταν θέμα χρόνου καθώς η 
αποδόμησή του είχε αρχίσει από την επομένη κιόλας της 
ανάληψης των καθηκόντων του ως προέδρου του δη-
μοτικού συμβουλίου του Δ. Θεσσαλονίκης. Από ποιους; 
Προφανώς και όχι από τον Κωνσταντίνο Ζέρβα ο οποίος 
έτσι κι αλλιώς τον εμπιστευόταν ως έναν από τους στενό-
τερους συνεργάτες του.  Αλλά μάλλον από το επιτελείο 
του το οποίο προεκλογικά είχε πιστωθεί την εκλογή του 
από το … κάγκελο. 

Πού βρήκε η ισχυρή σεισμική δόνηση με επίκεντρο 
την Ελασσόνα τον δήμαρχο Καλαμαριάς; Στο γραφείο 
του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, 
στην Αθήνα! Την ώρα της συζήτησης για μία σειρά θεμά-
των που απασχολούν τους δημότες της Καλαμαριάς έγινε 
αισθητός ο σεισμός. Ο δήμαρχος, Γιάννης Δαρδαμανέλης, 
είχε προλάβει να ρίξει στο τραπέζι τη σύσταση δημοτικής 
αστυνομίας στον δήμο Καλαμαριάς με τον κ. Πέτσα να 
δηλώνει ότι σύντομα θα προσπεραστούν και τα τελευταία 
προβλήματα, όπως επίσης και την ανάγκη διάνοιξης της 
οδού Πόντου με απαλλοτριώσεις περίπου 12 εκατ. ευρώ.

Η εκλογή του Δρόσου Τσαβλή και μάλιστα στην 
πρώτη θέση από την παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα 
δεν άφηνε κανένα περιθώριο αμφισβήτησής του.  Όντας 
επιτυχημένος επιστήμων, ιατρός πνευμονολόγος, είχε 
επόμενη φιλοδοξία του να μεταπηδήσει από το Δήμο στη 
Βουλή. Και η ΝΔ όμως, καλοέβλεπε μια ανανέωση προ-
σώπων στην ‘Α Θεσσαλονίκης ειδικώς μετά από μια μα-
κρά περίοδο στασιμότητας σε ό,τι αφορά στην εναλλαγή 
προσώπων. Διαχέεται μάλιστα, ότι στην αποδόμηση του 
πρώην προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, «έβαλαν» 
το χεράκι τους και νυν βουλευτές στην εκλογική περιφέ-
ρεια που επρόκειτο να κατέλθει ως υποψήφιος. 

Ο  εκλεκτός για πρόεδρος είναι ο αντιδήμαρχος, Πέ-
τρος Λεκάκης και τη θέση του στην αντιδημαρχία Αθλητι-
σμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού παίρνει ο Αλέξανδρος 
Μπαρμπουνάκης, ο οποίος εκλέχθηκε με την παράταξη 
του Σπύρου Βούγια αλλά λίγους μήνες αργότερα ανεξαρ-
τητοποιήθηκε. 

Ο Πέτρος Λεκάκης ήταν αντιδήμαρχος επί διοίκησης 
Γιάννη Μπουτάρη. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές κατέβα-
σε δικό του ψηφοδέλτιο εκφράζοντας, αρχικά, την επιθυ-
μία στελεχών της διοίκησης «Πρωτοβουλία» του Γιάννη 
Μπουτάρη να κατέλθουν στις εκλογές αυτόνομα. Ωστό-
σο, στην πορεία στελέχη όπως η Μαρία Πασχαλίδου, η 
Έλλη Χρυσίδου, ο Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης, ο Γιώρ-
γος Δημαρέλος αποχώρησαν στελεχώνοντας άλλους 
εκλογικούς συνδέσμους όπως της Κατερίνας Νοτοπού-
λου και του Σπύρου Βούγια. Μόνο ο Λάζαρος Ζαχαριάδης 
από την παράταξη του Γιάννη Μπουτάρη έμεινε μαζί του 
έως το τέλος χωρίς όμως να εκλεγεί καθώς ο Πέτρος Λε-
κάκης εξέλεξε ως παράταξη μία έδρα τη δική του. Μετά 
την πρώτο γύρο εκλογών, εξέφρασε τη στήριξή του προς 
την παράταξη του Κωνσταντίνου Ζέρβα. 
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ΠΑΝΔΗΜΙΑ ή ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ πιο μεγάλο και εξαι-
ρετικά σοβαρό συμβαίνει στον πλανήτη; Αυτό 
το ανατρεπτικό ερώτημα «βασανίζει» κρυφά 
πολλούς επιστήμονες και ερευνητές σε όλο τον 
κόσμο, οι οποίοι έχοντας πλέον τους αριθμούς 
και τα στοιχεία της πανδημίας, «υποψιάζονται» 
πως συμβαίνει ήδη μια άλλη ζοφερή πραγματι-
κότητα. Πρόσφατη έκθεση που είδε το φως της 
δημοσιότητας, μιλάει για 2,5 δις ανθρώπους 
σε κατάσταση περιορισμού (lock down) επί έξι 
συνεχόμενους μήνες, με αναγκαστική επιβολή 
παγώματος της προσφοράς και της ζήτησης, 
που αθροιστικά θα φέρει τη συρρίκνωση της 
παγκόσμιας οικονομίας πάνω από δέκα τρισε-
κατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη 
ύφεση στον πλανήτη μετά το κραχ του 1929 
λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, χωρίς να 
διευκρινίζει τις τεράστιες επιπτώσεις που θα 
ζήσουμε μετά τον κορονοϊό με την επερχόμενη 
πανδημία του χρέους…   

Πριν ένα χρόνο ακριβώς, μετά τη σύλληψη 
της Καναδέζικης ομάδας επιστημών που μετέ-
φεραν τον κορονοϊό στα ερευνητικά εργαστή-
ρια της πόλης Ουχάν στην Κίνα, όπου ξεκίνησε 
η πανδημία, οι κυβερνήσεις όλων των χωρών, 
η μια μετά την άλλη – λες και πήραν «εντολή 
άνωθεν» έκλεισαν εσπευμένα εργοστάσια, βι-
ομηχανίες και κάθε επιχειρηματική και εμπο-
ρική δραστηριότητα. Οι ουρανοί «ανέπνευσαν» 
αφού εκατοντάδες χιλιάδες πτήσεις αεροσκα-
φών σταμάτησαν, τα εργοστάσια μείωσαν ή 
σταμάτησαν την εκπομπή καυσαερίων, όπως 
και το ίδιο συνέβη στις μεγαλουπόλεις με την 
μείωση της κυκλοφορίας των οχημάτων.  Η 
ζωή στον πλανήτη άλλαξε ξαφνικά και δίκαια 
πολλοί μιλούν για τη μεγάλη επανεκκίνηση που 
έρχεται…

Μέχρι σήμερα, συνολικά έχουν καταγραφεί 
πάνω από 2,5 εκατομ. θάνατοι για 112.650.000 
αναφερόμενες μολύνσεις από τον κορονοϊό σε 
200 χώρες του κόσμου. Από το 1980 το AIDS 
προκάλεσε εκατόμβη νεκρών στον πλανήτη, 
αφού έχασαν τη ζωή τους πάνω από 33  εκα-
τομμύρια άνθρωποι. Στις αρχές του προηγού-
μενου αιώνα η Ισπανική γρίπη το 1918 – 19 
πήρε πάνω από 50 εκατομ. ψυχές και σήμερα, 
οι ιοί που προκαλούν την ηπατίτιδα Β και C σκο-
τώνουν  περίπου 1,3 εκατομμύριο ανθρώπους 
ετησίως, λόγω κύρωσης ή καρκίνου του ήπα-

τος. Οι αριθμοί είναι συγκλονιστικοί και γι΄ αυτό 
ανησυχούν οι επιστήμονες με τον κορονοϊό, για 
να μην έχουμε μια ακόμη τραγική επανάληψη 
των θυμάτων, από τη νέα πανδημία. 

Έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας, δηλώ-
νει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στόχος 
είναι μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς να εμβο-
λιαστούν 2,5 δις. άνθρωποι στις μεγάλες πόλεις 
και στη συνέχεια το 2022 να προσπαθήσουμε 
να καταφέρουμε να εμβολιαστεί όλος ο υπό-
λοιπος πλανήτης. Ο Μπίλ Γκέϊτζ ιδρυτής της 
Microsoft που προέβλεψε το 2015 τον ερχομό 
του covid-19 εμφανίστηκε πάλι στο YouTube 
και προβλέπει ότι η ανθρωπότητα έχει μπροστά 
της στο εγγύς μέλλον να αντιμετωπίσει κι άλ-
λες πανδημίες που θα ξεπεράσουν τον φόρο σε 
ζωές από αυτή της πανδημίας του κορονοϊού. 
Μίλησε για τις καταστροφικές συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής και για «βιο-τρομοκρατία». 
Το 2020 ήταν η «θερμή» χρονιά του αιώνα, με 
1.25 βαθμούς πάνω, με τεράστιες πυρκαγιές 
στην Ρωσία, στην Αυστραλία, στην Αμερική και 
στην Ευρώπη. Οι πάγοι λειώνουν και μόλις προ 
ημερών ένα τεράστιο μαμούθ παγόβουνο στο 
μέγεθος του Παρισιού ή του Λονδίνου αποκό-
πηκε από την Ανταρκτική και πλέει στον Ωκεανό 
με απρόβλεπτες συνέπειες.  Οδεύουμε προς μια 
καταστροφική αύξηση της θερμοκρασίας του 
πλανήτη 3 – 5 βαθμούς κατά τη διάρκεια του 
21ου αιώνα, διαμηνύει ο ΟΗΕ και ζητά άμεσα 
πρώτη προτεραιότητα για όλους παντού «η ει-
ρήνη με τη φύση» πριν να ‘ναι πολύ αργά. 

 Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οικονομικού 
Φόρουμ Κλάους Σβαμπ μόλις πρόσφατα, στο 
ίδιο μήκος κύματος, τονίζει ότι πρέπει να μει-
ώσουμε δραστικά τη μόλυνση της ατμόσφαι-
ρας, προτείνοντας να εισάγουν όλα τα κράτη εκ 
περιτροπής lockdοwn μια φορά το χρόνο προ-
κειμένου να σωθούμε από μια ανεπανόρθωτη 
καταστροφή. Το διοξείδιο του άνθρακα ζει 100 
χρόνια στην ατμόσφαιρα και αν αυτό το δούμε 
συσσωρευτικά όλα τα χρόνια της βιομηχανικής 
επανάστασης, θα καταλάβουμε γιατί έχουμε 
ακραία καιρικά φαινόμενα παντού, τεράστιες 
πυρκαγιές, εξασθένιση των θαλασσίων ρευμά-
των, αύξηση των αερίων ρύπων και της υπερι-
ώδους ακτινοβολίας και αλλαγή της γεωχημεί-
ας των υδάτων.

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

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

karfitsomata
Δύσκολα για «νέους» 

Γεμίζει σκουπίδια η Ν. Παραλία

Ηλεκτροκίνηση προωθεί 
ο Δ. Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Συνάντηση Σ. Δανιηλίδη με τους πυροσβέστες 
με φόντο το Σέιχ Σου

Δ. Κούβελας: «Ψυχολογική υποστήριξη 
για τις εξωσωματικές»

Πάντως, στις εκλογές της απλής αναλογικής που εκ των πραγ-
μάτων οι βουλευτές στην Α΄ περιφέρεια Θεσσαλονίκης θα μειωθούν 
εκ των πραγμάτων κατά δυο ή τρεις από επτά που εξέλεξε στις εκλο-
γές του 2019, η είσοδος νέων προσώπων όσο «λαμπερών» κι αν 
είναι όπως προσδοκά η ΝΔ, παραμένει εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. 
Η παράδοση καλά (θα) κρατεί…

Οι πολλές βόλτες στην παραλία λόγω κορονοϊού και καλών και-
ρικών συνθηκών έχουν φέρει και αύξηση του όγκου των σκουπι-
διών που συγκεντρώνονται στους κάδους και τα καλάθια της Νέας 
Παραλίας. Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του 
δήμου Θεσσαλονίκης, Νίκος Ζεϊμπέκης, ανέφερε πως εξαιτίας της 
μεγαλύτερης επισκεψιμότητας στο χώρο της Νέας Παραλίας παρα-
τηρείται αύξηση των απορριμμάτων κατά 20% έως 25%.

Με δύο νέα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα ενισχύθηκε ο στόλος του 
δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης . Τα οχήματα παραδόθηκαν στον 
αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Κίνησης Γιώργο Κουσίδη, ο οποίος 
παραλαμβάνοντάς τα αναφέρθηκε στον προγραμματισμό της διοί-
κησης του δήμου για την απόκτηση νέων οχημάτων αντιρρυπαντι-
κής τεχνολογίας, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός 
στόλου “πράσινων” μη-ρυπογόνων οχημάτων τα οποία θα συμβά-
λουν στην προσπάθεια μείωσης των ρύπων στην ήδη επιβαρυμένη 
περιβαλλοντικά δυτική Θεσσαλονίκη.

 Με τη νέα ηγεσία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Θεσσαλο-
νίκη συναντήθηκε ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών, Σίμος Δανιηλί-
δης, ο οποίος στη συνέχεια τόνισε πως τις δύο πλευρές τις ενώνει ο 
κοινός σκοπός και ο αγώνας που είναι η προστασία του δάσους του 
Σέιχ Σου, η θωράκιση του απέναντι σε κάθε κίνδυνο και η προστασία 
της ανθρώπινης ζωής. Μάλιστα, ο κ. Δανιηλίδης για την προστασία 
του δάσους έθεσε στη διάθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όλο το 
μηχανισμό του δήμου. 

 Τη δυνατότητα ένταξης σε ειδικό πρόγραμμα ψυχολογικής υπο-
στήριξης των γυναικών που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονι-
μοποίηση ή ακολουθούν άλλες τεχνικές υποβοηθούμενης αναπα-
ραγωγής, ζήτησε ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Δημήτρης 
Κούβελας από την Υφυπουργό Υγείας, αρμόδια για τα θέματα Ψυχι-
κής Υγείας, Ζωή Ράπτη. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τους ο κ. Κούβελας αναφέρ-
θηκε στην ψυχολογική κατάσταση του ζευγαριού που επιλέγει την 
εξωσωματική γονιμοποίηση προκειμένου να τεκνοποιήσει. 
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Πόσες φορέςέχετε νιώσει την κατάσταση 
να έχει ξεπεράσει τον έλεγχο παρά τα πολλά 
χρόνια φιλίας με έναν άνθρωπο και ότι χρει-
άζεται να βρείτε την ευτυχία αλλού; Η απώ-
λεια ενός μακροχρόνιου φίλου είναι μια από 
τις δυσκολότερες συναισθηματικές διαδικα-
σίες που καλούμαστε να περάσουμε κάποιες 
φορές στη ζωή μας. Εγκαταλείποντας έναν 
φίλο, βιώνουμε παρόμοια συναισθήματα με 
εκείνα του πένθους: ενοχή, θυμός, θλίψη και 
λαχτάρα. Η μόνη διαφορά είναι πως όταν 
αφήνουμε έναν φίλο, έχουμε την επιλογή 
της αντικατάστασης ή της επανασύνδεσης. 

Κοιτάζοντας πίσω, τα σημάδια της ανθυ-
γιεινής αυτής σχέσης γίνονται ολοένα και πιο 
ξεκάθαρα. Συνειδητοποιείς ότι τα μειονεκτή-
ματα στη φιλία αυτή ξεπερνούν τα πλεονε-
κτήματα και έρχεται μια στιγμή που πρέπει 

να δώσεις προτεραιότητα στην ευημε-
ρία σου.

Οι υγιείς φιλίες θα πρέπει να σας 
βοηθούν να μεγαλώσετε ως άτομο και 
να σας φέρουν ευτυχία. Σίγουρα, οι φι-
λίες δεν είναι πάντα τέλειες, αλλά είναι 
σημαντικό να αναρωτιέστε εάν η φιλία 
σας βοηθά περισσότερο από το να σας 
πονάει. Οι αληθινοί φίλοι δεν χρειάζε-
ται να μιλούν καθημερινά, δεν χρει-
άζεται να γεμίζουν ο ένας τον άλλον 
με πλούσια δώρα, δεν αναστατώνουν 
όταν δεν είστε διαθέσιμοι και σίγουρα 
δεν σας κακολογούν. Είναι ειλικρινείς 
μαζί σας για τα λάθη σας, και χαίρονται 
μαζί σας για τις επιτυχίες σας. 

Κάποια σοβαρά σημάδια ότι μια φι-
λία μπορεί να είναι ανθυγιεινή είναι τα 
εξής:

Νιώθεις ότι κρίνεσαι;
Είναι απολύτως φυσιολογικό για 

εσάς και έναν φίλο να έχετε διαφο-
ρετικές απόψεις ή τρόπο ζωής. Σε μια 
ανθυγιεινή σχέση, κάποιος μπορεί να 
αισθανθεί ότι οι επιλογές του κρίνονται 
από τον άλλο. Μπορεί να μην υπάρχει 
μια σωστή ή λανθασμένη απάντηση 
στις αποφάσεις ζωής που λαμβάνετε, 

όμως η κρίση από έναν φίλο μπορεί να αλ-
λάξει την προοπτική σας. Φιλτράρετε λοιπόν 
την κρίση του φίλου και σκεφτείτε εάν μπο-
ρείτε να έχετε εμπιστοσύνη στη σχέση αυτή. 
Οι φίλοι θα πρέπει να αγκαλιάζουν τις επιλο-
γές μας και να μας υποστηρίζουν με ειλικρί-
νειαπάντα. 

Νιώθεις σαν να είναι πάντα δικό σου 

λάθος;
Παρατηρείτε ότι κάθε φορά που κάτι πάει 

στραβά στη ζωή του φίλου σας, συμβαίνει 
να φταίει κάποιος άλλος και αυτός ο άλλος 
είστε πάντα εσείς;Νιώθετε ενοχή και δίνε-
τε ότι σας ζητηθεί προκειμένου να μη τον 
χάσετε;Οι άνθρωποι με αυτό το χαρακτηρι-
στικό συχνά πιστεύουν ότι σας βοηθούν να 
γίνετε καλύτερος άνθρωπος ή φίλος. Στην 
πραγματικότητα όμως, η αυτοεκτίμησή σας 
κινδυνεύει.

Νιώθεις σαν να μην μπορείς 
να εμπιστευτείς πλήρως;
Ίσως ο φίλος σας να έχει διαδώσει κά-

ποια φήμη για εσάς, ή ίσως πρόδωσε ένα 
μυστικό που θέλατε απεγνωσμένα να το 
κρατήσει.  Σε κάθε περίπτωση, εμπιστοσύ-
νη έχει κλονιστεί. Ότανη εμπιστοσύνη σπάει 
επανειλημμένα, σημαίνει ότι αυτός ο φίλος 
δεν λαμβάνει υπόψη τα συναισθήματά σας 
και πιθανώς απλώς αναζητά την προσοχή 
εις βάρος σας. Μια υγιής φιλία αποτελείται 
από δύο άτομα που χτίζουν την εμπιστοσύνη 
του άλλου, μιλώντας για τα εκπληκτικά χα-
ρακτηριστικά τους, αντί να καταστρέφουν ο 
ένας τον άλλον ταπεινώνοντας.

Εάν παρατηρήσετε ότι όλα τα παραπά-
νω είναι συνηθισμένα στη φιλία σας και σας 

προκαλείται περισσότερο άγχος παρά ευχα-
ρίστηση, ίσως είναι καιρός να αξιολογήσετε 
ξανά αυτό που χρειάζεστε από έναν φίλο. Οι 
άλλοι φίλοι και η οικογένειά σας απολαμ-
βάνουν άραγε να βρίσκονται κοντά στον συ-
γκεκριμένο φίλο σας; Έρχονται σημεία στη 
ζωή όπου πρέπει να θέσεις προτεραιότητα 
τον εαυτό σου. Αν η φιλία σας αυτή εμποδίζει 
να το κάνεις και σε κάνει να νιώθεις «εγωι-
στής» ίσως ήρθε η ώρα να απομακρυνθείς 
από αυτό το άτομο. Δεν υποστηρίζω τον τερ-
ματισμό μιας φιλίας αμέσως επειδή διακρί-
νει κανείς μερικά αρνητικά χαρακτηριστικά. 
Όμως,όταν η φιλία αυτή σε κάνει να νιώθεις 
χειρότερα για τον εαυτό σου παρά καλύτερα, 
τότε είναι πιθανό να είναι ανθυγιεινή για την 
ανάπτυξή σου ως άτομο.

Όταν αφήνουμε έναν φίλο, δε σημαίνει 
ότι εξαλείφουμε τον αντίκτυπο που είχε στη 
ζωή μας. Από κάθε φιλία έρχονται πολύτιμα 
μαθήματα και μόλις τελειώσει ο πόνος της 
απώλειας, μπορούμε να εκτιμήσουμε την 
ομορφιά. Μόλις αγκαλιάσετε τη φιλία αυτή 
ως μέρος του παρελθόντος, θα καταλάβετε 
καλύτερα τα χαρακτηριστικά που επιθυμείτε 
από έναν μελλοντικό φίλο.

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

Σχέση φιλίας: Πότε χρειάζεται να απομακρυνθείτε από έναν φίλο;

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 *

Μπορεί να μην 
υπάρχει μια σωστή 

ή λανθασμένη 
απάντηση στις 

αποφάσεις ζωής 
που λαμβάνετε, 

όμως η κρίση από 
έναν φίλο μπορεί 

να αλλάξει την 
προοπτική σας.

opinion



29

Τρεις τρόποι προστασίας του περιβάλλοντος…
Συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικού εθελοντι-
σμού (δενδροφυτεύσεις, καθαρισμός δημόσιων χώ-
ρων), Ανακύκλωση, Εξοικονόμηση ενέργειας - οικο-
λογικό αποτύπωμα.  

Μεγαλύτερη ευθύνη ως αντιδήμαρχος Πρασί-
νου; Μεγάλη ευθύνη γιατί διαχειρίζομαι εδώ και 7 
χρόνια ένα δύσκολο τομέα με πολλά αντικείμενα και 
καθημερινή επαφή με τα προβλήματα και τους πο-
λίτες. Χαίρομαι όμως που ξεκλέβω χρόνο και ασχο-
λούμαι με δράσεις του Περιβαλλοντικού Θεματικού 
Δικτύου «Σχολείο Ανοιχτό στην Κοινωνία - Ενεργός 
Πολίτης στο Δήμο Παύλου Μελά» και παράλληλα 
φορτίζω τις μπαταρίες μου.

«Πράσινη» δράση του Δήμου με μεγάλη απή-
χηση... Η υιοθεσία πάρκων, δέντρων ή δημόσιων 
χώρων από πολίτες, συλλόγους, σχολεία. Η συμμε-
τοχή μου στη διαδικασία υιοθεσίας πάρκου από το 
6ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης, που συνεργά-
στηκαν μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, γειτονιά και 
Δήμος για να νικηθεί η γραφειοκρατία και να λυθεί 
ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι το κα-
λύτερο μάθημα για το πως αφήνουμε το «ΕΓΩ» και 
πάμε στο «εμείς»...

Τι ανακυκλώνετε περισσότερο; ‘Εχουμε 15 
χρόνια στην αυλή οικιακό κομποστοποιητή με θε-
τικά αποτελέσματα καθώς μειώθηκαν τουλάχιστον 
κατά 40% τα απορρίμματα που πετούσαμε ως οικο-
γένεια. Παράλληλα με τη συμμετοχή στο δημοτικό 
πρόγραμμα ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή 
tropaverde.org έχουμε ελαχιστοποιήσει τα απορρίμ-
ματα, zero waste...

Πόσα χλμ «κόβετε» σε Π.Μελά και Καρατά-
σιου; Εκτός των καθημερινών αρμοδιοτήτων και 
επισκέψεων, επιλέγω να συνδυάζω γυμναστική και 
αναψυχή στους χώρους των πρώην στρατοπέδων με 
ποδήλατο ή περπατώντας, οπότε 5-10 χλμ βρίσκο-
νται στο ημερήσιο πρόγραμμα.

Οικογένεια, πολιτική, περιβάλλον. Πού αφι-
ερώνετε περισσότερο χρόνο; Το περιβάλλον έχει 
γίνει τρόπος ζωής και δικαιωματικά διεκδικεί τη με-

ρίδα του «λέοντος». Χαίρομαι γιατί σταδιακά και η 
οικογένειά μου συμμετέχει σε περιβαλλοντικές δρά-
σεις, έτσι περνάμε μαζί δημιουργικά ελεύθερο χρόνο 
και προσφέρουμε στο περιβάλλον, πράγμα που απο-
τελεί στάση ζωής και πολιτική.

Σημείο της Θεσσαλονίκης που θέλετε να «με-
ταμορφωθεί»; Η διεκδίκηση και αξιοποίηση του 
πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου ως ελεύθερος 
χώρος πρασίνου, πολιτισμού και αναψυχής ήταν ο 
κύριος λόγος, που ασχολήθηκα με τα κοινά και θα 
ήθελα η έκτασή του μαζί με το ρέμα του Ξηροποτά-
μου να φιλοξενούν ένα οικολογικό πάρκο, που θα 
επισκέπτονται μαθητές για περιβαλλοντική εκπαί-
δευση και πολίτες για αναψυχή.

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. 

Έχει συμμετάσχει σε αμέτρητους περιβαλλοντικούς αγώνες διεκδίκησης δημόσιου χώρου και καθαρότερου περιβάλλοντος. Είναι εμμονικός με την ανακύκλωση και 
τις δενδροφυτεύσεις. Ο Σάκης Λαζαρίδης αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του Δήμου Παύλου Μελά οραματίζεται ένα πράσινο μέλλον για τις νέες γενιές. Ας βοηθήσουμε 

όλοι να επιτευχθεί ο στόχος! 

Σάκης Λαζαρίδης 
Το περιβάλλον είναι στάση ζωής

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 

Πώς ξεφεύγει το μυαλό; Περπατώντας σε ορει-
νά μονοπάτια με καλή παρέα ή κολυμπώντας στη 
θάλασσα και εξερευνώντας με μάσκα το βυθό.

Τι θα κρατήσουμε, τι θα πετάξουμε μετά την 
πανδημία; Θα κρατήσουμε τους κανόνες σωστής 
υγιεινής που αγνοούμε επιδεικτικά τις περισσότερες 
φορές και θα πετάξουμε τις μάσκες για να χαμογε-
λάμε ελεύθερα σε φίλους και παρέες που στερηθή-
καμε.

Πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας σε 20 χρόνια… 
Πιο ήρεμο και σοφό έτσι ώστε μέσα από ένα λιτό και 
φυσικό τρόπο ζωής, να μπορώ να προσφέρω περισ-
σότερα στην κοινωνία μεταφέροντας τις χρήσιμες 
γνώσεις στα νέα παιδιά
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Η «Κ» κάνει τον πρώτο απολογισμό των χειμερινών μεταγραφών του Αρη 

Θέλουν τον χρόνο τους...
Σε τρεις μεταγραφικές προσθήκες 

προχώρησε ο Άρης τον Γενάρη με τα 
«φώτα» να πέφτουν - όπως ήταν λογι-
κό - πάνω στον Κώστα Μήτρογλου που 
επέστρεψε μετά από έξι χρόνια ξανά στην 
Ελλάδα. Με την προσθήκη αυτή οι Κι-
τρινόμαυροι κάλυψαν με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο το κενό που είχαν στην 
επίθεση. Ωστόσο, στον Άρη δεν έμειναν 
μόνο σε αυτή την προσθήκη, αφού απο-
κτήθηκε ως δανεικός από τη Νότιγχαμ 
ο Κύπριος αριστερός μπακ, Νικόλας Ιω-
άννου και την τελευταία ημέρα των με-
ταγραφών αποκτήθηκε ο Μπρούνο που 
έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.

Η Karfitsa βάζει στον «αξονικό τομο-
γράφο» τα τρία νέα πρόσωπα που πρό-
σθεσε στο δυναμικό του ο Άρης και ανα-
λύει τα μέχρι στιγμής πεπραγμένα τους 
στο πρωτάθλημα.

Νικόλας Ιωάννου
Ο Άρης αναζητούσε έναν αριστερό 

οπισθοφύλακα προκειμένου ο Άκης Μά-
ντζιος να έχει περισσότερες επιλογές σε 
αυτή τη θέση από την στιγμή που δεν είχε 
μείνει πλήρως ευχαριστημένος από τον 
Κριστιάν Γκάνεα, κάτι που τον ανάγκαζε 
να παίζει με τον Σάκιτς σε αυτή τη θέση 
αν και ο Αυστριακός είναι δεξιοπόδαρος. 
Ο Ιωάννου αποτέλεσε την πρώτη επιλο-
γή με τον Άρη να έρχεται σε συμφωνία με 
τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ομάδα που ανήκει 
ο Κύπριος, προκειμένου να τον αποκτή-
σει με εξάμηνο δανεισμό. Ο 25χρονος 
μπακ, πήρε τα πρώτα του λεπτά συμμε-
τοχής στο εντός έδρας παιχνίδι με την 
ΑΕΚ και από το αμέσως επόμενο παιχνίδι 
έγινε και βασικός παίζοντας για τέσσερα 
σερί παιχνίδια (Παναθηναϊκό, Απόλλων, 
ΑΕΛ και Τρίπολη). Μάλιστα, στο παιχνίδι 
της Ριζούπολης ήταν και ο σκόρερ του 
μοναδικού τέρματος για την ομάδα του. 
Μετά το παιχνίδι της Τρίπολης, όμως 
έχασε την θέση του στο αρχικό σχήμα και 
στους επόμενους τέσσερις αγώνες που 
ακολούθησαν για το πρωτάθλημα μέσα 
στον Φλεβάρη δεν πήρε καθόλου χρόνο 
συμμετοχής.

Κώστας Μήτρογλου
Η μεταγραφή του σκόρπισε ντελί-

ριο ενθουσιασμού στον κόσμο του Άρη. 
Ο Μήτρογλου, βέβαια προέρχονταν από 
μεγάλη αποχή από τις αγωνιστικές υπο-
χρεώσεις, αφού δεν υπολογίζονταν από 
την Μαρσέιγ. Ο Άκης Μάντζιος και το 
τεχνικό επιτελείο του Άρη ετοίμασαν γι’ 
αυτόν ένα ειδικό πρόγραμμα προκειμέ-
νου να έρθει σε φουλ φόρμα, δίνοντάς 
του συνεχώς χρόνο συμμετοχής στα 
παιχνίδια των Κιτρίνων. Είναι χαρακτη-
ριστικό πως μέχρι και την προηγούμενη 
Κυριακή που έκανε το ντεμπούτο του 
στην ενδεκάδα του Άρη, ο Μήτρογλου, 
είχε μετρήσει τρεις συμμετοχές (συν μία 
στο κύπελλο) ερχόμενος από τον πάγκο. 
Στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό μάλιστα 
ήταν αυτός που με το δικό του γκολ (με 
εκτέλεση πέναλτι) χάρισε τον βαθμό της 
ισοπαλίας στην ομάδα του, με το τέρμα 

αυτό να είναι το πρώτο μετά από σχεδόν 
έξι χρόνια για τον Έλληνα φορ στη Super 
League. Για την ώρα πάντως ο «πιστο-
λέρο» του Άρη δείχνει πως θέλει ακόμα 
περισσότερο χρόνο για να βρει τη χαμένη 
φόρμα του και άπαντες στο στρατόπε-
δο του συλλόγου ευελπιστούν να είναι 
100% έτοιμος για τα πλέι οφ εκεί όπου 
θα κριθούν και οι φετινοί στόχοι της ομά-
δας.

Μπρούνο Φελίπε
Ο πρώτος στόχος του Άρη για τη θέση 

αυτή ήταν ο Αλ Τάμαρι. Η μεταγραφή του 
δεν προχώρησε λόγω των οικονομικών 
απαιτήσεων της Λέουβεν και τότε οι Κί-
τρινοι χωρίς να χρονοτριβούν έβαλαν 
μπροστά το plan b και κατάφεραν να 
φέρουν στο «Κλεάνθης Βικελίδης» έναν 
παίκτη που αποτελούσε διακαή πόθο του 
Θόδωρου Καρυπίδη. Ο Μπρούνο, φέτος 

δεν είχε πολλές συμμετοχές με τον Ολυ-
μπιακό (μόλις τρεις). Χαρακτηριστικό 
είναι πως μέσα σε διάστημα μικρότερο 
τους ενός μήνα από την στιγμή δηλαδή 
που ήρθε στον Άρη ήδη έχει ξεπεράσει 
τους αγώνες που έκανε με τους Ερυθρό-
λευκους. Έπαιξε ήδη σε τέσσερις. Μόνο 
έναν ως βασικός (στα άλλα τρία μπή-
κε ως αλλαγή), αυτόν στο εντός έδρας 
παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Για την ώρα ο 
Βραζιλιάνος δεν έχει σημειώσει γκολ ή 
ασίστ, όμως η αλήθεια είναι πως ο Άκης 
Μάντζιος δείχνει πως τον εμπιστεύεται, 
αφού ο 27χρονος μεσοεπιθετικός έχει 
πολλά από τα στοιχεία που θέλει ο Έλ-
ληνας τεχνικός να προσθέσει στην ομά-
δα του, δηλαδή, ταχύτητα, παιχνίδι ένας 
εναντίον ενός και δημιουργία τελικών 
φάσεων.
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Η Karfitsa σας βάζει στο κλίμα του Clasico της Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ - Αρη

Και τώρα οι δυο τους...

Το Κυριακάτικο clasico της 
Θεσσαλονίκης (19:30) κόβει 
την ανάσα, αφού εκτός από το 

γόητρο κρίνει πολλά και βαθμολογικά 
με τους δύο μονομάχους που θα μπουν 
στην αρένα της Τούμπας να θέλουν 
το τρίποντο για να έρθουν πιο κοντά 
στον στόχο της δεύτερης θέσης στο 
φινάλε της κανονικής σεζόν της Super 
League. Τις δύο ομάδες χωρίζει ένας 
βαθμός απόσταση. 

Ο γηπεδούχος ΠΑΟΚ έχει συγκε-
ντρώσει 46 βαθμούς, ο φιλοξενούμενος 
Άρης 47. Όπως αντιλαμβάνεται ο καθέ-
νας (μετά το παιχνίδι αυτό απομένει μία 
ακόμα αγωνιστική για φώτο φίνις της 
κανονικής σεζόν) μετά από πάρα πολλά 
χρόνια, ενδεχομένως αυτό το ντέρμπι να 
είναι το πιο κρίσιμο από όλα τα προηγού-
μενα. Το στενάχωρο σαφώς και είναι πως 
όπως όλα τα προηγούμενα παιχνίδια έτσι 
κι αυτό θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των 
θυρών με τον κόσμο να στερείται τον 
παλμό, την ένταση και την αγωνία ενός 
τόσο μεγάλου αγώνα. Η «Karfitsa» πι-
στή στα μεγάλα ραντεβού σας βάζει στο 
κλίμα του αγώνα με τα τελευταία νέα 
των δύο ομάδων, τις πιθανές ενδεκά-
δες, αλλά και το πως προετοίμασαν τους 
παίκτες τους οι δύο προπονητές όλη την 
προηγούμενη εβδομάδα.

ΠΑΟΚ
Δεν αλλάζει συνταγή o Γκαρσία...
Το θετικό για τον ΠΑΟΚ και τον Πά-

μπλο Γκαρσία είναι πως δεν αντιμετωπί-
ζει το παραμικρό αγωνιστικό πρόβλημα, 
έχοντας όλους τους παίκτες του διαθέσι-
μους (μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο μα-
κροχρόνια απών Μιχάι και ο Αουγκούστο 
που δεν υπολογίζεται) και «καθαρούς» 
από τιμωρίες. Στα συν για τον Ουρουγου-
ανό τεχνικό είναι επίσης το γεγονός πως 
είχε την ευκαιρία να προχωρήσει σε εκτε-
ταμένο ροτέισον στο μεσοβδόμαδο παι-
χνίδι κυπέλλου που έδωσε ο ΠΑΟΚ με τη 
Λαμία, έχοντας ουσιαστικά εξασφαλίσει 
την πρόκρισή του από το πρώτο παιχνίδι 
της Τούμπας. Κάτι που έδωσε επιπλέον 

ανάσες στους θεωρητικά βασικούς πο-
δοσφαιριστές του που είχαν την ευκαιρία 
να ξεκουραστούν. Από ‘κει και πέρα, ο 
Γκαρσία δεν αναμένεται να ανακατέψει 
την τράπουλα. Μοιάζει δεδομένο πως 
θα πάει και πάλι σε σχηματισμό 4-3-3 με 
μια πιθανή ενδεκάδα να αποτελείται από 
τους Ζίβκοβιτς στο τέρμα, Ροντρίγκο, Βι-
εϊρίνια, Βαρέλα, Ίνγκασον στην άμυνα. Οι 
Σβαμπ, Καντουρί και ο Ουάρντα θα είναι 
στα χαφ με την τριάδα της επίθεσης να 
μην αλλάζει με τους Α. Ζίβκοβιτς, Τζόλη 
και Κρμέντσικ να έχουν δεδομένη θέση 
στην ενδεκάδα.

ΆΡΗΣ
Ερωτηματικό η ενδεκάδα 
για Μάντζιο
Αντίθετα με τον ΠΑΟΚ ο Άρης και ο 

Άκης Μάντζιος είχε να διαχειριστεί και το 
παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο κύπελλο. 
Μια αναμέτρηση που σίγουρα ο Έλληνας 
τεχνικός δεν θα την ήθελε στο συγκε-
κριμένο χρονικό σημείο, αφενός διότι 
ξόδεψε πολύ ενέργεια η ομάδα του στον 
αγώνα αυτό, αφετέρου γιατί του στέρη-
σε μέρες προετοιμασίας για το παιχνίδι 
με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Εκτός αυτού 
ο Μάντζιος έχει να διαχειριστεί και τις 
απουσίες των Ματέο Γκαρσία και Χαβιέ 

Ματίγια οι οποίοι δεν υπολογίζονται για 
το ντέρμπι της Τούμπας. Ως εκ τούτου και 
με δεδομένο τον αγώνα της Πέμπτης, η 
ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Μάντιος 
μοιάζει με γρίφο για δυνατούς λύτες. 
Αυτό που μοιάζει δεδομένο είναι η τα-
κτική προσέγγιση του αγώνα με το 4-2-
3-1 να μην αλλάζει. Κάνοντας μια εκτί-
μηση για την ενδεκάδα, προβάδισμα για 
να ξεκινήσουν στο αρχικό σχήμα έχουν 
οι Κουέστα, Σάκιτς, Σούντγκρεν, Ρόουζ, 
Δεληζήσης, στην άμυνα, οι Σάσα και ο 
Τζέγκο στα χαφ με τους Γκάμα, Σίλβα, 
Μπερτόγλιο και Μαντσίνι στην κορυφή 
της επίθεσης. 
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