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Σελ. 6-7

Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ
Τρέχουμε τα 

τελευταία μέτρα 
ενός Μαραθωνίου

Σελ. 10-11

ΚΑΡΦΙΤΣΩΜΑΤΑ
Μετά την καθαίρεση 

Ακριτίδου, Τσαβλή 
και την παραίτηση 
Σπανού, ο Ζέρβας 

ψάχνει τους 25 
συμβούλους για να 

διοικήσει.

Σε ποιόν μεγάλο δήμο 
της Θεσσαλονίκης 

ανακοινώθηκε 
η πρώτη 

υποψηφιότητα για 
τις... επόμενες 

εκλογές;

Σελ. 20-23

Εμβόλιο
κατά του διχασμού 
Την ώρα που οι ΜΕΘ γεμίζουν, η όξυνση 
και η αχρείαστη ένταση στις πλατείες 
και στα Πανεπιστήμια μεγαλώνει...
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Του Νίκου  

Ελευθερόγλου

Ο τέως 
πρωθυπουργός κ. 

Αλέξης Τσίπρας γιατί 
επιδιώκει με κάθε 
τρόπο να στηθούν 

κάλπες, όταν 
μάλιστα οι εκλογές 
θα γίνουν με απλή 
αναλογική, με ό,τι 

αυτό σημαίνει.
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Λαγός τη φτέρη έσειε…

Από αυτήν εδώ τη στήλη είχαμε ζητήσει να βρεθεί κάποια στιγμή ένα εμβόλιο κατά του 
διχασμού, της πόλωσης και της οξύτητας, που έχει πληρώσει ακριβά η πατρίδα μας.

Τα γράφαμε αυτά με αφορμή όσα βλέπαμε να εκτυλίσσονται με αφορμή όχι μόνο την 
πανδημία, σε ό,τι αφορά τις υγειονομικές εξελίξεις, αλλά κυρίως για όσα έρχονται από τις 
οικονομικές επιπτώσεις του κορονοϊού.

Με θλίψη διαπιστώνουμε ότι όχι μόνο δεν προχωράμε, την ώρα που οι ΜΕΘ έχουν γεμί-
σει και οι Ελληνίδες και οι Έλληνες βιώνουμε μια ασύλληπτη τραγωδία, με πνεύμα ενότη-
τας και συνεννόησης, αλλά το κλίμα καθημερινά οξύνεται.

Φαίνεται ότι κυβέρνηση και αντιπολίτευση έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν από εδώ 
και πέρα με… σκληρό ροκ. Και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, τη λύση αργά ή 
γρήγορα θα κληθεί να δώσει ο ελληνικός λαός. 

Σε εκείνον θα πέσει πάλι το βάρος να αποφασίσει, όπως συμβαίνει εξάλλου σε όλες τις 
αστικές δημοκρατίες, παρά τον ευσεβή πόθο κάποιων πολιτικών δυνάμεων να αποφασί-
ζουν κάποιοι άλλοι.

Ήδη βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την επιστροφή των ζωών μας σε μια κανονικό-
τητα. Οι δύο αυτές εβδομάδες θα κρίνουν το πώς και το πότε. 

Ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα, με τον εμβολιασμό να αποτελεί τον μόνο ασφαλή 
δρόμο για την έξοδο της κοινωνίας από αυτόν τον εφιάλτη. 

Το βέβαιο είναι ότι στο πέρασμά της η πανδημία θα έχει αφήσει μεγάλες πληγές. Στους 
ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους, σε αυτήν την άνιση και ύπουλη μάχη με τον ιό. 
Στους εργαζομένους και τους επιχειρηματίες, μεγάλες οικονομικές ζημιές. 

Αυτό ίσως να δικαιολογεί μια επικαιροποίηση της λαϊκής εντολής, μιας και έχει πλέον 
αλλάξει το πλαίσιο με το οποίο κέρδισε η ΝΔ το 2019.

Εκείνο που δεν καταλαβαίνω, όμως, είναι πραγματικά το τι επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με την 
όξυνση στις πλατείες και στα Πανεπιστήμια. Με μια αχρείαστη ένταση, αυτήν την περίοδο.

Ο τέως πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας έχει στα χέρια του όλα εκείνα τα στοιχεία που 
δείχνουν ότι δεν κερδίζει. Άρα, γιατί επιδιώκει με κάθε τρόπο να στηθούν κάλπες, όταν μά-
λιστα οι εκλογές θα γίνουν με απλή αναλογική, με ό,τι αυτό σημαίνει. Διότι σε μια περίοδο 
ρευστότητας και με ανοικτά εθνικά θέματα, οι διπλές κάλπες δεν είναι ό,τι καλύτερο για τον 
τόπο. Μήπως ποντάρει στο ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα τις κάνει και για αυτό τις προκαλεί 
με κάθε τρόπο, διεξάγοντας έναν πόλεμο φθοράς; Εκτός εάν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν 
γνωρίζει την παροιμία λαγός τη φτέρη έσειε…

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Αναμονή των επιχειρηματιών για νέα μέτρα στήριξης 

Η εστίαση μπορεί να επιβιώσει 
Το πλήγμα που έχει δεχτεί ο 

κλάδος της εστίασης,  εξαιτίας 
των μέτρων για την προστασία 

από τον κορονοϊό και την αναστολή 
λειτουργίας των καφέ και των εστι-
ατορίων, εκτός από τις περιπτώσεις 
των καταστημάτων που εφάρμοσαν 
το take away και το delivery, που 
μετρά ήδη πέντε μήνες ίσως να μην 
αποβεί τελικά μοιραίο και πολλά από 
τα εστιατόρια και τα καφέ μπαρ να 
καταφέρουν να επιβιώσουν αν φυσικά 
ληφθούν πρόσθετα μέτρα και δοθούν 
ενισχύσεις στον κλάδο. 

Ο Μιχάλης Επιτροπίδης, Γενικός 
Γραμματέας του Συλλόγου Εστιατό-
ρων-Ψητοπωλών και Καφέ Μπαρ Νομού 
Θεσσαλονίκης μιλώντας στην karfitsa 
τονίζει ότι αν ληφθούν στοχευμένα μέ-
τρα και δοθούν κεφάλαια κίνησης τότε 
ίσως να φανεί φως στο… τούνελ της οι-
κονομικής δυσπραγίας στην οποία όπως 
αναφέρει έχουν περιέλθει οι ιδιοκτήτες 
καφέ μπαρ και εστιατορίων. Αν για πα-
ράδειγμα η επιστρεπτέα προκαταβολή 
7 περιλαμβάνει ποσά διπλάσια για κάθε 
επιχείρηση από αυτά που δόθηκαν την 
προηγούμενη φορά ( επιστρεπτέα προ-
καταβολή 6) αν επιδοτηθούν οι ασφα-
λιστικές εισφορές και ο ΦΠΑ και δοθεί 
και ένα ποσό εκκίνησης της επιχείρησης 
πάνω από 5000 ευρώ τότε ίσως με αργά 
και σταθερά βήματα η επιχειρηματικότη-
τα του κλάδου ανθίσει ξανά. «Είναι σαν 
να ανοίγουμε για πρώτη φόρα και χρει-
αζόμαστε ένα κεφάλαιο κίνησης για τις 
πρώτες προμήθειες. Το μόνο που μας 
έχει απομείνει είναι ο εξοπλισμός. Τρόφι-
μα και ποτά στην πλειοψηφία τους έχουν 
αλλοιωθεί καθώς πέρασαν πέντε μήνες 
από την τελευταία προμήθεια πρώτων 
υλών. Στα ντουλάπια μας δεν υπάρχει 
ούτε αλεύρι» αναφέρει χαρακτηριστικά ο 
κ. Επιτροπίδης. 

Το νέο μοντέλο στήριξης που εξετάζει 
το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης 
θα  «σφραγίσει» το πακέτο που έρχεται 
και περιλαμβάνει την επιστρεπτέα προ-
καταβολή 7, την επιδότηση των παγίων 
δαπανών και των δόσεων επιχειρηματι-
κών δανείων, την αύξηση του ποσού που 
θα διαγραφεί από δάνεια των τριών πρώ-

των κύκλων της επιστρεπτέας προκατα-
βολής και τη ρευστότητα μέσω του ΕΣΠΑ 
και των εγγυοδοτικών προγραμμάτων. 
Ο σχεδιασμός αυτός ικανοποιεί εν μέρει 
τους επιχειρηματίες του κλάδου οι οποίοι 
όμως ζητούν και επιχορήγηση των κε-
φαλαίων κίνησης χωρίς την υποχρέωση 
επιστροφής των ποσών  

Σε αναμμένα κάρβουνα 

για την επαναλειτουργία 
Οι ιδιοκτήτες εστίασης υπολογίζουν 

ότι θα ανοίξουν περίπου τρεις εβδομάδες 
μετά την επαναλειτουργία του λιανεμπο-
ρίου και θεωρούν ως επικρατέστερο σε-
νάριο την επανέναρξη των εστιατορίων 
στις 15 Απριλίου ή τις ημέρες πριν το 
Πάσχα. Πάντως οι εστιάτορες φαίνεται να 
έχουν πάρει το μάθημα τους από πέρυσι  
και όπως αναφέρουν θα κινηθούν συ-

ντηρητικά στις προμήθειες προκειμένου 
να προλαβαίνουν να καταναλώνουν τα 
προϊόντα που προμηθεύονται. Μάλιστα 
δεν σκοπεύουν να γεμίσουν τα ψυγεία 
τους από την αρχή διότι γνωρίζουν ότι το 
πρώτο διάστημα δεν θα κάνουν μεγάλη 
κατανάλωση καθώς ο κόσμος θα είναι 
επιφυλακτικός.

Πέρυσι οι δύο πρώτοι μήνες μετά το 
άνοιγμα της εστίασης προκάλεσαν στους 
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Αλλάζει τον τρόπο που ταξιδεύετε!

Όποιο Συνδρομητικό Πρόγραμμα 
της υπηρεσίας EgnatiaPass
κι αν επιλέξετε, εξασφαλίζετε 
σημαντικές εκπτώσεις!

Εσείς είστε τύπος 
Citizen ή Smart;

Με εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι και 100%, 
τώρα η υπηρεσία EgnatiaPass έρχεται…  
στα μέτρα σας!

Γνωρίστε τα νέα Εκπτωτικά Προγράμματα Citizen 
& Smart και γίνετε συνδρομητής σε αυτό που 
σας ταιριάζει, μειώνοντας σημαντικά το κόστος 
των μηνιαίων διελεύσεών σας από τους σταθμούς 
διοδίων της «Εγνατία Οδός Α.Ε.». 

Περισσότερες  
πληροφορίες στο 
www.egnatia.eu.

επιχειρηματίες μεγάλες απώλειες  κα-
θώς η κίνηση δεν ξεπέρασε το 11% 
όπως αναφέρει πανελλαδική έρευνα 
που έχουν στην διάθεση τους τα σω-
ματεία εστίασης. Η κίνηση άρχισε να 
διαφαίνεται από τις αρχές Ιουλίου οπό-
τε και ήρθαν τα πρώτα κέρδη  για τους 
εστιάτορες.  

Λουκέτο ετοιμάζονται να βάλουν 
50 επιχειρήσεις εστίασης, 
ήδη  έκλεισαν 244 το 2020
Το 2020 σύμφωνα με τα επίσημα 

στοιχεία του Επαγγελματικού Επιμελη-
τηρίου Θεσσαλονίκης, 244 καταστήμα-
τα εστίασης έκλεισαν στη Θεσσαλονίκη 
ενώ αρκετοί βρίσκονται προ των πυ-
λών του οριστικού λουκέτου.  Μέχρι 
στιγμής ο λόγος που δεν κλείνουν τα 
ΑΦΜ τους κάποιοι από τους επιχειρη-
ματίες που έχουν δηλώσει αδυναμία 
είναι διότι έχοντας λάβει την επιστρε-
πτέα 4 δεσμεύονται να μην κλείσουν 
και να μην απολύσουν προσωπικό πριν 
τα τέλη Απριλίου. Αν όμως δεν έχουν 
δηλώσει για να λάβουν τις επόμενες 
επιστρεπτέες προκαταβολές αυτή η 
εικόνα θα αλλάξει αμέσως από την 
1η Μάϊου. ‘Ηδη άλλες πενήντα επιχει-
ρήσεις στην Θεσσαλονίκη έχουν κατε-
βάσει ρολά και ετοιμάζουν το οριστικό 
λουκέτο μέσα στο 2021, όπως τουλά-
χιστον προκύπτει από την ενημέρωση 

που έχει στη διάθεση του ο Σύλλογος. 
Επίσης από τις 1400 εγγεγραμμένες 
επιχειρήσεις στον  Σύλλογο Εστιατό-
ρων-Ψητοπωλών και Καφέ Μπαρ Νο-
μού Θεσσαλονίκης υπολογίζεται ότι 
περισσότερες από 400 δεν έχουν δυ-
νατότητα να συνεχίσουν τη λειτουργία 
τους.  Στο μεταξύ μέσα στο πεντάμη-
νο των απαγορεύσεων μόλις το 20% 
των επιχειρηματιών  προχώρησε στην 
μέθοδο του delivery και κατάφερε να 
επιβιώσει. Οι περισσότερες ήταν οικο-
γενειακές επιχειρήσεις χωρίς επιπλέον 
προσωπικό  και είτε από μόνοι τους 
είτε μέσα από πλατφόρμες διανομής, 
λειτούργησαν με μικρές απώλειες. 

«Θέλω να πιστεύω ότι μετά το 
άνοιγμα δεν θα χρειαστεί να ξανακλεί-
σουμε και έτσι θα έχουμε όλο τον και-
ρό μπροστά μας για να κερδίσουμε το 
χαμένο έδαφος των τελευταίων πέντε 
μηνών. Αν συμβάλει καθοριστικά η 
Πολιτεία με μέτρα ουσίας τότε νομίζω 
ότι θα τα καταφέρουμε. Άλλωστε σαν 
κλάδος περάσαμε πολλές μπόρες. Την 
οικονομική κρίση, τον αντικαπνιστικό 
νόμο που εκεί πιστεύαμε ότι θα αφανι-
στούμε με 40% απώλειες, όμως επιβι-
ώσαμε. Πιστεύω ότι το ίδιο θα γίνει και 
τώρα αν κάνουμε λίγη υπομονή και κα-
ταφέρουμε να κρατηθούμε» καταλήγει 
ο κ Επιτροπίδης. 

Αντιπροσωπεία των εστιατόρων από όλη τη χώρα ετοιμάζεται για το ραντεβού 
στις 31 Μαρτίου στην Αθήνα προκειμένου να  παραδώσουν τα κλειδιά της εστία-
σης στο Μέγαρο Μαξίμου. Το θέμα της μετακίνησης τους θα καθοριστεί ανάλογα 
με τα μέτρα που θα ισχύουν τότε ενώ μια πρώτη συζήτηση θα γίνε σε τηλεδιάσκε-
ψη που θα πραγματοποιήσουν σύντομα. 
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Το οικονομικό επιτελείο επιδιώκει πάση θυσία το άνοιγμα της αγοράς στις 22 Μαρτίου 

Έμποροι - εστιάτορες: Το μεγάλο 
στοίχημα για να μη χαθεί το Πάσχα

O σο παρατείνεται το lockdown, 
τόσο βαθύτερο γίνεται το 
πλήγμα για χιλιάδες επιχει-

ρήσεις που παραμένουν κλειστές. 
Το οικονομικό επιτελείο επιδιώκει το 
άνοιγμα της αγοράς στις 22 Μαρτίου, 
καθώς μόνο στο λιανεμπόριο το λου-
κέτο στοιχίζει περί τα 500 εκατομμύρια 
ευρώ εβδομαδιαίως στον κρατικό 
προϋπολογισμό. Σημειώνεται πως οι 
λιανεμπορικές επιχειρήσεις έχασαν 
περίπου 1 δισ. ευρώ από την επιβολή 
των νέων περιορισμών.

Τα εμπορικά καταστήματα, τα οποία 
λειτούργησαν κανονικά μόλις για 12 μέ-
ρες μέσα στον Ιανουάριο, στη συνέχεια 
μόνο με click away και μία εβδομάδα και 
με click inside σε τρεις κλάδους, αναμέ-
νεται να ανεβάσουν ρολά τη μεθεπόμενη 
εβδομάδα. 

Οι έμποροι βρίσκονται στα όρια των 
αντοχών τους. Όλο το προηγούμενο δι-
άστημα τόνιζαν ότι η αγορά δεν αντέχει 
νέο lockdown και εξέφραζαν φόβους για 
λουκέτα και απώλειες θέσεων εργασίας. 
Άλλωστε, σύμφωνα με έρευνα του Εμπο-
ρικού Συλλόγου Αθηνών, ένας στους δύο 
επιχειρηματίες δηλώνει ότι δεν θα μπο-
ρέσει να επαναλειτουργήσει την επιχεί-
ρησή του έπειτα από ένα νέο lockdown, 
ενώ 7 στις 10 επιχειρήσεις επισημαίνουν 
ότι ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλη-
μα επιβίωσης και δεν μπορούν να καλύ-
ψουν τις οφειλές που δημιουργήθηκαν 
μέσα στην πανδημία, ακόμη και εάν 
έχουν ενταχθεί σε μέτρα στήριξης.

Την ίδια ώρα, με βάση τα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ, ο τζίρος στο λιανεμπόριο τα τρία 
πρώτα τρίμηνα του 2020 μειώθηκε συ-
νολικά κατά 3 δισ. ευρώ (στα 34,77 δισ. 
ευρώ, από 37,79 δισ. ευρώ το αντίστοι-
χο διάστημα του 2019). Και αν αφαιρε-
θεί ο κλάδος των τροφίμων και ειδικά 
ο κλάδος των σούπερ-μάρκετ, που είχε 
αύξηση περίπου 10% την προηγούμενη 
χρονιά, προκύπτει ότι η ζημία στις επι-
χειρήσεις του υπόλοιπου λιανεμπορίου 

ήταν αρκετά μεγαλύτερη, πάνω από 4 
δισ. ευρώ. 

Ο εμπορικός κόσμος, πλέον, βλέπει 
μεγάλο μέρος των εμπορευμάτων του 
χειμώνα να παραμένει στα ράφια απού-
λητο, ενώ χάθηκε και η εκπτωτική πε-
ρίοδος, με δραματικές συνέπειες για τη 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου 
Αθηνών Σταύρος Καφούνης επαναλαμ-
βάνει σε όλους τους τόνους τον κίνδυνο 
να κλείσει μία στις δύο επιχειρήσεις στην 
πρωτεύουσα. Οι έμποροι ζητούν νέα μέ-
τρα στήριξης από την Πολιτεία, όπως χα-
ρακτηριστικά επισημαίνει ο κ. Καφούνης, 
«ένα γιγαντιαίο πλάνο στήριξης, χωρίς 
αποκλεισμούς και εξαιρέσεις». Από την 
πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ και 
του ΠΕΣΑ Βασίλης Κορκίδης τονίζει ότι 
«τα οριζόντια μέτρα στήριξης θα πρέπει 
εφεξής να είναι στοχευμένα και να εστι-
άζουν περισσότερο στα “επιχειρηματικά 
νοικοκυριά” που ζουν αποκλειστικά από 
το εισόδημα της επιχειρηματικής τους 
δραστηριότητας και πλέον βρίσκονται σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με ελάχι-
στα ή μηδενικά ταμειακά διαθέσιμα».

Για την αποφυγή των μαζικών λουκέ-
των, το βάρος αναμένεται να πέσει σε μια 
νέα γενιά στοχευμένων μέτρων. Αναδι-
αρθρώσεις δανείων, μειώσεις προκατα-
βολών φόρων και εξειδικευμένα χρημα-
τοδοτικά εργαλεία θα νομοθετηθούν για 
να στηρίξουν την αγορά. 

Χατζηθεοδοσίου: Να ανοίξει άμεσα 
η αγορά

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επι-
μελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεο-
δοσίου ζητά «εδώ και τώρα άνοιγμα των 
καταστημάτων, γιατί διαφορετικά η οικο-
νομία θα βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα». 
Όπως δήλωσε χάθηκε και η περίοδος 
των χειμερινών εκπτώσεων, πράγμα που 
σημαίνει πως «έκαναν φτερά» 4,5 δισ. 
ευρώ. Ο κ. Χατζηθεοδοσίου σημειώνει 
πως μειώνονται και τα μέτρα στήριξης 

επιχειρήσεων και εργαζομένων, με χαρα-
κτηριστικότερο παράδειγμα το ύψος της 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής 6 που φτά-
νει μόλις τα 500 εκατ. ευρώ, ενώ το δια-
θέσιμο ποσό για την Επιστρεπτέα 5 ήταν 
1,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα, σύμφωνα 
με τον ίδιο, σε πολλούς κλάδους έχουν 
σταματήσει οι αναστολές των συμβάσε-

ων των εργαζομένων, κάτι που σημαίνει 
ότι σε λίγο η ανεργία θα «καλπάζει». Ο 
πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελη-
τηρίου επισήμανε πως επιχειρήσεις και 
επαγγελματίες βρίσκονται αντιμέτωποι 
με ένα «βουνό» υποχρεώσεων, γεγονός 
που εντείνει την ανασφάλεια. Και προ-
σθέτει πως, αν δεν ανοίξει το ταχύτερο 
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δυνατόν η οικονομική δραστηριότητα και δεν ληφθούν 
μέτρα στήριξης, όπως το «κούρεμα» οφειλών που δη-
μιουργήθηκαν μέσα στην πανδημία και η αποπληρωμή 
των υποχρεώσεων σε πολλές δόσεις, δεν υπάρχει καμία 
πιθανότητα να αποφευχθούν περίπου 200.000 λουκέτα, 
τα οποία θα προκαλέσουν νέα έκρηξη της ανεργίας.

Εστίαση, ο βαριά ασθενής 
Μεγάλο «θύμα» της πανδημίας είναι ο κλάδος της 

εστίασης, με τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις να έχουν 
ήδη κατεβάσει ρολά και παράγοντες της αγοράς να προ-
ειδοποιούν πως, αν δεν ανοίξουν σύντομα οι επιχειρήσεις 
και δεν ληφθούν μέτρα στήριξης, η ζημιά θα είναι ανυπο-
λόγιστη. Μόνο την περασμένη χρονιά, οι απώλειες στον 
κλάδο ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. ευρώ. Οι επιχειρηματίες 
αγωνιούν για την επόμενη ημέρα, καθώς χάθηκε η πε-

ρίοδος των εορτών των Χριστουγέννων, χάνονται οι Από-
κριες και η Καθαρή Δευτέρα, ενώ εκφράζουν την ελπίδα 
να μη χαθεί και το Πάσχα και να μπορέσουν μέσα στον 
Απρίλιο να «στρώσουν» τραπέζια.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον 
κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων της εστίασης τον 
προηγούμενο χρόνο, καθώς επιβεβαιώνουν την εικόνα 
της καταστροφής, ειδικά στις περιοχές όπου έλειψαν οι 
ξένοι επισκέπτες. Σε ετήσια βάση, οι 82.408 επιχειρήσεις 

εστίασης έβαλαν στα ταμεία τους 3,774 δισ. ευρώ, έναντι 
6,059 δισ. ευρώ το 2019, κι αυτό συνεπάγεται απώλεια 
τζίρου 2,3 δισ. ευρώ. Τα επιμέρους στοιχεία αποτυπώνουν 
την εικόνα ανά Περιφέρεια και μπορεί να διαπιστώσει κα-
νείς, στις 27 από τις 67 περιοχές, ότι η απώλεια τζίρου εί-
ναι πολύ μεγαλύτερη από τον μέσο όρο του 37,7%. Όσον 
αφορά δε την Αττική, μπορεί η πτώση τζίρου να είναι της 

τάξης του 34,9%, ωστόσο επί της ουσίας πρόκειται για 
απώλεια περίπου 900 εκατ. ευρώ.

Ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, με 
περίπου μισό εκατομμύριο εργαζομένους, βρίσκεται σε 
απόγνωση και αντιμέτωπος με λουκέτα και απολύσεις, 
καθώς πάνω από το 75% των επιχειρήσεων του κλάδου 
έχει αναστείλει συμβάσεις εργασίας, ενώ εκτιμάται πως 
περίπου 200.000 εργαζόμενοι στον κλάδο βρίσκονται 
σε αναστολή και υπάρχει αβεβαιότητα για τον αν τελικά 
μπορέσουν οι επιχειρηματίες να καλύψουν το σύνολο 
των εργαζομένων.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, έκανε 
λόγο για αγανάκτηση και φόβο για το μέλλον από πλευ-
ράς επιχειρηματιών, τονίζοντας πως «αν δεν στηριχτούν 
πραγματικά από την κυβέρνηση οι επιχειρήσεις, μία στις 
δύο θα κλείσει». Επίσης υπογράμμισε πως δεν αρκούν 
τα μέτρα τώρα, αλλά το πώς θα στηριχτεί ο κλάδος, όταν 
ανοίξει πάλι, ενώ επεσήμανε τη σημασία τού να εξηγη-
θούν από τώρα τα μέτρα, ώστε να γίνει προγραμματισμός.

Σύμφωνα με έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ, περισσότερες από 4 
στις 10 επιχειρήσεις εστίασης έχουν μηδενικά ταμειακά 
διαθέσιμα. Δύο στις 10 επιχειρήσεις έχουν ταμειακά δι-
αθέσιμα για όχι περισσότερο από έναν μήνα, ενώ για το 
16% των επιχειρήσεων εστίασης τα ταμειακά διαθέσιμα 
επαρκούν για δύο μήνες. Επιπλέον, περισσότερες από τις 
μισές επιχειρήσεις εστίασης έχουν κάποιου είδους λη-
ξιπρόθεσμη οφειλή (Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, προ-
μηθευτές κ.λπ.). Με βάση αυτά, περισσότερες από μία 
στις δύο επιχειρήσεις του κλάδου εκφράζουν έντονα τον 
φόβο ότι θα βάλουν λουκέτο μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Εστιατόρων και συναφών Επαγγελμάτων προσφεύγει 
στη Δικαιοσύνη, ζητώντας αποζημίωση για τις ανυπολό-
γιστες ζημιές που έχει υποστεί ο κλάδος από το παρατε-
ταμένο lockdown 17 εβδομάδων. Μάλιστα, εκπρόσωποι 
του κλάδου της εστίασης αναμένεται στις 31 Μαρτίου να 
παραδώσουν στο Μέγαρο Μαξίμου τα κλειδιά των επιχει-
ρήσεων, που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια κινητο-
ποίησης που έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο σε ολόκληρη 
την Ελλάδα.

Ζητούν μέτρα στήριξης
Όσον αφορά τα μέτρα στήριξης που προτείνει η Ομο-

σπονδία κατά την επανεκκίνηση του κλάδου είναι τα εξής:
• Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την επανεκκίνηση 

(κεφάλαιο κίνησης).
• Επιδότηση εργασίας και όχι ανεργίας με την επι-

δότηση του 100% των ασφαλιστικών εισφορών για ένα 
εξάμηνο μετά την επανεκκίνηση.

• «Κούρεμα» των οφειλών που γεννήθηκαν μέσα 
στην κρίση και ρύθμιση 120 δόσεων.

• Απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους κατά τη 
διάρκεια των lockdown και μείωση αυτών για ένα εξάμη-
νο μετά την επανεκκίνηση.

• Επιδότηση ενοικίων, παράταση εμπορικών μισθώ-
σεων και απαγόρευση εξώσεων.

• Ένταξη του κλάδου σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

οικονομία
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Η αγορά μιλάει για το «βαθύ κόκκινο» lockdown

Απελπισία και στο βάθος λουκέτα

Το βαθύ κόκκινο με το οποίο έχει 
χαρακτηριστεί η Θεσσαλονίκη, 
όσον αφορά την επικινδυ-

νότητα της πανδημίας και το υψηλό 
επίπεδο διασποράς κορωνοϊού, έχει 
οδηγήσει τους ειδικούς της επιτροπής 
που γνωμοδοτεί να εισηγηθούν ακόμη 
ένα καθολικό lockdown για την πόλη 
και την κυβέρνηση να το επιβάλει. 

Η περίοδος της υγειονομικής κρίσης, 
έχει σηματοδοτήσει μια από τις χειρότε-
ρες περιόδους για την οικονομία της Ελ-
λάδας και την αγορά της Θεσσαλονίκης. 
Με το νέο καθολικό απαγορευτικό και 
το κλείσιμο του λιανεμπορίου να είναι 
πραγματικότητα, η ανησυχία έχει φτάσει 
στα ύψη, η ψυχολογία καταναλωτών και 
κυρίως επαγγελματιών, έχει πιάσει πάτο 
και ο κίνδυνος «κύματος» λουκέτων 
στα εμπορικά καταστήματα της Μητρο-
πολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, όχι 
μόνο στον κεντρικό δήμο να μην είναι 
απλά ορατός, αλλά κάτι αναπόφευκτο 
που μόνο το τελικό σίγουρα υψηλό πο-
σοστό μένει να φανεί. Η karfitsa επιχεί-
ρησε να σχηματίσει μια εικόνα για την 
κατάσταση στην αγορά, το τι σημαίνει το 
νέο lockdown για τον εμπορικό κλάδο, 
όπως  και για τις ενστάσεις, τις προτάσεις 
και τα αιτήματα που υπάρχουν στις τάξεις 
των επαγγελματιών, μιλώντας για τις 
ανάγκες του ρεπορτάζ με εκπροσώπους 
της αγοράς από τρεις διαφορετικούς δή-
μους  με γνώμονα, το δείγμα να είναι όσο 
πιο αντιπροσωπευτικό γίνεται. Στοιχεία 
λάβαμε για τον κεντρικό και πολυπλη-
θέστερο δήμο αυτόν της Θεσσαλονίκης, 
από τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης. 
Επίσης, μιλήσαμε με τον Εμπορικό Σύλ-
λογο Ευόσμου-Κορδελιού που βρίσκεται 
στην δυτική πλευρά, όμως αποτελεί τον 
δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμιακά δήμο 
σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία 
και τέλος, συλλέξαμε  πληροφορίες 
για την υφιστάμενη κατάσταση και όσα 
προβλέπονται από τον  πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου Καλαμαριάς, που 
βρίσκεται στην Ανατολική πλευρά της 
Περιφερειακής Ενότητας.

Εμπ. Σύλλογος Θεσσαλονίκης: 
Μας πνίγουν τα χρέη
Η φράση με την οποία ξεκίνησε την 

τοποθέτηση του στην karfitsa για τις συ-
νέπειες του νέου lockdown στα εμπορι-
κά καταστήματα της Θεσσαλονίκης, ο 
πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της 
πόλης Παντελής Φιλιππίδης είναι ενδει-
κτική. «Το αποτέλεσμα του lockdown θα 
είναι τραγικό. Το πρόβλημα είναι πως εί-
ναι επαναλαμβανόμενο. Δεν είμαι ειδικός 
για να πω αν πρέπει να κλείσουμε ή όχι, 
αλλά σίγουρα οδεύουμε προς την κατα-

στροφή», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να 

οδηγηθούν  στο κλείσιμο εμπορικά κα-
ταστήματα, ο κ. Φιλιππίδης εξήγησε πως 
«λουκέτα» υπάρχουν ήδη υπογραμμί-
ζοντας ωστόσο πως ο ρυθμός τους από 
εδώ και στο εξής θα αυξηθεί. «Προσπα-
θούμε να τα μετρήσουμε αλλά δεν μπο-
ρούμε γιατί καθημερινά κλείνουν και άλ-
λοι. Το σίγουρο είναι πως θα βρεθούμε 
σε αδιέξοδο και θα έχουμε πάρα πολλά 
«λουκέτα» στη διάρκεια του χρόνου», 
πρόσθεσε αναφερόμενος στις συνέπειες 

του νέου lockdown και της πανδημίας.
Σχολιάζοντας τα κυβερνητικά μέτρα 

ενίσχυσης του κλάδου ο κ. Φιλιππίδης 
υπογράμμισε την τεράστια δυσκολία που 
αντιμετωπίζει μεγάλο ποσοστό επαγγελ-
ματιών στην διαβίωση , γνωστοποιώντας 
πως το 40% των εμπορικών επιχειρήσε-
ων στη Θεσσαλονίκη, δεν έλαβε καμία 
βοήθεια.

Αναφορικά με την αναγκαιότητα ή όχι 
κλεισίματος της αγοράς για περιορισμό 
των κρουσμάτων, ο πρόεδρος του ΕΣΘ, 
έδωσε ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο 
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είχε μεταφέρει και στους δυο υπουργούς Προστασίας του 
Πολίτη και Πολιτικής Προστασίας κ.κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊ-
δη και Νίκο Χαρδαλία, το οποίο θέλει, να μην υπάρχει 
ούτε ένα κρούσμα κορωνοϊού σε εργαζόμενο του λιανε-
μπορίου, από τον περασμένο Μάρτιο μέχρι και σήμερα, 
δηλαδή έναν ολόκληρο χρόνο. «Δεν είναι δυνατόν να 
υπάρχει πρόβλημα σε ένα κατάστημα 100 τ.μ με τέσσε-
ρις πελάτες μέσα και να μην υπάρχει πρόβλημα σε ένα 

αστικό λεωφορείο με 65 άτομα σε 25 τ.μ.», καταλήγει ο 
κ. Φιλιππίδης

Η μεγαλύτερη ανησυχία των εμπόρων είναι η 
υπερ-συσσώρευση χρεών που τους «πνίγουν» και τα 
οποία  θα κληθούν να αποπληρώσουν σε μέλλοντα κο-
ντινό χρόνο από το 2022. «Βρισκόμαστε σε ένα σημείο με 
πολλά συσσωρευμένα χρέη, σε ένα σημείο που χάνεται η 
ελπίδα» υπογραμμίζει στην karfitsa  ο Παντελής Φιλιπ-
πίδης για να προσθέσει πως υπάρχει το αίτημα – απαίτη-
ση από την κυβέρνηση να καθίσουν οι δυο πλευρές στο 
τραπέζι και να συζητήσουν πως μπορεί να λυθεί το πρό-
βλημα των χρεών. Ο πρόεδρος του ΕΣΘ προτείνει μετα-

φορά των χρεών για αποπληρωμή σε βάθος τουλάχιστον 
δεκαετίας και σε πολλές εκ των περιπτώσεων «γενναίο 
κούρεμα».

Εμπορικός Σύλλογος Ευόσμου-Κορδελιού: 
Το 30% δεν θα ξανανοίξει
Ένας από τους Δήμους που έχει δοκιμαστεί σκληρά 

από τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας και που οι τοπι-

κοί επιχειρηματίες θεωρούν πως το πλήγμα είναι ακόμη 
μεγαλύτερο καθώς τα επιδημιολογικά στοιχεία οδήγησαν 
την δική τους αγορά σε lockdown δύο εβδομάδες πριν το 
«βαθύ κοκκίνισμα» της Θεσσαλονίκης και την επιβολή 
καθολικού κλεισίματος τους λιανεμπορίου σε ολόκληρη 
της περιφερειακή ενότητα, είναι ο Δήμος Κορδελιού-Ευ-
όσμου. «Εμάς μας δοκίμασαν πιο μπροστά.Η αγορά εί-
ναι αγανακτισμένη και οι επιχειρηματίες και οι κατανα-
λωτές». Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση του προέδρου 
του Εμπορικού Συλλόγου Κορδελιού-Ευόσμου Ζαχαρία 
Κουιμτζή, ερωτώμενος για την κατάσταση που επικρατεί. 

Η επιβολή του νέου κλεισίματος της αγοράς, σημαίνει 
αδυναμία επαναλειτουργίας και «λουκέτο» για το 30% 
των εμπορικών επιχειρήσεων του δήμου,εξηγεί στην 
karfitsa ο κ. Κουιμτζής. 

Αναφορικά με τις κρατικές ενισχύσεις και ο πρόεδρος 
του ΕΣΚΕ στάθηκε στο γεγονός πως μεγάλος αριθμός 
εμπόρων αποκλείστηκε από το δικαίωμα να λάβει μη 
επιστρεπτέα προκαταβολή λόγω των κριτηρίων που επι-
βλήθηκαν, τη στιγμή που μεταφέρει την δυσαρέσκεια του 
κλάδου και για το ύψος των ποσών της επιστρεπτέας 6.

Όπως και ο κ. Φιλιππίδης έτσι και ο κ. Κουιμτζής το-
ποθετεί πολύ ψηλά στην ατζέντα των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει ο εμπορικός κόσμος του δήμου, τα χρέη 
που συσσωρεύονται και θα βρουν μπροστά τους. «Οι 
επαγγελματίες θα βρεθούν με ένα χρέος δυο ετών, το 
οποίο θα πρέπει να καλύψουν σε ένα έτος. Αυτό δεν είναι 
εφικτό. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε δεινή θέση», δηλώ-
νει χαρακτηριστικά στην karfitsa.

Κύριο αίτημα του προέδρου του ΕΣΚΕ αποτελεί το 
άνοιγμα της αγοράς, κάτω από αυστηρά μέτρα. «Όταν 
όλοι είναι στους δρόμους και υπάρχουν τόσα πολλά 
άλλα σημεία συνωστισμού, δεν καταλαβαίνω γιατί να 

είναι κλειστά τα καταστήματα μας», επιχειρηματολογεί.  
Σαν Σύλλογος έχουν ζητήσει να μην καταβάλουν για φέ-
τος τέλος επιτηδεύματος, ενώ έχουν απευθύνει και αίτη-
μα για έξτρα βοήθεια στον εμπορικό κόσμο του δήμου 
Κορδελιού- Ευόσμου και επιπλέον μοριοδότηση για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ, καθώς τους έχει επιβληθεί για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το μέτρο του καθολικού 
lockdown.

Εμπορικός Σύλλογος Καλαμαριάς: 
Το άνοιξε, κλείσε μας έχει «τσακίσει»
Μια πάρα πολύ άσχημη κατάσταση για τους επαγγελ-

ματίες της περιοχής χαρακτηρίζει το νέο γενικό κλείσιμο 
της αγοράς και του λιανεμπορίου ο πρόεδρος του Εμπο-
ρικού Συλλόγου Καλαμαριάς Δημήτρης Μηλιάδης. «Η 
ψυχολογία των περισσοτέρων είναι στα «κάγκελα». Αυτό 
το άνοιξε κλείσε μας έχει «τσακίσει» εντελώς», δηλώνει 
σε κάθε τόνο στην karfitsa.

Ο κ. Μηλιάδης κάνει λόγο για ερωτηματικά που πλέον 
έχουν αρχίσει να δημιουργούνται στις τάξεις των εμπό-
ρων. Στην ίδια γραμμή πλεύσης με τους δυο άλλους 
προέδρους εμπορικών συλλόγων που υποστήριξαν την 
θέση πως η διασπορά του ιού δεν οφείλεται στην αγορά, 
ο πρόεδρος του ΕΣΚ, εκφράζει στην karfitsa τον συλλο-
γισμό «γίνεται lockdown και τα κρούσματα αυξάνονται. 
Δεν είναι ένδειξη αυτό ότι  για τα κρούσματα δεν φταίει 
η αγορά;» διερωτάται. Επίσης αναφέρει και ο ίδιος το γε-
γονός πως υπάρχουν πολλά άλλα σημεία συνωστισμού.

Ο κ. Μηλιάδης μετά από συζητήσεις με μεγάλο αριθμό 
μελών του Συλλόγου, εξηγεί πως υπάρχει το αίσθημα της 
απόγνωσης στις τάξεις των εμπόρων της Καλαμαριάς.

Το νούμερο ένα πρόβλημα και για τον κ.Μηλιάδη εί-
ναι η μετάθεση των υποχρεώσεων-χρεών . Κύριο αίτημα, 
η διαγραφή μέρους των υποχρεώσεων που δημιουργή-
θηκαν το διάστημα της πανδημίας. 

Και ο εμπορικός κόσμος της Καλαμαριάς ζητάει μια 
αγορά σε λειτουργία υπό το καθεστώς αυστηρών μέτρων 
προστασίας. Επίσης, σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις 
ο κ. Δημήτρης Μηλιάδης καταθέτει το αίτημα να είναι στο 
100% μη επιστρεπτέα η προκαταβολή και να μην αποτε-
λεί δάνειο, όπως και να συνεχιστεί η απαλλαγή ενοικίου 
για τις επιχειρήσεις που είναι κλειστές με κρατική εντολή.

reportage
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Ο Βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ Κώστας Γκιουλέκας στην karfitsa

Είμαστε στα τελευταία μέτρα 
ενός Μαραθωνίου

Η μάχη δεν τελείωσε. Θεωρώ, 
όμως, ότι είμαστε στα τελευ-
ταία μέτρα ενός Μαραθωνίου 

και μόνο με την πλήρη εφαρμογή των 
μέτρων προστασίας, ενώ εξελίσσονται 
και οι εμβολιασμοί, θα μπορέσουμε να 
πούμε σύντομα ότι αφήσαμε πίσω μας 
την πανδημία, δηλώνει σε συνέντευξη 
του στην kariftsa ο βουλευτής Θεσσα-
λονίκης της ΝΔ Κώστας Γκιουλέκας. 

Ο κ. Γκιουλέκας είχε την ευκαιρία να 
αναφερθεί σε όλα τα θέματα της τρέχου-
σας πολιτικής επικαιρότητας, ενώ ως 
πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Εξω-
τερικών και Άμυνας της Βουλής, αναφε-
ρόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις 
και τις ενέργειες που γίνονται στο δι-
πλωματικό πεδίο, τονίζει πως διανύουμε 
την πιο κρίσιμη περίοδο από το 1974 και 
μετά, με εξαίρεση το επεισόδιο στα Ίμια. 
Προσθέτει πως «η Ελλάδα παραμένει 
παράγοντας σταθερότητας και ειρήνης 
στην περιοχή, απολύτως προετοιμασμέ-
νη και αποφασισμένη να προασπίσει τα 
κυριαρχικά δικαιώματά της έναντι οιου-
δήποτε τα αμφισβητήσει». 

Υπάρχει το δεδομένο των μεταλλά-
ξεων, όπως και αυτό των εμβολιασμών. 
Πιστεύετε πως πλησιάζει η περίοδος 
που θα επιστρέψουμε στην κανονικό-
τητα ή πως θα πρέπει να μάθουμε να 
ζούμε με τον κορωνοϊό; Είναι αλήθεια 
ότι μάθαμε να ζούμε σε μία διαφορετική 
πραγματικότητα, αλλάξαμε τις ζωές μας, 
προσαρμοστήκαμε σε νέα δεδομένα. Όχι 
μόνο εμείς, στην Ελλάδα, αλλά ολόκλη-
ρος ο πλανήτης. Είμαι, όμως, αισιόδοξος 
και πιστεύω ότι με την έναρξη των εμ-
βολιασμών ήρθαμε ένα βήμα πιο κοντά 
στην επαναφορά της κανονικότητας. 
Βεβαίως, η μάχη ακόμη δεν τελείωσε 
και καθημερινά τα δεδομένα αλλάζουν. 
Ακόμη θρηνούμε απώλειες συνανθρώ-
πων μας. Και, παράλληλα, υπάρχει μεγά-
λη κούραση από όλους. Θεωρώ, όμως, 
ότι είμαστε στα τελευταία μέτρα ενός Μα-

ραθωνίου και μόνο με την πλήρη τήρηση 
και εφαρμογή των μέτρων προστασίας 
που εισηγούνται οι ειδικοί επιστήμονες – 
ενώ διεξάγεται παράλληλα το πρόγραμ-
μα των εμβολιασμών-, θα μπορέσουμε 
να πούμε σύντομα ότι με ασφάλεια αφή-
σαμε πίσω μας την πανδημία. 

Παρά τις οικονομικές ενισχύσεις 
που έχει δώσει η κυβέρνηση, πολλές 
επιχειρήσεις δηλώνουν πως δεν θα 
μπορέσουν να επιβιώσουν. Θα δούμε 
επιπλέον μέτρα στήριξης, υπάρχουν τα 
δημοσιονομικά περιθώρια; Είναι αυτο-
νόητο ότι κανείς δεν μπορεί να βάλει στο 
ζύγι την προστασία της δημόσιας υγείας 
με την οικονομία. Ο πρωταρχικός στόχος 
μας είναι να βγούμε από αυτή την κρίση 
με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Είναι 

λογικό, όμως, ότι όσο παρατείνεται η δι-
άρκεια της πανδημίας και παραμένουν 
σε ισχύ οι αναγκαίοι περιορισμοί, τόσο να 
μεγαλώνει η επιβάρυνση στην πραγματι-
κή οικονομία, τις επιχειρήσεις, τους ερ-
γαζομένους, τα νοικοκυριά. Το γνωρίζα-
με από την πρώτη στιγμή ότι η ζημιά στην 
οικονομία θα είναι σημαντική. Όπως και 
ότι θα επηρεαστούν σημαντικά και άλ-
λοι τομείς, όπως αυτός της εργασίας.Τα 
μέτρα που έχει λάβει η Κυβέρνηση από 
το ξέσπασμα της πανδημίας μέχρι και το 
πρώτο τρίμηνο του 2021 για τη στήριξη 
των επιχειρήσεων, των εργαζόμενων και 
των ανέργων ανέρχονται συνολικά στα 
30 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα γίνεται 
μία προσπάθεια ακόμα προκειμένου η 
οικονομία να επαναλειτουργήσει σταδια-

κά και όλοι μας να πειθαρχήσουμε στους 
κανόνες ώστε αυτή να παραμείνει ανοι-
χτή.Νομίζω ότι τα αποτελέσματα αυτής 
της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης 
δεν μπορούν να εκτιμηθούν ακόμα.Με 
τις κατάλληλες πολιτικές, όμως, θα πε-
ριορίσουμε τις δυσμενείς συνέπειες.Η 
Κυβέρνηση, με μία σειρά μέτρων και 
στοχευμένων μεταρρυθμίσεων, προ-
σπαθεί να θέσει τις βάσεις για δυναμική 
ανάκαμψη της οικονομίας στην μετά τον 
κορωνοϊό εποχή.

Ως πρόεδρος της Διαρκούς Επιτρο-
πής Εξωτερικών και Άμυνας, πως θα 
σχολιάζατε την περίοδο που διανύου-
με αυτή τη στιγμή με την Τουρκία; Τι 
προσπάθειες κάνει σε διεθνές επίπεδο 
η χώρα μας για την ενδυνάμωση της 
διπλωματίας της και τι κινήσεις γίνο-
νται για την ενίσχυση της άμυνας μας; 
Τον τελευταίο χρόνο, με την έξαρση της 
τουρκικής προκλητικότητας, διανύουμε 
την πιο κρίσιμη περίοδο στα ελληνο-
τουρκικά από το 1974 και μετά, με εξαί-
ρεση το επεισόδιο στα Ίμια, που στοίχισε 
την ζωή στους τρεις ήρωες αξιωματικούς 
του Πολεμικού Ναυτικού. Από την πρώτη 
στιγμή, η Ελλάδα απάντησε την τουρκική 
επιθετικότητα με ψύχραιμους και υπεύ-
θυνους χειρισμούς.Επιδοθήκαμε σε έναν 
πολιτικό και διπλωματικό μαραθώνιο, 
χτίζοντας και ενδυναμώνοντας συμμα-
χίες, προκειμένου να αποδείξουμε στην 
διεθνή κοινότητα τον αποσταθεροποιη-
τικό ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία 
στην ευρύτερη περιοχή. Έναν μαραθώνιο 
που ξεκίνησε να αποδίδει καρπούς σε 
όλα τα επίπεδα και να ενισχύει πολιτικά 
και διπλωματικά την θέση της πατρίδας 
μας. Προωθήσαμε και υπογράψαμε συμ-
φωνίες όπως αυτές του καθορισμού των 
θαλασσίων ζωνών με την Ιταλία και την 
Αίγυπτο, προχωρήσαμε επίσης και στην 
επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 
12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, στην σύναψη 
αμυντικών συμφωνιών με τις ΗΠΑ, το Ισ-
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ραήλ, την Γαλλία, τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα αλλά και στην εμβάθυνση της 
συνεργασίας μας με συμμάχους χώρες, 
όπως η Σαουδική Αραβία, το Ομάν κ.ά. 
Πέραν αυτών, όμως, παράλληλα με τις 
πολιτικές και διπλωματικές κινήσεις, ερ-
γαζόμαστε όλο αυτό το διάστημα, χωρίς 
πομπώδεις τόνους και σιωπηρά, και στο 
επιχειρησιακό σκέλος, ενισχύοντας τον 
αποτρεπτικό μηχανισμό, που διαθέτει η 
χώρα, τις αξιόμαχες Ένοπλες Δυνάμεις 
μας.Και με αυτό τον τρόπο προχωρούμε. 
Οχυρώνουμε την ειρήνη μας. Με δυνα-
μισμό, πρωτοβουλίες και εξωστρέφεια. 
Η Ελλάδα παραμένει ένας παράγοντας 
σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή, 
με εμμονή στον σεβασμό του διεθνούς 
δικαίου, αλλά και απολύτως προετοιμα-
σμένη και αποφασισμένη να προασπίσει 
τα κυριαρχικά δικαιώματά της έναντι οι-
ουδήποτε τα αμφισβητήσει. 

Τελικά «διέξοδος» στο θέμα της 
υπόθεσης Κουφοντίνα υπάρχει; Έχουν 
ανέβει οι τόνοι της πολιτικής αντιπα-
ράθεσης, την στιγμή που κινδυνεύει 
η ζωή του και η αντιπολίτευση εξαπο-
λύσει βολές προς την κυβέρνηση. Δεν 
είναι δυνατόν να εκβιάζεται ένα κράτος 
δικαίου, μία ευνομούμενη πολιτεία, από 
έναν καταδικασμένο έντεκα φορές για 

φόνους εναντίον συνανθρώπων μας και 
για εγκλήματα τρομοκρατίας. Η δικαιο-
σύνη λειτουργεί ανεξάρτητα και οι κα-
νόνες δικαίου που ισχύουν για όλους, 
ισχύουν και για τον Κουφοντίνα. Κανένας 
δεν θέλει να διακινδυνεύει η ζωή του 
οποιουδήποτε, γι’ αυτό και γίνεται κάθε 
προσπάθεια να του παρασχεθεί ιατρική 
βοήθεια. Δεν μπορεί, όμως, να γίνεται 
εξαίρεση στην εφαρμογή του νόμου εάν 
κάποιος κρατούμενος ή καταδικασμένος 
διαφωνεί με κάποια απόφαση της δικαι-
οσύνης και προσπαθεί να εκβιάσει την 
ελληνική πολιτεία προκειμένου να επι-
βάλει τις απόψεις του. Δεν υπάρχει κα-
νένας ιδεολογικοπολιτικός μανδύας σε 
όλο αυτό. Όσοι χρησιμοποιούν αυτό το 
θέμα αντιπολιτευτικά, καταρχήν, δεν σέ-
βονται τους θεσμούς και, κατά δεύτερον, 
εκφράζουν την επικίνδυνη άποψη ότι η 
δικαιοσύνη μπορεί να ελέγχεται και να 
χειραγωγείται. Εάν κάτι τέτοιο συμβαίνει, 
σημαίνει ότι η δημοκρατία στην Ελλάδα 
δεν λειτουργεί. 

Όσον αφορά την περίοδο του ελλη-
νικού #metoo που βιώνουμε, ποιες θα 
πρέπει να είναι οι πολιτικές κινήσεις 
και πρωτοβουλίες που πρέπει να το 
συνοδεύσουν; Τις δυνατές φωνές που 
έσπασαν την ένοχη σιωπή, πρέπει να τις 

ακολουθήσουν η τόλμη της Πολιτείας 
και η ωριμότητα της κοινωνίας. Ήδη, ο 
Πρωθυπουργός, έδειξε τον δρόμο που 
θα βαδίσει η Ελλάδα, ανακοινώνοντας 
στην Βουλή εννέα πρωτοβουλίες προ-
κειμένου να ενισχυθεί ακόμα περισσό-
τερο το νομικό μας οπλοστάσιο για τη 
δίκαιη τιμωρία των ενόχων, αλλά και να 
αποτραπούν παρόμοια  εγκλήματα στο 

μέλλον.Δημιουργώντας έτσι ένα πλαίσιο 
ασφάλειας για κάθε πολίτη, ένα περιβάλ-
λον εμπιστοσύνης στο οποίο τα θύματα 
παιδεραστίας, βιασμού και σεξουαλικής 
κακοποίησης θα βρίσκουν το θάρρος 
να καταγγέλλουν τους θύτες τους. Είναι 
αλήθεια ότι ένα τραύμα αναδείχθηκε. 
Αλλά μαζί και μια ευκαιρία για να επου-
λωθεί.

συνέντευξη
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Έληξε η κατάληψη  με την επέμβαση της Αστυνομίας 

Μετά από «ομηρία» 18 ημερών 
το  ΑΠΘ επαναλειτούργησε

Δεκαοκτώ ημέρες μετά την 
πλήρη αναστολή  λειτουργίας 
του ΑΠΘ λόγω της κατάληψης 

του κτιρίου της Πρυτανείας, το πρωί 
της 22ας Φεβρουαρίου, το Πανεπι-
στημιακό Ίδρυμα δίνεται σταδιακά σε  
χρήση.  Η κατάληψη έληξε μετά την 
επέμβαση της αστυνομίας το πρωί 
της 11ης Μαρτίου ωστόσο το σχετικά 
ήρεμο κλίμα της εκκένωσης του κτιρί-
ου, ανατράπηκε με σοβαρά επεισόδια 
που έλαβαν χώρα στην Θεσσαλονίκη 
μετατρέποντας την πόλη για ακόμη μια 
φορά σε… «πεδίο μάχης». 

 Ήταν λίγο πριν τις 6 το πρωί της 11ης 
Μαρτιού όταν αστυνομικοί της Κρατικής 
Ασφάλειας, παρουσία εισαγγελικού λει-
τουργού, μπήκαν στο ισόγειο της Πρυτα-
νείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης που επι 18 ημέρες βρί-
σκονταν υπό κατάληψη,   και ανακοίνω-
σαν στους καταληψίες ότι ο χώρος θα 
εκκενωθεί. Μέσα στο κτίριο βρίσκονταν 
δεκαέξι άτομα και κανείς τους δεν αντι-
στάθηκε. 

Το επόμενο εικοσάλεπτο, το ισόγειο 
του κτιρίου  είχε αδειάσει ενώ οι κατα-
ληψίες οδηγήθηκαν στο προαύλιο και 
περιφρουρήθηκαν  από ένστολους αστυ-
νομικούς των ΜΑΤ. Οι αστυνομικοί της 
Κρατικής Ασφάλειας συνέχισαν την έρευ-
να στο κτίριο της Πρυτανείας. Ανέβηκαν 
σε όλους τους ορόφους του κτιρίου για 
να διαπιστώσουν αν βρίσκονται μέσα και 
άλλα άτομα που συμμετείχαν στην κατά-
ληψη, χωρίς να εντοπίσουν κανέναν.  

Από τον αύλειο χώρο του ΑΠΘ έγιναν 
άλλες 17 προσαγωγές. Οι συνολικά 33 
προσαχθέντες οδηγήθηκαν στο Αστυνο-
μικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Κατά την 
μεταγωγή τους στις κλούβες της αστυ-
νομίας, επικράτησε ένταση με τους αστυ-
νομικούς να κάνουν περιορισμένη χρήση 
χημικών. Οι 16 από τις προσαγωγές με-
τατράπηκαν σε συλλήψεις και οι υπό-
λοιποι αφέθηκαν αμέσως ελεύθεροι. Η 
δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος 
των συλληφθέντων αφορά στο αδίκημα 

της παράνομης παραμονής σε δημόσια 
υπηρεσία (168 παρ. 1 ΠΚ). Με προφορι-
κή εντολή του εισαγγελέα οι 16  συλλη-
φθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο μετά 
το μσημέρι μέχρι την τακτική δικάσιμο 
που αναμένεται να οριστεί το επόμενο 
διάστημα.  

Πορείες και επεισόδια 
που μετέτρεψαν την οδό Εγνατία 
σε πεδίο μάχης
Από την πρώτη ώρα της εκκένωσης 

του ΑΠΘ ακολούθησε διαμαρτυρία  με 
ομάδες φοιτητών να συγκεντρώνονται 
στην Καμάρα και να ζητούν την  απελευ-
θέρωση των 33 προσαχθέντων. Ακολού-
θησε πορεία στους δρόμους της πόλης η 
οποία έληξε ειρηνικά στο άκουσμα της 
απελευθέρωσης των συλληφθέντων. 
Λίγη ώρα αργότερα  ομάδα ατόμων προ-
σπάθησε να σπάσει το μπλόκο της Αστυ-
νομίας που είχε παραταχθεί στο ύψος της 
Εθνικής Αμύνης. Οι διαδηλωτές πέταξαν  
πέτρες, μολότοφ, μπουκάλια και άλλα 
αντικείμενα προς τον κλοιό των αστυ-
νομικών οι οποίοι απάντησαν με ρίψη 
χημικών. Ακολούθησε ανθρωποκυνη-
γητό κατά μήκος της οδού Εγνατίας  με 
τον κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης 
να μετατρέπεται σε πεδίο μάχης και την 
ατμόσφαιρα να γίνεται αποπνικτική. 

«Νεκρό» Πανεπιστήμιο 
για 18 ημέρες
Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, που 

από τις 24 Φεβρουαρίου βρίσκεται σε 
διαρκή συνεδρίαση, εξέδωσε τρία ψη-
φίσματα (24/2, 1/3, 2/3), στα οποία ζη-
τούσε την άμεση λήξη της κατάληψης 
του κτιρίου, τονίζοντας ότι «η συνέχισή 
της καθιστά αδύνατη τη λειτουργία των 

διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών 
και Τμημάτων Σχολών στο κτίριο Διοίκη-
σης του ΑΠΘ».  Μάλιστα οι πρυτανικές 
αρχές προσπάθησαν να αναστρέψουν 
το κακό κλίμα που δημιουργήθηκε  και 
μπήκαν σε έναν άτυπο διάλογο με τους 
καταληψίες καλώντας τους σε ανοιχτή 
συζήτηση στις 2 Μαρτίου και σε συνεχής 
συζητήσεις ελπίζοντας στην εξεύρεση 
μιας λύσης.

Η απόφαση αυτή της αναστολής της 
κεντρικής διοικητικής και οικονομικής 
λειτουργίας του Πανεπιστημίου, είχε κοι-
νοποιηθεί σε όλες τις αρμόδιες Αρχές της 
Πολιτείας και διαβιβαστεί υπογεγραμμέ-
νη από τον πρύτανη προς δημοσίευση σε 
ΦΕΚ, καθώς τις ημέρες της κατάληψης 
παρήλθαν ή εξέπνεαν ημερομηνίες που 
αφορούν πληρωμές, προμήθειες, δια-
γωνισμούς, εργολαβίες, εξελίξεις μελών 
ΔΕΠ, την επικοινωνία με το υπουργείο 
Παιδείας και κάθε άλλη κεντρική διοικη-
τική λειτουργία του πανεπιστημίου.

Η παραλαβή του κτηρίου διοίκησης 
και ο τερματισμός της αναστολής των 
διοικητικών και οικονομικών υπηρεσι-
ών του ΑΠΘ, άρχισε από το πρωί της Πέ-
μπτης 11 Μαϊού. 
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Προσέφυγαν στα διοικητικά δικαστήρια επειδή δεν υπηρετούν στον τόπο κατοικίας τους 

ΕΛ.ΑΣ.: Σε «καραντίνα» οι τρίτεκνοι 
ειδικοί φρουροί σε τρεις νομούς 

Τα ειδικά προνόμια των τριτέ-
κνων που εφαρμόζονται και 
στην αστυνομία, επιτρέποντάς 

τους να υπηρετούν στον τόπο συμ-
φερόντων τους, όπως προβλέπει 
το Προεδρικό διάταγμα 100/2003, 
«μπλόκαραν» στον… Πλαταμώνα. 
Παρ’ ότι σε όλη τη χώρα οι τρίτεκνοι ει-
δικοί φρουροί έχουν μετακινηθεί στον 
τόπο κατοικίας τους, σε Πιερία, Λάρισα 
και Καρδίτσα ισχύει άλλο καθεστώς. 
Οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και συγκεκρι-
μένα το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσης, 
ειδικά για τους ειδικούς φρουρούς των 
τριών νομών αρνείται επιτακτικά τις 
μεταθέσεις.  

Το γαϊτανάκι της μετακίνησης μικρού 
αριθμού ειδικών φρουρών, που είναι 
τρίτεκνοι, στους συγκεκριμένους τρεις 
νομούς κλρατάει τα τελευταία χρόνια, 
καθώς δεν βρίσκουν ανταπόκριση. Παρ’ 
ότι στο Προεδρικό Διάταγμα οι τοποθετή-
σεις των τρίτεκνων στον τόπο κατοικίας 
τους γίνονται ακόμη και όταν αυτοί είναι 
υπεράριθμοι, όπως ακριβώς προβλέπε-
ται από τη νομοθεσία, στους τρεις αυτούς 
νομούς τα αιτήματα δεν ικανοποιήθηκαν 
ποτέ. «Το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσης, 
χωρίς καμία επίκληση ιδιαίτερου λόγου 
(τυχόν ύπαρξη υπηρεσιακών και κοινω-
νικών κριτηρίων) απέρριψε τα αιτήματά 
μας, όπως και όλων των συναδέλφων 
που αιτήθηκαν μετάθεση προς τις διευ-
θύνσεις Αστυνομίας Πιερίας, Λάρισας και 
Καρδίτσας, ενώ αποδέχτηκε αντίστοιχα 
όλα τα υπόλοιπα αιτήματα που αφο-
ρούσαν μεταθέσεις προς το σύνολο των 
υπολοίπων νομών της χώρας, δίχως το 
ζήτημα της τυχόν ύπαρξης ή μη κενών 
οργανικών θέσεων να επηρεάζει την 
αντίστοιχη κρίση του», αναφέρουν οι τρί-
τεκνοι της Πιερίας σε αίτηση ακύρωσης 
που κατέθεσαν ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Θεσσαλονίκης. «Είναι προφα-
νές ότι η υπηρεσία δεν εφαρμόζει ίσους, 
σταθερούς και ίδιους όρους εφαρμογής 

του νόμου και εν τέλει κριτηρίων κοι-
νών για όλους μας κατά την αξιολόγηση 
των αιτήσεων μετάθεσής μας, καθώς και 
των προσφυγών μας, παραβιάζοντας την 
αρχή της ισότητας και της δικαιολογημέ-
νης εμπιστοσύνης», σημειώνουν.  

«Αυτό είναι παράξενο και παράδο-
ξο», σχολίασε μιλώντας στην Karfitsa 
ο νομικός συμπαραστάτης των αστυνο-
μικών, δικηγόρος Γιάννης Μισαηλίδης. 
«Εμείς λέμε να εφαρμοστεί ο νόμος πα-
νελλαδικά. Είναι ξεκάθαρο από το νόμο 
ότι δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει κενή 
οργανική θέση για τη μετάθεσή τους. 
Για ποιόν λόγο μας λένε ότι θα πρέπει 
να έχει κενές οργανικές θέσεις; Κάνουν 
ερμηνεία που δεν στηρίζεται στο γράμμα 
του νόμου», συμπλήρωσε, αναφερόμε-
νος στην απόρριψη των αιτημάτων των 

ειδικών φρουρών.  
 
Καταστρέφονται οικονομικά 
Όσοι τρίτεκνοι δεν υπηρετούν στους 

τόπους καταγωγής τους επιβαρύνονται 
με δυσθεώρητα έξοδα, σε σύγκριση με 
τους υπόλοιπους της ίδιας κατηγορίας 
για τους οποίους ο νομοθέτης φρόντισε 
να τύχουν ειδικής μέριμνας. Έτσι ανα-
γκάζονται να μετακινούνται καθημερινά 
από την Κατερίνη στη Θεσσαλονίκη, ή 
από την Καρδίτσα στη Λάρισα. Ο λόγος 
της απόρριψης των αιτημάτων τους, τον 
οποίο επικαλείται το συγκεκριμένο συμ-
βούλιο είναι η έλλειψη κενών οργανικών 
θέσεων. Αντίθετα, όπως υποστηρίζουν, 
το ίδιο συμβούλιο δεν κάνει επίκληση 
του ίδιου λόγου στις άλλες μεταθέσεις 
τρίτεκνων συναδέλφων τους στους άλ-

λους νομούς. Μάλιστα ακόμη και στην 
περίπτωση μίας ομάδας τριτέκνων που 
είχαν προσφύγει στο Διοικητικό Εφε-
τείο Θεσσαλονίκης, η αίτηση ακύρωσης 
απορρίφτηκε, δεχόμενο το δικαστήριο 
τον λόγο απόρριψης των αιτήσεων μετα-
θέσεων από το συμβούλιο κρίσεων, δη-
λαδή ότι δεν υπάρχουν κενές οργανικές 
θέσεις. «Δεν υφίστατο κατά το κρίσιμο 
χρονικό διάστημα οργανική θέση του 
βαθμού του κενή ή μέλλουσα να κενω-
θεί με μετάθεση», αναφέρεται στο σκε-
πτικό της απόρριψης της προσφυγής από 
το Διοικητικό Εφετείο. Ωστόσο μία άλλη 
προσφυγή εκκρεμεί στο ίδιο δικαστήριο, 
ενώ αντίστοιχες έχουν γίνει και σε Αθήνα 
και Θεσσαλία με παρόμοια αιτήματα.  

«Ενώ λοιπόν λένε ότι πρέπει να 
υπάρχει κενή οργανική θέση, ταυτό-
χρονα έγιναν μεταθέσεις τριτέκνων σε 
άλλες περιφέρειες χωρίς να υπάρχουν 
οργανικές θέσεις. Δεν μπορεί να κρίνεται 
μεμονωμένα ο νόμος, αλλά να ισχύει για 
όλους το ίδιο», σημείωσε ο κ. Μισαηλί-
δης. 

Στην προσφυγή των αστυνομικών 
μάλιστα τονίζεται πως στην ακυρωτική 
απόφαση της αίτησής τους από το Κα-
τώτερο Συμβούλιο Κρίσεων δεν υπάρχει 
ούτε ειδική, ούτε πλήρης και επαρκής αι-
τιολογία. «Η διοίκηση παρέλειψε να αι-
τιολογήσει επαρκώς, με σαφήνεια και με 
επίκληση στις νομικές διατάξεις που δι-
καιολογούν την κρίση του, τον λόγο της 
απόρριψης αρχικά των αιτημάτων μετά-
θεσης και ακολούθως των προσφυγών 
μας», αναφέρεται στην προσφυγή στα 
Διοικητικά Δικαστήρια. «Ουδόλως ανα-
φέρει, σύμφωνα με το νόμο, ποια υπηρε-
σιακά και κοινωνικά κριτήρια εφάρμοσε 
ώστε να απορρίψει τα αιτήματά μας, όταν 
μάλιστα, έγιναν στο σύνολό τους δεκτά 
τα αντίστοιχα αιτήματα πολύτεκνων συ-
ναδέλφων μας σε όλη την επικράτεια 
πλην των νομών Πιερίας, Λάρισας και 
Καρδίτσας», αναφέρουν.

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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Αλληλομηνύσεις και έρευνα σε χιλιάδες αρχεία για την υπόθεση εξαφάνισης του ράπερ

Μία κόντρα με χιλιάδες views 

Μέσα σε δεκάδες βίντεο 
και χιλιάδες συνομιλίες, 
αστυνομικοί του τμήματος 

δίωξης εκβιαστών της ασφάλειας Θεσ-
σαλονίκης αναζητούν την άκρη του 
νήματος σε μία υπόθεση που «σηκώ-
θηκε», με αφορμή μία εξαφάνιση. Ο 
ράπερ Lamanif προειδοποιούσε ότι θα 
αυτοκτονήσει επειδή, όπως ανέφερε 
σε βίντεο που ανάρτησε, τον εκβίαζε 
«κύκλωμα με αφέντρες». Η ιστορία, 
ένα μήνα μετά το περιστατικό εκείνο 
έχει πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις. 
Από τη μία ο ράπερ που κατηγορεί μία 
30χρονη, από την άλλη η γυναίκα που 
καταθέτει μηνύσεις για συκοφαντική 
δυσφήμιση και από μία τρίτη ένας 
άλλος ράπερ, που κατηγορείται και 
από τους δύο ότι ανάρτησε το επίμαχο 
βίντεο. Και αυτή η κόντρα έχει πάρει 
χιλιάδες views στο διαδίκτυο. 

Ο 24χρονος ράπερ, μετά την εξαφά-
νισή του στις αρχές Φεβρουαρίου εντοπί-
στηκε σε δρόμο της Θεσσαλονίκης. Μά-
λιστα είχε συγκροτηθεί ειδική ομάδα του 
τμήματος αναζητήσεων της ασφάλειας, 
καθώς είχε σημάνει συναγερμός. Ο νε-
αρός στη συνέχεια πήγε σε ψυχιατρική 
κλινική και τελικά κατέθεσε μήνυση για 
εκβίαση σε βάρος του. Υποστηρίζει ότι μία 
30χρονη, η οποία ανήκει στο κύκλωμα 
που καταγγέλλει, χρησιμοποίησε βίντεο 
με προσωπικές του στιγμές, το παρέδω-
σε σε άλλον ράπερ και εκείνος το ανήρ-
τησε στο διαδίκτυο. Όλα αυτά, σύμφωνα 
με τα λεγόμενά του, αφού πρώτα του 
απέσπασε χιλιάδες ευρώ εκβιάζοντάς 
τον.  «Υπήρξε εκβίαση και στη συνέχεια 
παράδοση προφανώς με αντάλλαγμα σε 
άλλα άτομα τα οποία τα διοχέτευσαν στο 
Ίντερνετ», είπε στην Karfitsa η συνήγο-
ρός του Κική Πακιρτζίδου. 

Αστυνομικοί του τμήματος δίωξης 
εκβιαστών που ανέλαβαν τη διερεύ-
νηση της υπόθεσης είχαν κάνει έφοδο 
στο σπίτι της 30χρονης. Της γυναίκας 
η οποία κατηγορείται από τον 24χρονο 
ότι οργάνωσε την υπόθεση δημοσιο-
ποίησης του βίντεο. Τη συνέλαβαν για 
κατοχή μικροποσότητας κοκαΐνης, ενώ 

κατέσχεσαν, στο πλαίσιο της έρευνας για 
την καταγγελλόμενη εκβίαση, το κινητό 
της τηλέφωνο και έναν υπολογιστή. Τα 
αρχεία που βρήκαν είναι χιλιάδες και η 
έρευνα δείχνει πως θα τραβήξει σε μά-
κρος, όπως έλεγαν καλά πληροφορημέ-
νες πηγές. Ειδικά το κινητό της 30χρονης 
είχε και άλλα βίντεο, το περιεχόμενο των 

οποίων δεν είναι γνωστό. Όπως και συ-
νομιλίες, οι οποίες σταχυολογούνται από 
τις διωκτικές αρχές. 

 
Στην αντεπίθεση  
Η ίδια πάντως πέρασε στην αντεπί-

θεση, θεωρώντας ότι όλα όσα έχει κα-
ταγγείλει ο 24χρονος είναι μοναχά για 

διαφημιστικούς λόγους και με σκοπό τα 
views στα μουσικά του κομμάτια. Συνο-
δευόμενη από τον συνήγορό της κατέθε-
σε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση 
σε βάρος του 24χρονου και για παραβί-
αση των προσωπικών δεδομένων στον 
δεύτερο ράπερ, που είπε ότι είναι φίλος 
της, επειδή του εμπιστεύτηκε το βίντεο 
και εκείνος το δημοσιοποίησε παρά την 
αντίθετη σύστασή της. Μάλιστα είπε πως 
και η ίδια είναι θύμα ανάμεσα σε έναν ιδι-
ότυπο πόλεμο μεταξύ ράπερ. 

«Μας κατηγορεί δημόσια για εκβία-
ση και ότι έχει σεξουαλικές προτιμήσεις 
αφέντρας. Εφόσον κάποιον τον λες εκ-
βιαστή είναι συκοφάντηση αυτό. Η κοπέ-
λα ισχυρίζεται ότι είχαν προσωπικές στιγ-
μές με τον ράπερ. Απαιτεί συγγνώμη για 
όσα είπε για αφέντρες και εκβιασμούς. 
Δεν ζήτησε ποτέ χρήματα», είπε στην 
Karfitsa ο συνήγορός του Μιχάλης Βέ-
λος. Στις δηλώσεις που έκανε η 30χρονη 
πάντως ζήτησε συγγνώμη λέγοντας ότι 
«ήταν απερισκεψία» και δεν είχε κανένα 
σκοπό να διασύρει τον ράπερ Lamanif. 
Μάλιστα είπε πως είχαν ερωτικές σχέσεις 
με τον νεαρό.  

«Η κυρία που ζήτησε συγγνώμη πρέ-
πει να διαλέξει ποιόν δρόμο θα ακολου-
θήσει. Τη μία της μηνύτριας και την άλλη 
της συγγνώμης δεν γίνεται» απάντησε 
από την πλευρά της η συνήγορος του 
24χρονου Κική Πακιρτζίδου.  

Στη μέση της αντιπαράθεσης που εξε-
λίσσεται με φρενήρης ρυθμούς, κυρίως 
στα socialmedia, βρίσκεται η αστυνομία. 
Οι διωκτικές αρχές καλούνται να ερευνή-
σουν την υπόθεση που έχει πάρει μεγάλη 
δημοσιότητα και να βρουν την άκρη του 
νήματος. Θα αναζητήσουν τί ακριβώς 
έχει συμβεί και αν όντως αυτό το βίντεο 
δημοσιοποιήθηκε για λόγους εκβίασης. 
Δηλαδή εάν η 30χρονη, ή οποιοσδήποτε 
άλλος εισέπραξαν χρήματα.  

Την ίδια ώρα πάντως αρκετοί στον 
χώρο των ράπερ παίρνουν αποστάσεις. 
«Παίζουν όλα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε 
τι κρύβεται από πίσω. Σε αυτόν τον χώρο 
δεν υπάρχει έκπληξη», έλεγαν με νόημα 
στην Karfitsa.

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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Προκλήσεις και λεπτές ισορροπίες για τα ζητήματα της Θεσσαλονίκης

Τα νέα πρόσωπα και η επόμενη μέρα 
της διοίκησης Ζέρβα

Μ’ ένα νέο πρόεδρο δημοτι-
κού συμβουλίου, δύο νέους 
αντιδημάρχους και αρκετές 

..καραμπόλες σε θέσεις ευθύνης 
συνεχίζει την πορεία του ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, 
σχεδόν 20 μήνες μετά την επικράτηση 
στις αυτοδιοικητικές εκλογές και την 
ανάληψη της ηγεσίας στον κεντρικό 
δήμο.

Σε μία εκλογική διαδικασία για γερά 
νεύρα και με υπαναχώρηση της διοίκη-
σης για τοποθέτηση κάλπης κυριολε-
κτικά στο παρά πέντε, μετά τις έντονες 
ενστάσεις της αντιπολίτευσης, ο Πέτρος 
Λεκάκης αναδείχθηκε νέος πρόεδρος 
δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης 
στη θέση του πνευμονολόγου Δρόσου 
Τσαβλή, ο οποίος διαγράφηκε από την 
παράταξη Ζέρβα για την υπόθεση των 
εμβολίων εκτός λίστας στο ίδρυμα «Άγι-
ος Παντελεήμων».

Ο έως τώρα αντιδήμαρχος Αθλητι-
σμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού μετα-
κόμισε στο καινούργιο του γραφείο και 
ανέλαβε νέες αρμοδιότητες, ενώ το έργο 
του κάθε άλλο παρά εύκολο θα είναι κα-
θώς καλείται πλέον να «κουμαντάρει» 
ένα σωρό επικεφαλής παρατάξεων, αλλά 
και άλλους τόσους ανεξάρτητους δημο-
τικούς συμβούλους. Ούτως ή άλλως οι 
ισορροπίες στις συνεδριάσεις ήταν λε-
πτές και εύθραυστες, με τον κ.Λεκάκη να 
καλείται να δίνει το χώρο που αναλογεί 
τόσο στη διοίκηση για να καταθέτει τις 
προτάσεις της, όσο και στην αντιπολίτευ-
ση για να κριτικάρει και να αντιπροτείνει.

«Εγγυώμαι ότι θα συνεχίσει να 
υπάρχει δημοκρατία. Ούτως ή άλλως 
στο χώρο του δημοτικού συμβουλί-
ου χτυπάει η καρδιά της δημοκρατίας. 
Κόκκινη γραμμή για μένα αποτελεί να 
διασφαλιστεί από όλους μας ότι δεν θα 
υπάρχουν φωνές αντιδημοκρατικές και 
φωνές μίσους», λέει χαρακτηριστικά 
ο νέος πρόεδρος, ο οποίος σε μία προ-
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σπάθεια να περιοριστεί και ο χρόνος των συνεδριάσεων 
καθώς ουκ ολίγες φορές οι συνεδριάσεις του Σώματος 
ξεπέρασαν τις δέκα ώρες φτάνοντας έως τα ξημερώματα, 
κάλεσε τους επικεφαλείς των παρατάξεων σε συνάντηση 
και συζήτηση ώστε να βρεθεί μία κοινή μέση οδός. Να 
τηρούνται -κατά το δυνατόν- οι χρόνοι ομιλίας χωρίς να 
νιώθει κάποιος παραγκωνισμένος και χωρίς να πλατειά-
ζει η διαδικασία. 

Ο κ.Λεκάκης κατέβηκε στις τελευταίες εκλογές ως 
επικεφαλής της παράταξης «Θεσσαλονίκη Πρώτη» και 
μετά το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής στήριξε φα-

νερά τον Κωνσταντίνο Ζέρβα στην τελική αναμέτρηση 
με τον Νίκο Ταχιάο. Ακολούθως, δέχτηκε συνεργασία με 
την παράταξη του δημάρχου, που είχε εκλέξει μόλις 7 
συμβούλους λόγω της απλής αναλογικής και λίγο καιρό 
αργότερα μαζί με τους Χάρη Αηδονόπουλο και Μάκη Κυ-
ριζίδη, επίσης επικεφαλής άλλων παρατάξεων, αποφάσι-
σαν να υπογράψουν πρακτικό σύμπραξης με την παράτα-
ξη του δημάρχου ακολουθώντας κοινή πορεία.

Οι δύο νέοι αντιδήμαρχοι
Δουλειά έπιασαν και οι δύο νέοι αντιδήμαρχοι, ο Αλέ-

ξανδρος Μπαρμπουνάκης ως αντιδήμαρχος Αθλητισμού, 
Νεολαίας και Αθλητισμού και η Ιωάννα Κοσμοπούλου ως 
αντιδήμαρχος Παιδείας.

Ο πρώτος επέστρεψε σε ένα γνώριμο πόστο καθώς 
είχε διατελέσει αντιδήμαρχος Αθλητισμού και επί δη-
μαρχείας Γιάννη Μπουτάρη. Ο κ.Μπαρμπουνάκης στις τε-
λευταίες εκλογές εξελέγη με την παράταξη του Σπύρου 
Βούγια, ωστόσο λίγους μήνες μετά αποφάσισε να ανε-
ξαρτητοποιηθεί. «Σε γνώριμα (κατά το ήμισυ) λημέρια! 
Στα αθλητικά δρώμενα που τόσο αγαπώ και στις αρμο-
διότητες της Νεολαίας - Εθελοντισμού με το ατελείωτο 
πεδίο δράσης», σχολίασε ο νέος αντιδήμαρχος για τις 
αρμοδιότητες που καλείται να αναλάβει. 

Η κ.Κοσμοπούλου, από την άλλη, έλαβε τη θέση της 
Δήμητρας Ακριτίδου μετά την απόφαση Ζέρβα να την 
απαλλάξει των καθηκόντων της επίσης για την υπόθε-
ση των εμβολιασμών. Η νέα αντιδήμαρχος έως τώρα 
ασκούσε τα καθήκοντα της στην προεδρία της ΚΕΔΗΘ και 
στο πρόσωπο της ο δήμαρχος βρήκε την ιδανική για να 
αναλάβει το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Η κ.Κοσμο-
πούλου είχε εκλεγεί με την παράταξη Ταχιάου, όμως και 
αυτή αποφάσισε να ανεξαρτητοποιηθεί πολύ σύντομα και 
να συνεργαστεί με τη δημοτική αρχή.

Σε δήλωση της, μετά τον ορισμό της στην αντιδημαρ-
χία Παιδείας, η κ.Κοσμοπούλου ανέφερε πως το χωράφι 
της εκπαίδευσης δεν της είναι άγνωστο, καθώς διαθέτει 
25ετή εμπειρία ως ακαδημαϊκή δασκάλα του ΑΠΘ. «Το 
έργο της αντιδημάρχου Παιδείας δύσκολο και επίπονο. 
Απαιτεί εργατικότητα, όραμα και ταυτόχρονα ευαισθησία. 
Γιατί έχει ως επίκεντρο τα παιδιά μας, την εκπαίδευση 
τους και τους χώρους μάθησης», ανέφερε χαρακτηριστι-
κά, προσθέτοντας πως θα προσπαθήσει και από τη νέα 
θέση ευθύνης να δικαιώσει τον δήμαρχο.

Οι ...καραμπόλες 
Οι παραπάνω αλλαγές έφεραν αρκετές ανακατατάξεις 

σε άλλες θέσεις της διοίκησης. Τη θέση της κ.Κοσμοπού-
λου στην προεδρία της ΚΕΔΗΘ πήρε η Ναταλία Βαρσάμη, 
μία από τους επτά δημοτικούς συμβούλους που εξέλεξε 
η παράταξη Ζέρβα. Αυτή τη στιγμή, ο δήμαρχος χρησιμο-
ποιεί πέντε συμβούλους του στη διοίκηση, οι τρεις είναι 
αντιδήμαρχοι (Γιώργος Αβαρλής, Στεφανία Τανιμανίδου 
και Μαρία Καραγιάννη), ένας εντεταλμένος Δημοτικής 
Αστυνομίας (Δημήτρης Δαγκλής) και πλέον ως πρόεδρος 
της ΚΕΔΗΘ η κ.Βαρσάμη.

Αντίθετα, η θέση που κατείχε ο κ.Μπαρμπουνάκης ως 
πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού πέρασε στα χέρια του 

Στέφανου Γωγάκου. Ο τελευταίος κατέβηκε υποψήφιος με 
την παράταξη του Νίκου Ταχιάου, δεν κατάφερε να εκλε-
γεί αρχικά και επέστρεψε στα έδρανα όταν ο επικεφαλής 
ανακοίνωσε πως θα παραιτηθεί από τα αυτοδιοικητικά 
δρώμενα. Ο κ.Γωγάκος, λίγο καιρό μετά την ορκωμοσία 
του, πήρε και αυτός την απόφαση να ανεξαρτητοποιηθεί 
από την παράταξη που ηγείται σήμερα ο Βασίλης Γάκης 
και να σταθεί στο πλευρό του κ.Ζέρβα.

Σε ανάρτησή του ο κ.Γωγάκος ευχαρίστησε τον δή-
μαρχο για την εκτίμηση προς το πρόσωπό του και για την 
τιμή να του εμπιστευτεί την προεδρία του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού του δήμου Θεσσα-
λονίκης. 

Οι κινήσεις των τριών πρώην... 
Μετά τις καρατομήσεις Δρόσου Τσαβλή και Δήμητρας 

Ακριτίδου η συνέχεια περιελάμβανε μία ακόμη ...έκπλη-
ξη -και σίγουρα όχι ευχάριστη- για την παράταξη Ζέρβα. 
‘Ηταν η απόφαση της Ιωάννας Σπανού να υποβάλλει την 
παραίτησή της και να συνεχίσει την πορεία της ως ανε-
ξάρτητη δημοτική σύμβουλος, παρά το γεγονός ότι με-
ρικά 24ωρα νωρίτερα είχε ψηφίσει υπέρ της διαγραφής 
του κ.Τσαβλή (αν και είχε βρεθεί στη συνέντευξη Τύπου 
στο πλευρό του γιατρού να τον στηρίξει για την υπόθεση 
των εμβολιασμών) και είχε αποστείλει υπογεγραμμένη 
την πρόσκληση για την ειδική συνεδρίαση εκλογής προ-
έδρου δημοτικού συμβουλίου.

Η είδηση της παραίτησης Σπανού σίγουρα δεν χαρο-
ποίησε τον δήμαρχο καθώς μέσα σε λίγες μόλις ημέρες 
«έχασε» τους δύο πρώτους σε σταυρούς συμβούλους 
από την παράταξη του. Ο κ.Τσαβλής ήταν πρώτος στη 
γενική σταυροδοσία και η κ.Σπανού πρώτη στην Τριαν-
δρία. Πλέον, οι δυο τους θα βρίσκονται ως ανεξάρτητοι 
σύμβουλοι στα έδρανα, όπως και η κ.Ακριτίδου, και όπως 
έχουν δηλώσει θα στηρίζουν τα θέματα που κρίνουν πως 
είναι προς το συμφέρον των πολιτών που τους εξέλεξαν.

Παράλληλα, όμως, ο κ.Τσαβλής έλαβε και την από-
φαση να κινηθεί δικαστικά εναντίον όλων όσοι των ενέ-
πλεξαν στην υπόθεση των εμβολιασμών προκειμένου να 
αποκαταστήσει το όνομα του -σύμφωνα με τις πληροφο-
ρίες- το ίδιο σχεδιάζει να κάνει και η κ.Ακριτίδου παρά 
το γεγονός ότι η ίδια αποφεύγει το τελευταίο διάστημα 
να τοποθετηθεί επί του θέματος. Πάντως, σύμφωνα με 
τις πληροφορίες, και οι δύο προτίθενται να βάλουν στο 
«κάδρο» ακόμη και τον Δήμο Θεσσαλονίκης λόγω της 
αναφοράς περί «ηθικής τάξης» σε σχετική ανακοίνωση.

Η Ιωάννα Σπανού, από την πλευρά της, δεν παραι-
τήθηκε από πρόεδρος του Ιδρύματος «Άγιος Στυλιανός» 
παρά την ανεξαρτητοποίηση της. Όπως δήλωσε, δεν 
έπραξε κάτι κακό και πέταξε το μπαλάκι στον δήμαρχο 
λέγοντας πως «αν θέλει ας με αντικαταστήσει. Περιμένω 
να δω την αιτιολόγηση αυτής της απόφασης». Λίγες ώρες 
αργότερα, με απόφαση του στη «Διαύγεια» ο κ.Ζερβας 
προχώρησε σε ανάκληση του ορισμού της ως προέδρου 
του Ιδρύματος.

reportage
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Αποκαλυπτικά όσα λένε οι Έλληνες κατηγορούμενοι επικεφαλής

Κύκλωμα διακίνησης μεταναστών 
με έδρα μία... στάνη 

Με διαλόγους που παραπέ-
μπουν σε κτηνοτροφικές… 
εργασίες, ένας κτηνοτρό-

φος από τη Λάρισα και οι συνεργάτες 
του συντονίζουν τη διακίνηση μεγάλου 
αριθμού μεταναστών και προσφύγων 
από την Τουρκία στο εσωτερικό της 
χώρας. Χαρακτηρίζει «πρόβατα» τους 
διακινούμενους, από τον καθένα από 
τους οποίους κατηγορείται ότι εισπράτ-
τει 2.500 ευρώ. Δεν διστάζει μάλιστα 
να μιλάει με αναλγησία για νεκρούς 
πρόσφυγες, που χάνουν τη ζωή τους 
στην προσπάθεια να περάσουν τα 
σύνορα. «Μία προβατίνα τα τίναξε», 
λέει κυνικά σε συνομιλία που έχει 
καταγραφεί. 

Η υπόθεση των διακινήσεων απο-
καλύφτηκε ύστερα από έρευνα των 
«Ράμπο» της οικονομικής αστυνομίας 
Βόρειας Ελλάδας που παρακολούθησαν 
τα μέλη του κυκλώματος και συνέλαβαν 
Έλληνα οδηγό φορτηγού, ο οποίος ανα-
λάμβανε τις περισσότερες διακινήσεις. 
Στη δικογραφία με την οποία οδηγήθη-
καν στον εισαγγελέα Καβάλας, γίνεται 
αναφορά σε τέσσερις περιπτώσεις δια-
κίνησης, στις οποίες 85 μετανάστες προ-
ωθήθηκαν στο εσωτερικό της χώρας. 
Στην τελευταία περίπτωση βρέθηκαν 22 
μετανάστες μέσα στο φορτηγό, που ακι-
νητοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Μαρτίου στα 
διόδια Μουσθένης Καβάλας.  

Ο κτηνοτρόφος φέρεται να ενεπλάκη 
στο κύκλωμα διακινήσεων, ύστερα από 
γνωριμία του με μετανάστη από το Πα-
κιστάν που ζει στην Αθήνα. Ο νεαρός, τα 
στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί 
όμως αναζητείται , παλιότερα συντόνιζε 
την εργασία ομοεθνών του στις κτηνο-
τροφικές μονάδες του κτηνοτρόφου. Δεν 
είναι τυχαίο ότι μετά τον Δεκέμβριο, όπως 
καταγράφεται στη δικογραφία, πολλοί 
από τους μετανάστες που διακινήθηκαν 
κατέληξαν να κρατούνται σε στάνη του 
Βαρικού Πιερίας, μέχρι να ξεπληρώσουν 

τα έξοδα διακίνησής τους.  
Έγκυρες πληροφορίες της Karfitsa 

αναφέρουν πως ο κτηνοτρόφος ανέλαβε 
τη διακίνηση μεταναστών, σε συνεργασία 
με τον οδηγό φορτηγού, πάντα σε συνεν-
νόηση με τον Πακιστανό που αναζητεί-
ται. Εκείνος φέρεται να του άνοιξε τους 
διαύλους σύνδεσης με τα κυκλώματα 
διακινητών στο εσωτερικό της Τουρκίας. 
«Εμείς είμαστε μοναδικοί», αναφέρει σε 
τηλεφωνική του επικοινωνία που έχει 
περιληφθεί στη δικογραφία. Και αυτό 
εξηγείται από το γεγονός ότι οι «οδηγοί» 
τις ομάδες των διακινητών έκλειναν τα 
ραντεβού  στο ύψος των πινακίδων της 
εθνικής οδού ή της Εγνατίας και επιβίβα-
ζαν μεγάλο αριθμό διακιν0ούμενων, σε 
σχέση με τον μικρό των κλειστών βαν 
που χρησιμοποιούν τα υπόλοιπα κυκλώ-
ματα. Το φορτηγό σταματούσε και ομά-
δες μεταναστών επέβαιναν στο φορτηγό. 
Ήταν εντυπωσιακό πως οι διακινούμε-

νοι ήταν συντονισμένοι με διαφορετικές 
ομάδες διακινητών, οι επικεφαλής των 
οποίων κατέληγαν στον κτηνοτρόφο. 
Πολλές φορές στην πίσω πλευρά του 
φορτηγού τοποθετούνταν είτε μπάλες με 
άχυρο, είτε σακιά με ζωοοτροφές. Κρύ-
βοντας από πίσω τους δύσμοιρους μετα-
νάστες. 

Μάλιστα οι εμπλεκόμενοι προκειμέ-
νου να αποφεύγουν τον έλεγχο, άλλαζαν 
ανά δεκαήμερο τηλέφωνα που είχαν σε 
ονόματα αχυρανθρώπων, τα αποκαλού-
μενα «πακιστανικά». Με αυτόν τον τρόπο 
επιδίωκαν να αποφύγουν το μπλοκάρι-
σμά τους από τους «κοριούς» της ΕΛ.ΑΣ. 
για να εντοπίζονται οι κινήσεις τους. Τα 
μέλη της Οικονομικής Αστυνομίας έφτα-
σαν στα ίχνη τους ακολουθώντας την πο-
ρεία του χρήματος. Όπως ανακοινώθηκε 
οι καταβολές των χρημάτων γίνονταν 
μέσω διεθνούς συστήματος πληρωμών, 
όμως φαίνεται ότι ο κτηνοτρόφος πήγαι-

νε σε διάφορα καταστήματα ιδιοκτησίας 
μεταναστών στην Αθήνα, δίνοντας κωδι-
κούς για την είσπραξη των ποσών.   

 
«Τα πρόβατα» και ο «Πηνειός» 
 Στις τηλεφωνικές συνομιλίες που 

έχουν στα χέρια τους οι διωκτικές αρ-
χές οι εμπλεκόμενοι εμφανίζονται να 
κανονίζουν διακινήσεις μεταναστών και 
προσφύγων, οι οποίοι στη συνέχεια κα-
τέληγαν είτε στη στάνη του Βαρικού Πι-
ερίας, είτε σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι 
κοντά στον Άγιο Βασίλειο Θεσσαλονίκης. 
«Ακούς, δεν θα γίνει αυτό για αύριο, για-
τί μπορούν να, αλλά θα είναι ρίσκο γιατί 
κάνει κρύο, και να μην έχουμε πάλι όπως 
την άλλη φορά ένα κοπάδι πρόβατα, όλα 
εβδομήντα πέντε. Και μια προβατίνα τα 
τίναξε», λέει κυνικά ο κατηγορούμενος 
ως αρχηγός του κυκλώματος κτηνοτρό-
φος μιλώντας για τον θάνατο γυναίκας 
μετανάστριας, απευθυνόμενος στον οδη-
γό του φορτηγού, ο οποίος διαμαρτύ-
ρεται επειδή όπως λέει χαρακτηριστικά 
«έχω ζόρι, ζόρι οικονομικό, γερό». 

Στις συνομιλίες τα μέλη του κυκλώ-
ματος αποκαλούν τον ποταμό Έβρο «Πη-
νειό» λέγοντας σε κάποιες συνομιλίες ότι 
«ο Πηνειός είναι φουσκωμένος» λόγω 
βροχοπτώσεων την περίοδο των συνομι-
λιών, εμώ τις ομάδες μεταναστών «κο-
πάδια». «Λίγο δύσκολα, γιατί εκεί λίγο 
δεν βγαίνουν, τώρα ηρεμούν, έχει λίγο 
κρύο, κάτσε έξω να πάρω να ρωτήσω 
λίγο», απαντάει ο αρχηγός στις προτρο-
πές του οδηγού ο οποίος τον ενημερώ-
νει ότι την επομένη το βράδυ θα είναι 
ελεύθερος για διακίνηση.  Σύμφωνα με 
τη δικογραφία ο κατηγορούμενος οδη-
γός του φορτηγού φέρεται ότι κέρδισε 
από τις συγκεκριμένες διακινήσεις που 
έχουν καταγραφεί περίπου 13.000 ευρώ. 
Μάλιστα το κύκλωμα ήδη σχεδίαζε να 
εμπλακεί και στο επόμενο στάδιο της δι-
ακίνησης των μεταναστών, στην υπόλοι-
πη Ευρώπη, μέσω της Ιταλίας. 
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Η master personal trainer Χαρά Λιόκος Λαζάρου 
βάζει την γυμναστική ξανά στη ζωή των πολιτών

Οι outdoor προπονήσεις «ανάσα» 
για τους Θεσσαλονικείς στο lockdown

Μπορεί το lockdown να έχει 
κλείσει τα γυμναστήρια στη 
Θεσσαλονίκη από αρχές 

Νοεμβρίου, όμως μια γυμνάστρια έχει 
βρει τον τρόπο για να συνεχίσει την 
άθληση ακόμη και εκτός των κλειστών 
εγκαταστάσεων.

Η master personal trainer Χαρά Λιό-
κος Λαζάρου από την αρχή του πρώτου 
lockdown είχε την ανάγκη να βρει έναν 
τρόπο να εκτονώνεται και να διοχετεύει 
την ενέργεια της. Αποφάσισε λοιπόν να 
βρει πρόσφορο έδαφος σε έναν οικείο 
χώρο για εκείνην, αυτόν των outdoor 
activities. Μαζί με εκείνην όμως συνεπή-
ρε και άλλα άτομα που ήθελαν να στεί-
λουν το sms 6 στο 13033, όχι απλά για 
να περπατήσουν ή να τρέξουν, αλλά για 
να προπονηθούν υπό την επίβλεψη ενός 
επαγγελματία.

Η Νέα Παραλία, το πάρκο Ξαρχάκος, 
το προαύλιο του δημαρχείου Θεσσαλονί-
κης, έγιναν τα σημεία όπου η Χαρά μαζί 
με πολίτες, κάνουν γυμναστική, κρατώ-
ντας αποστάσεις και τηρώντας τα μέτρα. 
«Έχω επιλέξει να κάνω τα μαθήματα σε 
αυτά τα σημεία γιατί είναι ανοιχτοί, κα-
θαροί χώροι, που μπορούμε να κρατάμε 
αποστάσεις, να βάζουμε μουσική και να 
αθλούμαστε χωρίς να ενοχλούμε και 
χωρίς να μας ενοχλεί κανείς. Πάντα με 
ασφάλεια», εξηγεί στην Karfitsa.

Δωρεάν οι προπονήσεις
Στην αρχή η γυμνάστρια ξεκίνησε 

αυτή την προσπάθεια δειλά δειλά, μέχρι 
εκεί που επέτρεπαν οι κανόνες και τα μέ-
τρα που ισχύουν για την μείωση της εξά-
πλωσης του κορονοϊού. Πλέον, καιρού 
επιτρέποντος, οι προπονήσεις γίνονται 
κάθε μέρα και έχει σταθερούς συμμετέ-
χοντες, οι οποίοι μέσω αυτών των προ-
πονήσεων ξεφεύγουν από την δύσκολη 
καθημερινότητα που επιβάλει η πανδη-
μία. Μάλιστα, τα μαθήματα είναι δωρεάν. 
«Δεν πληρώνομαι για τις προπονήσεις, 

γιατί αυτό που κάνω είναι ένα είδος κοι-
νωνικού έργου, back to the community. 
Είναι το ελάχιστο που μπορώ να κάνω για 
όσους θέλουν να αθληθούν και να προ-
πονηθούν, αλλά δεν μπορούσαν λόγω 
των συνθηκών», τονίζει.

Στο ξεκίνημα της πρώτης καραντίνας 
και των περιορισμών, οι πολίτες, σύμφω-
να με την ίδια, ήταν πιο φοβισμένοι και 
ελάχιστοι ακολουθούσαν το πρόγραμμα 
άθλησης που είχαν πριν την καραντίνα. 
Όμως σιγά σιγά ο κόσμος προσαρμόστη-
κε στις νέες συνθήκες, βλέποντας την 
μάλιστα να κάνει γυμναστική σε κεντρι-
κή σημεία. «Με σταματούσαν πολίτες 
ενώ κάναμε τις προπονήσεις για να με 
ρωτήσουν αν θα μπορούσαν να συμμε-
τέχουν ή μου έστελναν μηνύματα στο 
instagram για να ενημερωθούν για την 

δράση», επισημαίνει. Και κάπως έτσι η 
Χαρά «ξεσήκωσε» αρκετούς πολίτες και 
τους παρακίνησε να βρουν την διάθεση 
ώστε να ενεργοποιηθούν.

Με το πέρασμα των μηνών σε καθε-
στώς lockdown η ίδια έχει παρατηρήσει 
ότι ο κόσμος έχει κουραστεί και αυτό 
είναι κάτι που «φρενάρει» αρκετούς να 
σηκωθούν από τον καναπέ και να γυ-
μναστούν, ειδικά το τελευταίο διάστημα. 
Για αυτό τον λόγο προσπαθεί να δώσει 
κίνητρο και έμπνευση στους πολίτες 
κρατώντας τους σε εγρήγορση μέσα από 
διαφορετικές μορφές άθλησης, πάντα με 
ό,τι ορίζουν οι κανόνες του lockdown. 
Άλλωστε όπως δηλώνει «όσο αντέχω θα 
συνεχίζω τις δωρεάν προπονήσεις για να 
βοηθήσω του συνανθρώπους μου».

Τ Η Σ  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ
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Το δύσκολο έργο του Λεκάκη 

Μπαρμπουνάκης και 
Κοσμοπούλου νέοι αντιδήμαρχοι 

Ένα είναι σίγουρο... Ότι ο νέος πρόεδρος του 
δημοτικού συμβουλίου Πέτρος Λεκάκης θα έχει 
σύνθετο ρόλο. Προφανώς θα επιδοθεί και σε 
ασκήσεις ... μασάζ για τα δύσκολα θέματα που έρ-
χονται... Προερχόμενος από την παράταξη Μπου-
τάρη, άλλωστε, γνωρίζει αρκετά καλά από «ενδο-
οικογενειακές» συγκρούσεις. Τις οποίες βίωσε κι 
ο ίδιος στην παράταξη που μόλις είχε δημιουργή-
σει πριν τις εκλογές... 

Αντιδήμαρχοι και με τη ...βούλα είναι ο Αλέξαν-
δρος Μπαρμπουνάκης και η Ιωάννα Κοσμοπού-
λου. Με απόφαση του δημάρχου Θεσσαλονίκης, 
Κωνσταντίνου Ζέρβα, ο πρώτος αναλαμβάνει επί-
σημα το χαρτοφυλάκιο της αντιδημαρχίας Αθλη-
τισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού στη θέση του 
Πέτρου Λεκάκη και η δεύτερη της αντιδημαρχίας 
Παιδείας μετά την καθαίρεση της Δήμητρας Ακρι-
τίδου. 

karfitsomata
Οι στρεβλώσεις της απλής αναλογικής

Δεν αξιοποίησε τα στελέχη του 

Ψάχνει το μαγικό «25»

Τσαβλής ή αντιπολίτευση

Η προσθαφαίρεση νέων προσώπων στο δημοτικό 
συμβούλιο της Θεσσαλονίκης μετά την υπόθεση των εμ-
βολιασμών Τσαβλή – Ακριτίδου δημιουργεί νέα δεδομέ-
να στα δημοτικά πράγματα. Ο εκλογικός νόμος της απλής 
αναλογικής δημιούργησε εξαρχής στρεβλώσεις κατά 
άλλους ζυμώσεις με τις οποίες κάποιες μειοψηφείσες 
παρατάξεις που κέρδισαν τελικώς το δήμο να διοικούν 
με στελέχη άλλων παρατάξεων που στην πορεία συμπο-
ρεύτηκαν μαζί τους. Η διοίκηση του Κωνσταντίνου Ζέρβα 
είναι ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε να αντιμετωπίσει 
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης δεν ήταν η σύνθεση της διοί-
κησής του με τις εκλογικές συμμαχίες του με παρατάξεις 
όπως του Πέτρου Λεκάκη ή του Χάρη Αηδονόπουλου, 
αλλά η γκρίνια από τα στελέχη της δικής του παράταξης. 
Δεν είναι τυχαίο ότι από τους επτά εκλεγμένους συμβού-
λους θέση αντιδημαρχίας πήραν δυο: Στεφανία Τανιμα-
νίδου και Γιώργος Αβαρλής (φωτο). Στην πορεία έγινε 
αντιδήμαρχος τουρισμού και η Μαρία Καραγιάννη. 

Η καθαίρεση του Δρόσου Τσαβλή ωστόσο και της Δη-
μητρας Ακριτίδου και δευτερευόντως της παραιτηθείσας 
συμβούλου της Τριανδρίας και επικεφαλής του Αγ. Στυλι-
ανού, Ιωάννας Σπανού λόγω της εξαιρετικής σχέσης της 
με τον πρώην πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου δημι-
ουργεί πρόβλημα στο μαγικό «25». Δηλαδή τον αριθμό 
των εδρών που χρειάζεται ο Κωνσταντίνος Ζέρβας για να 
περάσει σημαντικά θέματα για τη λειτουργία του Δήμου. 

Άρα για να πιάσει την πλειοψηφία των «25 συν» συμ-
βούλων θα πρέπει να έχει «μαζί του» είτε τον Δρόσο 
Τσαβλή που όμως έδιωξε από την παράταξη κακήν κα-
κώς, είτε την αντιπολίτευση. Που όμως μέχρι στιγμής δεν 
έδειξε και πολλά δείγματα συναίνεσης. Αλλωστε τώρα 
πια, η πλειοψηφείσα παράταξη εντός του δήμου είναι αυ-
τήν των ... ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων η οποία 
αριθμεί δεκατρείς στο σύνολο, δηλαδή περισσότερους κι 
από όσους είχε εκλέξει από τον πρώτο γύρο η παράταξη 
του Νίκου Ταχιάου!
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ΕΝΑΣ ΨΕΥΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ  «ανθίζει» μέρα με τη 
μέρα, όλο και πιο πολύ στην ελληνική κοινωνία, 
στηριγμένος στο ψέμα και στην εξαπάτηση. Στην 
εποχή του κορονοϊού και της καραντίνας, τα πάντα 
έχουν γκρεμιστεί, η καθημερινότητα έχει αλλάξει και 
οι τέσσερεις τοίχοι του σπιτιού έχουν μετατραπεί σε 
γραφείο, σε χώρο διαδικτυακής συνάντησης και εικο-
νικής ευτυχίας. Εξ αιτίας της αποστασίας μας, από τις 
ηθικές αξίες, από την αλήθεια και το φως «ζούμε» 
μια εικονική πραγματικότητα (matrix) με τάσεις κατά-
θλιψης, μοναξιάς, θλίψης, οικονομικής ανασφάλειας 
και στέρησης βασικών ανθρώπινων επαφών και δρά-
σεων, με την ψευδαίσθηση ότι η πανδημία σύντομα 
θα περάσει...

Κάποιοι από εμάς, έχοντας μόνη συντροφιά έναν 
σκύλο ή μια γάτα, είναι σε καλύτερη μοίρα από τους 
πολλούς που σαν διέξοδο στο δράμα που ζούμε 
«σερφάρουν» ώρες ατελείωτες στο διαδίκτυο, σ’ 
έναν «ψεύτικο κόσμο» μιας επίπλαστης ευφορίας. Ο 
κόσμος του facebook, του Instagram, του Twiter, του 
Skype, του Zoom και οι χιλιάδες εφαρμογές κοινωνι-
κής δικτύωσης, σκοπό έχουν να φέρνουν κοντά τους 
ανθρώπους. Δυστυχώς όμως, στην  πραγματικότητα 
δεν υπάρχει αληθινή επικοινωνία με το βλέμμα σε 
μια οθόνη. Έχουν μηδενιστεί οι διαπροσωπικές σχέ-
σεις και ένα μικρό πραγματάκι το «κινητό τηλέφωνο» 
έχει κλέψει όλες εκείνες τις στιγμές που προσφέρουν 
γέλιο, παρέα και ενδιαφέρον για τη ζωή… 

Άθελά μας έχουμε πλάσει έναν κόσμο αλλιώτικο, 
κακό, γεμάτο βία, γεμάτο ανθρώπους ναρκισσιστές 
και εγωιστές. Είναι λυπηρό να βλέπεις την «κατρακύ-
λα» κάποιων ανθρώπων, που ζούνε σε μια ουτοπία, 
σε έναν ψεύτικο κόσμο. Ζουν για τα likes, τα views, τις 
selfies και για τις αψεγάδιαστες φωτογραφίες επεξερ-
γασμένες από περίπλοκα φίλτρα. Διαδικτυακές φιλίες 
αληθινές και ουσιώδεις δεν υπάρχουν. Στην πραγμα-
τικότητα δεν έχει κανείς χρόνο για τον άλλον, παρά 
μόνον posts με λόγια αγάπης και θαυμασμού, χωρίς 
ανθρώπινο άγγιγμα και ψυχή. Στην πραγματικότητα οι 
«υπέροχες ζωές» που παρουσιάζουν όλοι στα social 
media δεν υπάρχουν. Είμαστε φοβερά μόνοι…

Η αγωνία και η ανασφάλεια του κόσμου κορυ-
φώνονται – Ας επιστρέψουμε στη ζοφερή πραγματι-
κότητα που ζούμε σήμερα όλοι εξ αιτίας της πανδη-
μίας. Στα νοσοκομεία χιλιάδες συμπολίτες μας ζουν 
απελπισμένοι και με το φόβο ζωγραφισμένο στο 

πρόσωπό τους, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες 
των γιατρών και νοσηλευτών. Σε όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης το δράμα της «τηλε-εκπαίδευσης» 
συνεχίζεται. Στο λιανεμπόριο χιλιάδες επαγγελματίες 
βρίσκονται σε απόγνωση και στο χείλος της καταστρο-
φής. Χιλιάδες επιχειρήσεις αναμένεται να κλείσουν 
προειδοποιούν όλα τα επιμελητήρια, με συνέπεια η 
ανεργία να φέρει ξανά νέα κοινωνική αποσταθερο-
ποίηση. Κι ενώ όλα αυτά συμβαίνουν σε πραγματικό 
χρόνο και εν μέσω συνεπειών της πανδημίας, η ΑΑΔΕ, 
οι εφορίες, τα ταμεία, οι τράπεζες και οι εισπρακτικές 
που «θεσμοθέτησαν» οι δανειστές, συνεχίζουν απτό-
ητοι το κοινωνικό τους έργο, με στόχο την πλήρη λε-
ηλασία και εξαθλίωση του ελληνικού λαού. 

Κάπως έτσι περνάνε οι μέρες και οι μήνες στην 
Γερμανο-κρατούμενη «Ελληνική Πολιτεία» με την 
ανοχή δυστυχώς κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. 
Την ίδια ώρα, που ο εξουθενωμένος κυριολεκτικά 
λαός από τη δεκαετή λιτότητα και υπερ-φορολόγη-
ση των μνημονίων και από τα σκληρά περιοριστικά 
μέτρα των συνεχών lockdown, βλέπει το μέλλον 
του εξαιρετικά αβέβαιο. Πέντε εκατομμύρια έλληνες 
χρωστούν σε εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και τράπε-
ζες – μα, ο «ενεργός πληθυσμός» όλος κι όλος είναι 
δεν είναι έξι εκατομμύρια – δηλαδή, δύο στους τρείς 
είναι παγιδευμένοι και απελπισμένοι…     

Προσποιούμενοι πως είμαστε χαρούμενοι και 
περνάμε υπέροχα, πως δεν υπάρχει άγχος και ανα-
σφάλεια, πως όλα στη ζωή μας είναι τέλεια, κλεί-
νουμε τα μάτια στην καθημερινή  παρακμή και στην 
επίπλαστη εικόνα που μας σερβίρουν και απαιτούμε 
να ξανανθίσει η ελπίδα και το χαμόγελο στη ζωή μας. 
Να ξανανθίσει ο έρωτας, το φλερτ, η αγκαλιά, μια ζε-
στή κουβέντα – Γιατί αυτή είναι η ζωή.  Όσο κι αν οι 
κυβερνώντες έχουν παγιδευτεί στην απατηλή λάμψη 
της ματαιοδοξίας τους, είναι καιρός να ξυπνήσουν και 
να δουν την πραγματικότητα, πριν να είναι αργά. Γιατί, 
πίσω από τις κλειστές πόρτες των Ελλήνων νοικοκυ-
ραίων, πίσω από κάθε απόπειρα αυτοκτονίας, βρίσκο-
νται άνθρωποι που κόπιασαν για να αποκτήσουν μια 
στέγη, που μόχθησαν για να σπουδάσουν τα παιδιά 
τους, που αγαπούν τον τόπο τους και που αναρω-
τιούνται αν είναι αλήθεια όλα αυτά τα κακά που μας 
συμβαίνουν.

Αλλά δεν βαριέσαι... Σε ένα ψεύτικο κόσμο άλλω-
στε ζούμε!

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
Το δώρο του Καράογλου 
στις συνεργάτιδες του 

Graffiti με τους ήρωες  
του 1821 στο Λαγκαδά

Ξεχωριστή θέση έχουν οι γυναίκες στη ζωή του Θεό-
δωρου Καράογλου, ο οποίος έχει αποδείξει πως σέβεται 
και υπολογίζει στις ικανότητες τους. Για τον λόγο αυτό και 
στην θητεία ως υφυπουργός Μακεδονίας - Θράκης, αλλά 
και στο πολιτικό του γραφείο ή γυναικεία παρουσία ήταν 
και είναι έντονη. Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της 
γυναίκας ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ επέλεξε μια 
όμορφα στολισμένη ανθοδέσμη με άσπρα λουλούδια, για 
να δωρίσει στις συνεργάτιδες του γραφείου του και να τις 
ευχηθεί. 

Μια σπουδαία πρωτοβουλία ανέλαβε η Κοινότητα 
Καβαλαρίου του δήμου Λαγκαδά και η πρόεδρος της, 
Γεωργία Μιχαηλίδου. Με αφορμή τον εορτασμό των 200 
ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, καλ-
λιτέχνες στην Κοινότητα Καβαλαρίου σε συνεργασία με 
τη ζωγράφο Γεωργία Κουσαξίδου ξεκίνησαν να φιλοτε-
χνούν «Ήρωες της Επανάστασης» σε διάφορα σημεία 
του χωριού. Η αρχή έγινε από τον οπλαρχηγό Μάρκο 
Μπότσαρη, ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλες 
ζωγραφιές σημαντικών προσωπικοτήτων της Ελληνικής 
Επανάστασης.
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Από τώρα ...μαγειρεύουν 

Graffiti στα σχολεία της Θέρμης 

Μπορεί οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές 
να είναι το 2023 ωστόσο στην Καλαμαριά κάποιοι 
ετοιμάζονται από τώρα. Ο δικηγόρος, Χρήστος 
Βάρδας, ανακοίνωσε την απόφαση του να συ-
γκροτήσει μια ευρεία, ενωτική, σύγχρονη, προ-
οδευτική δημοτική παράταξη η οποία θα διεκδι-
κήσει τη διοίκηση του δήμου Καλαμαριάς. ‘Οπως 
ο ίδιος έγραψε σε ανάρτησή του στο facebook, 
οδηγήθηκε σε αυτή την πρωτοβουλία παρακινού-
μενος από αίσθημα ατομικής ευθύνης ως ενεργός 
πολίτης και κάτοικος της Καλαμαριάς επί σχεδόν 
40 χρόνια και μετά από προτροπές συμπολιτών, 
κατοίκων, επαγγελματιών και στελεχών του Δή-
μου. Επισήμανε, δε, πως στο προσεχές χρονικό δι-
άστημα θα γνωστοποιήσει τις θέσεις και τις αρχές 
που εκφράζουν τη νέα παράταξη.

 Με όμορφα σχέδια “στολίστηκαν” τα σχολεία 
του δήμου Θέρμης σε μια προσπάθεια της δημο-
τικής αρχής να αλλάξει η αισθητική, να αποφευ-
χθούν οι βανδαλισμοί και παράλληλα να αναδει-
χθεί το ταλέντο νέων καλλιτεχνών. Η αρχή των 
γκράφιτι έγινε από τους τοίχους του 1ου Δημοτι-
κού Σχολείου Θέρμης. Το κόστος των χρωμάτων 
καλύφθηκε από την αντιδημαρχία Παιδείας, ενώ 
τα σχόλια των περαστικών και κυρίως των νέων 
ανθρώπων ήταν θετικά, δείχνοντας ενδιαφέρον 
για τις λεπτομέρειες του έργου, την έμπνευση των 
καλλιτεχνών και την τελική δημιουργία.

karfitsomata
Στον ΕΣΘ ο Βαρτζόπουλος 

Κινητικότητα για τον τουρισμό 
στην Πιερία

Συνάντηση Καλαφάτη – Θεοχάρη 
για τον τουρισμό

Μεγάλη συμμετοχή 
στην αιμοδοσία της ΠΚΜ

Τις τεράστιες συνέπειες της πανδημίας στον εμπορι-
κό κόσμο είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον πρόεδρο 
του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο Δημήτρης 
Βαρτζόπουλος. Σε συνάντηση που είχε μαζί του. Ο βου-
λευτής έχοντας αίσθηση της πολύ άσχημης κατάστασης 
εκτιμά πως πρέπει να υπάρξουν χρηματοδοτικά εργαλεία 
αναπτυξιακού χαρακτήρα, που θα επιτρέψουν την επα-
νεκκίνηση και θα ισχύσουν για εύλογο χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον έτους. 

Έντονη κινητικότητα υπάρχει στον πολιτικό κόσμο της 
Πιερίας, ώστε να υπάρξουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη 
από τον τουρισμό, σε μία περίοδο βαθιάς κρίσης για τον 
κλάδο. Στο πλαίσιο αυτό οι κυβερνητικοί βουλευτές της 
Περιφερειακης Ενότητας και οι εκπρόσωποι της τοπικής 
και Περιφερειακης Αυτοδιοίκησης, είχαν τηλεδιάσκεψη 
με τον υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη. Σε αυτήν συ-
ζητήθηκε η δυνατότητα περαιτέρω τουριστικής ανάπτυ-
ξης της περιοχής. 

Η πολύ δύσκολη εξίσωση λόγω πανδημίας, της του-
ριστικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης και ολόκληρης 
της Βόρειας Ελλάδας, βρέθηκε στο επίκεντρο της συ-
νάντησης του Υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας 
- Θράκης) κ. Σταύρου Καλαφάτη  με τον Υπουργό Τουρι-
σμού κ. Χάρη Θεοχάρη. Πρώτο μέλημα για το 2021 απο-
τελεί το ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού και σε αυτό το 
σημείο επικεντρώνεται ο κυβερνητικός σχεδιασμός. Ο κ. 
Καλαφάτης, έδωσε βάρος κατά την διάρκεια της συζή-
τησης, στη κομβική σημασία του οδικού τουρισμού για 
Θεσσαλονίκη, Μακεδονία και Θράκη. 

Συνολικά 216 φιάλες αίμα συγκεντρώθηκαν στις δύο 
δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας που διοργάνωσε μέσα 
σε ένα μήνα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε μία 
προσπάθεια να ενισχυθούν τα αποθέματα αίματος σε μία 
δύσκολη περίοδο όπως αυτή της πανδημίας του κορονο-
ϊού. Η πιο πρόσφατη αιμοδοσία στους χώρους της ΔΕΘ 
έγινε παρουσία του περιφερειάρχη, Απόστολου Τζιτζικώ-
στα, με τη στήριξη του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και του Ελλη-
νικού Ερυθρού Σταυρού. 



2313.03.2021

H «πανδημία» μας έφερε όλους αντιμέτωπους με τον 
ίδιο μας τον εαυτό. Μας χάρισε χρόνο που δε γνωρίζαμε 
ότι έχουμε και μας έβαλε σε μια διαδικασία «αναγκαστι-
κής» ενδοσκόπησης, τόσο σε επίπεδο προσωπικό, όσο, και 
σε επίπεδο επαγγελματικό. Και,  ναι,  μεν,  σε προσωπικό 
επίπεδο, η ενδοσκόπηση αυτή μας έφερε πιο κοντά στα 
πραγματικά «θέλω» μας και στις ανάγκες μας, σε επαγ-
γελματικό, όμως, επίπεδο μας απομάκρυνε -σε μεγάλο, 
αναντίρρητα,  βαθμό- από μια  δυναμική που είχαμε ανα-
πτύξει τα τελευταία χρόνια,  ακόμη και σε ένα συνεχώς 
μεταβαλλόμενο δικαιϊκό περιβάλλον.  Η Δικαιοσύνη έχει 
πληγεί ανεπανόρθωτα από την επιβεβλημένη -κατά τα 
λοιπά- αδρανοποίησή της και οι λειτουργοί της  (δικηγόροι 
στην πλειοψηφία τους) μένουν να παρατηρούν μια σωρεία 
κοινών υπουργικών αποφάσεων που διαδέχονται η μια την 
άλλη και περιορίζουν το πεδίο δραστηριοποίησής τους. 
Όλα φαινομενικά «υπολειτουργούν», τη στιγμή που, απλά, 
«δε λειτουργούν» -επί της ουσίας- καθόλου. Και δεν είναι 
μόνο το δικαστικό σύστημα που έχει μπει στον «πάγο»,  εί-
ναι και οι ίδιοι πολίτες οι οποίοι, ψυχολογικά αλλά και πρα-
κτικά,  έχουν σταματήσει να προσμένουν από τη Δικαιοσύ-
νη την ικανοποίηση των αιτημάτων τους και αναμένουν 
απλά και  εκείνοι τη στιγμή της επανεργοποίησης όλων.

 Απέναντι σε όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν συμ-
βεί τον τελευταίο χρόνο στην επαγγελματική μας  ζωή, δε 
γίνεται να μην αισθανόμαστε «περίεργα». Όλα όσα θεω-
ρούσαμε δεδομένα, σε επίπεδο επαγγελματικό, πλέον δεν 
είναι. Συναισθήματα αγωνίας, φόβου, αλλά και -την ίδια 
στιγμή- και  μιας περίεργης αισιοδοξίας έχει προκαλέσει 
-σε εμένα προσωπικά-  η σφοδρή αυτή αλλαγή στο χώρο 
της Δικαιοσύνης. Αγωνία & φόβος για το «τι μέλλει γενέ-
σθαι», αγωνία, επίσης,  για το αν και κατά πόσο σύντομα θα 
εξοικειωθούν πολίτες & η κοινωνία με τα νέα δεδομένα. 
Η φυσιογνωμία της ελεύθερης δικηγορίας έχει αλλοιωθεί. 
Τίποτα δεν είναι και δε θα είναι το ίδιο την επόμενη ημέρα 
και μένει σε εμάς -τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης- να 
ανακαλύψουμε μέσα μας τη  δύναμη της νέας αρχής. Η 
επόμενη ημέρα για τη Δικηγορία & τη Δικαιοσύνη θα βρει 
όλους τους λειτουργούς της με αρκετές «πληγές». Θέλω 
να πιστεύω, όμως, ότι για ακόμη μια φορά θα φανούμε 
αντάξιοι του ρόλου και της κοινωνικής μας ευθύνης.  Το 
πρόσημο της νέας αυτής αρχής επιβάλλεται για όλους μας 
-κοινωνία & δικηγόρους- να είναι θετικό. Μόνον, έτσι, η 
περιπέτεια της «πανδημίας» θα μένει να θυμίζει ένα «κακό 
όνειρο».

*Η Αφροδίτη Παν. Νέστορα είναι δικηγόρος Παρ' 
Αρείω Πάγω - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπ. Δι-
καιοσύνης

Δικηγορία & Πανδημία: το 
στοίχημα της επόμενης ημέρας

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Α Φ Ρ Ο Δ Ι Τ Η  Ν Ε Σ Τ Ο Ρ Α *

Καράογλου: Προσπαθούν 
να μετατρέψουν τη χώρα 

σε μπαχαλακιστάν

Γκρεμίστηκε το αυθαίρετο 
στην Καραολή και Δημητρίου

Το χαρακτηρισμό «μπαχαλακιστάν» έδωσε ο 
βουλευτής Β΄ θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράο-
γλου σχολιάζοντας τις αγριότητες που σημειώθη-
καν στη Νέα Σμύρνη αλλά και τις εικόνες χάους 
στο ΑΠΘ με την συνεχή κατάληψη της πρυτανείας. 
«Όσα ζούμε τα τελευταία 24ωρα δεν είναι “αυ-
θόρμητες” εκδηλώσεις διαμαρτυρίας αλλά μια 
κλιμακούμενη επιχείρηση συγκεκριμένων κύ-
κλων να πυροδοτήσουν κοινωνικές εντάσεις. Κά-
ποιοι προσπαθούν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε 
ζούγκλα και… μπαχαλακιστάν σπεκουλάροντας 
πάνω στο θυμό και επενδύοντας στο χάος και τη 
βία», δήλωσε.

 Μετά από δικαστικό αγώνα 20 ετών κατεδα-
φίστηκε τελικά το αυθαίρετο κτίριο που διέκοπτε 
την ομαλή ροή της οδού Καραολή και Δημητρί-
ου, δίπλα στο ΕΑΚ Σταυρούπολης, λίγο πριν την 
έξοδο στην οδό Λαγκαδά, 100 μέτρα από το δη-
μαρχείο Παύλου Μελά. Τα μηχανήματα του δήμου 
γκρέμισαν το κτίσμα και το επόμενο διάστημα θα 
γίνει διαπλάτυνση του δρόμου και ανάπλαση και 
διαμόρφωση του πεζοδρομίου, ώστε να διέρχο-
νται με ασφάλεια οι διερχόμενοι πεζοί και οδηγοί. 
Έως τώρα, οι πολίτες αναγκάζονταν να βγουν στο 
δρόμο για να συνεχίσουν την πορεία τους ενώ οι 
οδηγοί παρέκλιναν της πορείας τους.

Σιμόπουλος κατά βουλευτών 
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 

Στο ΑΠΘ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 

Αρνητικά συγχαρητήρια δίνει σε βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Στράτος Σιμόπουλος. Ο "γαλάζιος" βου-
λευτής υποστηρίζει πως με παρέμβαση τους  παρακώ-
λησαν την προσπάθεια της αστυνομίας να αποτρέψει 
ενίσχυση της κατάληψης της Πρυτανείας του Α.Π.Θ με 
επιπλέον άτομα από τον αντιεξουσιαστικό Χώρο. Όπως 
δηλώνει "απέδειξαν για μία ακόμη φορά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 
στηρίζει τις καταλήψεις και τις διάφορες ακτιβιστικές 
ενέργειες ακόμη και αν αυτές κινούνται έξω από κάθε 
πλαίσιο δημοκρατικής νομιμότητας" .

Αφορμή για την αντίδραση του Στράτου Σιμόπου-
λου υπήρξε η παρουσία των βουλευτών Θεσσαλονίκης 
του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Γιάννη Αμανατίδη, Δώρας Αυγέρη και 
Κατερίνας Νοτοπούλου καθώς επίσης και του συντο-
νιστή της Ν.Ε. Α’ Θεσσαλονίκης του κόμματος Κώστα 
Αμπατζά στο χώρο του ΑΠΘ ως συμμετέχοντες στις 
διαπραγματεύσεις με την αστυνομία, προκειμένου να 
εκτονωθεί η κατάσταση στο ΑΠΘ και να αποτραπεί η 
βίαιη επέμβαση της αστυνομίας όπως υποστήριξε η 
πλευρά ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ .
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Η αρχή της ισότητας που καθιερώνεται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του Συντάγματος 
κατοχυρώνει ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι 
ενώπιον του νόμου, έχοντας ίσα δικαιώμα-
τα και υποχρεώσεις (αρθρο4 παράγραφος 2 
Συντάγματος), ενώ το Κράτος διαδραματίζει 
σπουδαίο ρόλο στον εντοπισμό ανισοτήτων 
και στην ολική εξάλειψη τους. 

Η αρχή της ισότητας αποτελεί νομικό 
κανόνα που επιτάσσει να υπάρχει όμοια με-
ταχείριση ατόμων που βρίσκονται σε όμοιες 
καταστάσεις, αποκλείοντας έτσι ανισότητες 
που σχετίζονται είτε με την επιβολή χαριστι-
κού μέτρου προς κάποια άτομα είτε με την 

αυθαίρετη επιβολή επιβάρυνσης σε 
άτομα που τελούν υπό ίδιες συνθή-
κες (απόφαση ΣτΕ 3396/2014).

Τα είδη της αρχής της ισότη-
τας μπορεί να αφορούν την ισότητα 
πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες 
(άρθρο 4 παρ 4 Σ), τη φορολογική 
ισότητα(άρθρο 4 παρ 5 Σ), την κοι-
νωνική ισότητα (άρθρο 4 παρ 7 Σ) 
κ.ο.κ.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το άρ-
θρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που 
ορίζει ότι το Κράτος πρέπει να με-
ριμνά ώστε τα άτομα να απολαμ-
βάνουν όλα τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες που απορρέουν από τη 
Σύμβαση ανεξαρτήτως φύλου, φυ-
λής, θρησκείας, γλώσσας, χρώμα-
τος, πολιτικών, κοινωνικών ή εθνι-
κών πεποιθήσεων, πράγμα το οποίο 
αποτελεί επιταγή προς εφαρμογή και 
όχι επιλεκτική αρχή.

Φορείς του δικαιώματος της ισό-
τητας είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες 
καθώς και τα ημεδαπά ιδιωτικά νομι-
κά πρόσωπα, ενώ αποδέκτης αυτών 
των επιταγών είναι η κρατική εξου-
σία, αφού πρόκειται για ισότητα των 
Ελλήνων ενώπιον του νόμου και όχι 
ενώπιον άλλων Ελλήνων.

Βάσει της αποφάσεως 
1222/1992 του Αρείου Πάγου κα-
θιερώνεται ( εκτός της ισότητας των 
Ελλήνων απέναντι στο νόμο) και η 
ισότητα του νόμου έναντι όλων των 

Ελλήνων, δεσμεύοντας το νομοθέτη να μην 
αντιμετωπίζει με ανόμοιο τρόπο όμοιες πε-
ριπτώσεις εκτός αν πρόκειται για λόγους δη-
μοσίου συμφέροντος, θεωρώντας ανίσχυρη 
ως αντισυνταγματική τη διάταξη ή το νόμο 

που προβλέπει ειδική ρύθμιση για μια κα-
τηγορία προσώπων από την οποία ρύθμιση 
εξαιρεί άλλη κατηγορία προσώπων αδικαι-
ολόγητα προκαλώντας έτσι δυσμενή διάκρι-
ση.

Οι διακρίσεις αυτές μπορεί να είναι άμε-
σες, δηλαδή άτομα που βρίσκονται σε όμοι-
ες καταστάσεις και χωρίς να υπάρχει ειδική 
αιτιολογία προς επίτευξη κάποιου συγκεκρι-
μένου στόχου, δεν τυγχάνουν όμοιας μετα-
χείρισης λόγω κάποιου ειδικού χαρακτηρι-
στικού που διαθέτουν.

Αναλύοντας τη γενική αρχή της ισότη-
τας συμπεραίνουμε πως  αποτελείται από τα 
εξής είδη: 

1. Τυπική (αριθμητική), 2. Ουσιαστική ή 
αναλογική, 3. Συμπερίληψη, 4. Θετικά μέτρα 
και αντίστροφη διακριτική μεταχείριση (πχ 
ποσοστώσεις) και 5. Επεκτατική ισότητα.

Η τυπική ή αριθμητική ισότητα διέπεται 
από την αρχή πως πρέπει να παρέχονται ίσα 
μερίδια του προς διανομή αγαθού σε όλους, 
ανεξαρτήτως των υπόλοιπων χαρακτηριστι-
κών τους. Η αναλογική ή ουσιαστική ισότη-

τα προβλέπει η ποσότητα του διανεμόμενου 
αγαθού ή βάρους να εκφράζεται από “μια 
γνησίως αύξουσα συνάρτηση των προσωπι-
κών χαρακτηριστικών που προβλέπει ο κα-
νόνας. Επομένως γίνεται – όμοια μεταχείρι-
ση των ομοίων και ανόμοια μεταχείριση των 
ανομοίων. Αναφορικά με τη συμπερίληψη, 
σε αυτήν την περίπτωση όσο μεγαλύτερη εί-
ναι η ομάδα των ανθρώπων που λαμβάνουν 
ένα αγαθό τόσο πιο εξισωτικός είναι ο σχετι-
κός διανεμητικός κανόνας. Στα θετικά μέτρα 
λαμβάνει χώρα λήψη νομοθετικών μέτρων 
υπέρ συγκεκριμένης κατηγορίας πολιτών 
που μειονεκτούν έναντι των λοιπών για λό-
γους ιστορικούς, κοινωνικούς, κ.ο.κ. Τέλος,-
στην επεκτατική ισότητα γίνεται επεκτατική 
εφαρμογή μιας ευνοϊκής ρύθμισης και σε 
όσους παραλείφθηκαν αδικαιολόγητα, προς 
αποκατάσταση της διαταραχθείσας ισότητας 
και μόνο για νόμιμες ενέργειες.

*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος 
Αθηνών

Η αρχή της ισότητας

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

Βάσει της 
αποφάσεως 

1222/1992 του 
Αρείου Πάγου 
καθιερώνεται 

και η ισότητα του 
νόμου έναντι όλων 

των Ελλήνων, 
δεσμεύοντας το 

νομοθέτη να μην 
αντιμετωπίζει 

με ανόμοιο 
τρόπο όμοιες 

περιπτώσεις εκτός 
αν πρόκειται για 

λόγους δημοσίου 
συμφέροντος

opinion
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Χώροι γεμάτοι χαρά, γεμάτοι παιδικά γέ-
λια και τραγούδια ήταν κάποτε οι παιδότο-
ποι. Μικροί ή μεγάλοι, κεντρικοί ή συνοικια-
κοί, πάντοτε πιστοποιημένοι, εξυπηρετούσαν 
τους γονείς των πόλεων ως οι πιο ασφαλείς 
και οι πιο καθαροί χώροι για το παιχνίδι των 
παιδιών τους αλλά και τη σωματική εκτόνω-
ση και διάδραση μεταξύ αυτών. 

Την 11η Μαρτίου 2020 όμως το γέλιο, 
η ζωντάνια και η χαρά εγκατέλειψαν τους 
παιδότοπους. Ήταν κρατική η απόφαση 
να κλείσουν αυτοί οι γεμάτη ζωή χώροι. 
Για τους μήνες που ακολούθησαν, προτά-
θηκαν διάφοροι τρόποι επαναλειτουργίας 
των παιδότοπων. Κάποιοι διαχώρισαν τους 
ανοιχτούς παιδότοπους από τους κλειστούς, 
κάποιοι μας ταυτίσανε με την υπόλοιπη 
εστίαση, ενώ κάποιοι μας στέρησαν ακόμα 
και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του παιχνιδιού, 
απαγορεύοντας τη χρήση φουσκωτών και 

πισινόμπαλων. 
Μας έκλεισαν, μας άνοιξαν, μας 

περιόρισαν, μας αλλοτρίωσαν, μας ξα-
νάκλεισαν, μας βάφτισαν εστίαση. Για 
έναν ολόκληρο χρόνο, οι ιδιοκτήτες 
παιδότοπων ζουν τον χειρότερο τους 
εφιάλτη. Τον εφιάλτη της αβεβαιότη-
τας, χωρίς να γνωρίζουν πότε θα μπο-
ρέσουν να ανοίξουν ξανά τις πόρτες 
τους. Πότε θα μπορέσουν να βγάλουν 
τους συνεργάτες τους από αναστολή 
εργασίας και να επανέλθουν στην πρό-
τερη υγιή κατάσταση λειτουργίας. 

Οι παιδότοποι κουβαλούν βάρος 
δώδεκα ολόκληρων μηνών με σω-
ρευμένους λογαριασμούς, νεοδημι-
ουργηθέντα χρέη και ελάχιστη κρατική 
ενίσχυση. Ειδικά οι νέες επιχειρήσεις, 
αυτές που δεν είχαν προλάβει να κά-
νουν ετήσιο κύκλο εργασιών, δεν δι-
καιούνταν επιστρεπτέες προκαταβολές 
με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες τους να 
προσπαθούν να περισώσουν τις επεν-
δύσεις αυτές με νύχια και με δόντια. 

Για δύο συνεχόμενες σεζόν κλήθη-
καν να επιβιώσουν οι «παιδοτοπάδες» 
κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες 
με μηδενικά ταμεία και επάλληλους 
λογαριασμούς που «τρέχουν» κάθε 
μήνα. Στην προσπάθειά να συντηρή-
σουν καταστήματα πολλών τετραγω-

νικών που αντιστοιχούν σε ακριβά ενοίκια, 
με αναλόγως υψηλούς λογαριασμούς ρεύ-
ματος βρίσκονται μετέωροι μη μπορώντας 
να κινηθούν ούτε προς τα μπρος αλλά ούτε 
και προς τα πίσω. 

Πώς θα είναι το αύριο; Το μόνο σίγου-
ρο είναι ότι το αύριο είναι αβέβαιο για τις 
περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις. Οι 
πιστοποιημένοι παιδότοποι μετρούσαν 450 
επιχειρήσεις στην αρχή της πανδημίας τον 
Μάρτιο 2020. Πολλές από αυτές τις επιχει-
ρήσεις αποτελούν ήδη παρελθόν, κάποιες 
άλλες βρίσκονται στα πρόθυρα λουκέτου 
ενώ υπάρχει και η κατηγορία  παιδότοπων 
προς πώληση χωρίς όμως να βρίσκεται αγο-
ραστής. 

Είναι η κρατική μέριμνα αυτή που θα κα-
θορίσει τη βιωσιμότητα ολόκληρου του κλά-
δου. Δεν δύναται να επιβιώσει επιχείρηση 
χωρίς να καλύπτει τα έξοδά της για δώδεκα 

γεμάτους μήνες.  Αυτό που γνωρίζουμε εί-
ναι ότι έχει χαθεί μία δεύτερη σεζόν για τους 
παιδότοπους και ενώ πριν από κάποιους 
μήνες η συγκεκριμένη επένδυση φάνταζε 
πολλά υποσχόμενη, πλέον έχει περιέλθει 
στην πλήρη απαξίωση.  Οι παιδότοποι είναι 
ο κλάδος που θα πρέπει να αντέξει περισσό-
τερο από όλους τους υπόλοιπους καθώς η 
επόμενη σεζόν μας ξεκινά τον Σεπτέμβριο. 
Μέχρι τότε τι άλλο μπορεί να συμβεί; Θα κα-
ταφέρει να επιβιώσει ο κλάδος;

*Η Ειρήνη Βαβούσκου 
είναι επιχειρηματίας

Αγώνας για επιβίωση

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Ε Ι Ρ Η Ν Η 
Β Α Β Ο Υ Σ Κ Ο Υ *

Για δύο 
συνεχόμενες 

σεζόν κλήθηκαν 
να επιβιώσουν οι 
«παιδοτοπάδες» 

κάτω από τις 
πιο αντίξοες 

συνθήκες με 
μηδενικά ταμεία 
και επάλληλους 

λογαριασμούς που 
«τρέχουν» κάθε 

μήνα.
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Οι σχέσεις μπορεί να είναι ένα από τα πιο 
ευχάριστα πράγματα στον πλανήτη. Όμως 
για κάποιους μπορούν να αποτελέσουν ζή-
τημα άγχους, αρνητικών σκέψεων και συναι-
σθημάτων. Το άγχος της δέσμευσης μπορεί 
να προκύψει σχεδόν σε οποιοδήποτε στάδιο 
ερωτικής σχέσης. Για πολλούς ανθρώπους, 
μόνο η σκέψη του να είσαι σε σχέση μπορεί 
να προκαλέσει άγχος. 

Όλα αυτά που μας ανησυχούν για τις σχέ-
σεις μας, μπορούν να μας κάνουν να νιώθου-
με αρκετά μόνοι. Μπορεί να μας οδηγήσουν 
στο να δημιουργήσουμε απόσταση με τον 
σύντροφό μας. Στη χειρότερη περίπτωση, το 
άγχος μας μπορεί ακόμη και να μας ωθήσει 
να εγκαταλείψουμε εντελώς την σχέση. Πώς 
μπορούμε λοιπόν να διατηρήσουμε το άγχος 

μας υπό έλεγχο και να επιτρέψουμε 
στον εαυτό μας να είμαστε λιγότερο 
ευάλωτοι με το θέμα αυτό;

Που οφείλεται το άγχος της δέ-
σμευσης;

Σε πολλά επίπεδα, τόσο συνειδη-
τά όσο και ασυνείδητα, φοβόμαστε να 
πληγωθούμε. Σε κάποιο βαθμό επίσης, 
όλοι έχουμε έναν φόβο οικειότητας. 
Ο φόβος αυτός προκύπτει συχνά είτε 
όταν παίρνουμε ακριβώς αυτό που θέ-
λουμε, είτε όταν βιώνουμε τον έρωτα 
όπως ποτέ πριν, ή όταν προκύπτουν 
τρόποι με τους οποίους δεν είμαστε 
εξοικειωμένοι.

Καθώς μπαίνουμε σε μια σχέση, 
δεν είναι μόνο τα πράγματα που συμ-
βαίνουν με τον παρτενέρ μας που μας 
κάνουν να ανησυχούμε, είναι και τα 
πράγματα που λέμε στον εαυτό μας για 
το τι συμβαίνει. Η «κριτική εσωτερική 
φωνή» συχνά μας τροφοδοτεί κακές 
συμβουλές και πυροδοτεί τον φόβο 
μας για οικειότητα:

"Είσαι πολύ άσχημος / παχύς / βα-
ρετός για να διατηρήσεις το ενδιαφέ-
ρον της."

«Δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς. 
Ψάχνει κάποια καλύτερη."

«Δεν σε θέλει πραγματικά. Θα πλη-
γωθείς"

Αυτή η εσωτερική κριτική φωνή 
μας κάνει να στρεφόμαστε τόσο ενα-
ντίον μας, όσο και των ανθρώπων που 
βρίσκονται κοντά μας. Κυρίως, μας 

τροφοδοτεί μια ροή σκέψεων που υπονο-
μεύει την ευτυχία μας και μας κάνει να ανη-
συχούμε για τη σχέση μας, και όχι απλώς να 

την απολαμβάνουμε.
Οι συγκεκριμένες εσωτερικές φωνές που 

έχουμε για τον εαυτό μας, τον σύντροφό μας 
και τις σχέσεις μας, διαμορφώνονται από τις 
πρώιμες φάσεις της ζωής μας στις οποίες 
εκτεθήκαμε στην οικογένειά μας ή και στην 
κοινωνία. Τα σεξουαλικά στερεότυπα, κα-
θώς και οι στάσεις που είχαν οι φροντιστές 
μας ως προς τους εαυτούς τους και τους άλ-
λους μπορούν να διεισδύσουν στην άποψή 
μας και να σκιάσουν τις τρέχουσες αντιλή-
ψεις μας. 

Πώς μας επηρεάζει το άγχος της δέσμευ-
σης;

Η ακρόαση του εσωτερικής φωνής μας 
και η αποδοχή της μπορεί να μας οδηγήσει 
στις ακόλουθες ενέργειες:

- Τάση να ενεργούμε απελπισμένα 
προς τον σύντροφό μας. Μπορεί να σταμα-
τήσουμε να αισθανόμαστε ανεξάρτητοι και 
δυνατοί με αποτέλεσμα να βρεθούμε υπό 
κατάρρευση, ζήλεια ή ανασφάλεια.  

- Προσπάθεια να κυριαρχήσουμε ή 
να ελέγξουμε τον σύντροφό μας θέτοντας 
κανόνες σχετικά με το τι μπορεί και τι δεν 
μπορούν να κάνει μόνο για να ανακουφίσου-
με την ανασφάλεια ή την ανησυχία μας. 

- Εάν αισθανόμαστε ανήσυχοι για τη 
σχέση μας, μπορεί να στραφούμε σε απόρρι-
ψη για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. 

- Μερικές φορές, σε αντίθεση με την 
απόρριψη, έχουμε την τάση να παρακρατού-
με από τον σύντροφό μας όταν αισθανόμα-
στε άγχος ή φόβο. Η παρακράτηση μπορεί 

να φαίνεται σαν μια παθητική πράξη, αλλά 
είναι ένας από τους πιο ήσυχους δολοφό-
νους του πάθους και της έλξης σε μια σχέση.

- Μερικές φορές, η απάντησή μας 
στο άγχος μας είναι η τιμωρία, βγάζοντας τα 
συναισθήματά μας στον σύντροφό μας. 

- Όταν αισθανόμαστε φοβισμένοι, 
ενδέχεται να εγκαταλείψουμε πραγματικές 
πράξεις αγάπης και οικειότητας και να υπο-
χωρήσουμε σε έναν «φανταστικό δεσμό». Ο 
φανταστικός δεσμός είναι μια ψευδαίσθη-
ση σύνδεσης που αντικαθιστά πραγματικές 
πράξεις αγάπης. Μπορεί να μείνουμε στη 
σχέση για να αισθανόμαστε ασφαλείς. 

Πώς μπορώ να ξεπεράσω το άγχος της 
δέσμευσης;

Προκειμένου να ξεπεραστεί, το άγχος της 
δέσμευση, πρέπει να εστιάσουμε μέσα μας. 
Τι επιδεινώνει τους φόβους μας; Τι άμυνες 
έχουμε που μας δημιουργούν απόσταση; 
Αυτή η διαδικασία αυτοανακάλυψης μπορεί 
να είναι ένα ζωτικό βήμα για την κατανόηση 
των συναισθημάτων που οδηγούν τη συ-
μπεριφορά μας και τελικά διαμορφώνουν 
τη σχέση μας. Εξετάζοντας το παρελθόν μας, 
μπορούμε να αποκτήσουμε καλύτερη εικό-
να για την πηγή των συναισθημάτων μας 
αυτών

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

«Το άγχος της δέσμευσης: Αντιμετωπίστε το!»

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Ν Α Ν Σ Υ 
Ν Ε Ν Ε Ρ Ο Γ Λ Ο Υ 
- Π Ε Τ Α Λ Ω Τ Η *
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Ποσοστό επιτυχίας των μετεωρολογικών προ-
βλέψεων; Βελτιώθηκαν πολύ οι προβλέψεις, όμως 
παίζει μεγάλο ρόλο και η εμπειρία του προγνώστη. 
Το ποσοστό επιτυχίας φτάνει στο 85% για τις 3 πρώ-
τες ημέρες, αλλά πέφτει στο 50-60% από τις 4 έως 
7 ημέρες.

Καιρικό φαινόμενο των τελευταίων ετών που 
θυμάστε πιο έντονα; H υπερκαταιγίδα στη Χαλκιδική 
τον Ιούλιο του 2019 που προκάλεσε το θάνατο 7 αν-
θρώπων. Μας έδειξε την τεράστια δύναμη της φύσης 
κι ότι χρειαζόμαστε αρκετή επιστημονική δουλειά 
για μεγαλύτερη ακρίβεια στις προβλέψεις και τις 
προειδοποιήσεις που σώζουν ζωές.  

Υπάρχει φίλος που δεν σας ρώτησε… «τι καιρό 
θα κάνει αύριο;» Δεν υπάρχει, έχω μάθει να ζώ μ΄ 
αυτό, κι ευτυχώς ξέρω τι καιρό θα κάνει αύριο…..

Ποιο φαινόμενο λατρεύετε να μελετάτε; Τους 
υδροσίφωνες που σχηματίζονται στη θάλασσα, γιατί 
μοιάζουν σαν ουράνιοι χορευτές. Είναι ίσως η μεγα-
λύτερη ευτυχία στην επιστημονική μου καριέρα, το 
γεγονός ότι ιδρύσαμε με δύο συνεργάτες μου από 
τον Καναδά και την Αυστρία, το διεθνές κέντρο έρευ-
νας υδροσιφώνων (www.icwr.ca) στο Τορόντο του 
Καναδά, για παρακολούθηση και μελέτη του φαινο-
μένου σ΄ όλο τον κόσμο.

Ποιο φαινόμενο είναι δύσκολο να προβλεφθεί; 
Τα ακραία φαινόμενα, παράδειγμα ανεμοστρόβιλοι 
και κεραυνοί είναι επικίνδυνα και δύσκολο να προ-
βλεφθούν με ακρίβεια οι περιοχές που θα πλήξουν.

Η διάθεση των Ελλήνων εξαρτάται από τον και-
ρό; Ναι, είμαστε χαρούμενος και αισιόδοξος λαός κι 
αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον καλό καιρό 
και στο εξαιρετικό κλίμα της Ελλάδας.

Αγαπάτε τις καιρικές συνθήκες της Θεσσα-
λονίκης; Μ’ αρέσει ο Βαρδάρης που καθαρίζει την 
ατμόσφαιρα και βλέπω την κορυφή του Ολύμπου. 
Έχει κι ιδιαιτερότητες όπως η αυξημένη υγρασία και 
τα μπουρίνια του Ιουνίου, αλλά αν δεν υπήρχαν τότε 
δεν θα ήταν η Θεσσαλονίκη που αγαπώ.

Με τι ξεφεύγετε από τα προβλήματα… Περπα-
τώντας στην ακροθαλασσιά, θαυμάζοντας τη θάλασ-

σα, τον ουρανό, τη Γη και τον Ήλιο με πόση αρμονία 

δημιουργούν όλα τα φυσικά φαινόμενα.

Τι κάνει κάποιος και προκαλεί «μποφόρ» στη 
ψυχή σας… Είμαι εξοικειωμένος με την κλίμακα 

«Μποφόρ», αλλά στην καθημερινότητα μου προκα-

λεί θύελλα η αγένεια και η άσχημη κοινωνική συ-

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. 

«Καλημέρα», «τι θα φάμε σήμερα» και «τι καιρό θα κάνει αύριο»… είναι ενδεχομένως οι τρεις πιο συχνές φράσεις που χρησιμοποιούμε όλοι. Ο Μιχάλης Σιούτας, 
Διδάκτωρ Μετεωρολογίας ΑΠΘ, είναι ο άνθρωπος που απαντά με ακρίβεια στο τελευταίο. Γνωρίζει καλά, αν θα βρέξει, αν θα χιονίσει ή αν θα έχει καλό καιρό σε όλη τη 

χώρα. Μελετά τα φαινόμενα και μας μεταφέρει τις προβλέψεις. Ας τον «ανακρίνουμε» για να είμαστε κι εμείς ...παντός καιρού!

Μιχάλης Σιούτας
Ο καιρός είναι πάντα καλός αν είμαστε προνοητικοί

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 

μπεριφορά, η απαξίωση των συνανθρώπων, ο οδη-
γός που κάνει άσεμνες χειρονομίες, ο πολιτικός που 
μιλάει άσχημα στην τηλεόραση, αυτός που πετάει 
σκουπίδια στο δρόμο.

‘Εκφραση που σχετίζεται με τον καιρό και λέτε 
συχνά… Ο καιρός είναι πάντα καλός, δεν υπάρχει 
κακός καιρός αν είμαστε προνοητικοί.
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Θέλουμε να σας πούμε για μια υπέροχη 
γη - το Αζερμπαϊτζάν, τη μοναδική του φύση, 
τον αιώνιο πολιτισμό, την ιστορία, τους αρ-
χαίους κατοίκους αυτής της γης - τη ζωή, τα 
έθιμα και τις παραδόσεις που ενώνουν δια-

φορετικούς πολιτισμούς.
Μετά την κατάρρευση της Ρωσικής 

Αυτοκρατορίας, στις 28 Μαΐου 1918, 
το Αζερμπαϊτζάν ανέκτησε την κρατική 
του ανεξαρτησία και ανακηρύχθηκε ως 
η ανεξάρτητη Λαϊκή Δημοκρατία του 
Αζερμπαϊτζάν. Αφού έζησε για 23 μή-
νες, η δημοκρατία κατέρρευσε στις 28 
Απριλίου 1920 όταν ο  11ος ρωσικός 
στρατός εισήλθε στο Μπακού. Τον Δε-
κέμβριο του 1922, το Αζερμπαϊτζάν εν-
σωματώθηκε στην ΕΣΣΔ ως συμμαχική 
δημοκρατία με κρατικά χαρακτηριστι-
κά - ένα σύνταγμα, μια σημαία, έναν 
ύμνο και ένα οικόσημο.

Το 1991, αποκαταστάθηκε η κρατι-
κή ανεξαρτησία του Αζερμπαϊτζάν και 
εκδόθηκε μια συνταγματική πράξη για 
την κρατική ανεξαρτησία. Το Αζερμπα-
ϊτζάν καλύπτει έκταση 86.600 τετρα-
γωνικών χιλιομέτρων και σύμφωνα 
με επίσημες εκτιμήσεις για το 2019, ο 
πληθυσμός έφτασε τα 10.047.718.

Η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν 
βρίσκεται στα ανατολικά του Νότιου 
Καυκάσου, στη δυτική ακτή της Κα-
σπίας Θάλασσας. Η πρωτεύουσα είναι 
το Μπακού. Η χώρα διακρίνεται για 
την όμορφη και πλούσια φύση της. Οι 
περιοχές Nakhchivan, Sheki, Zagatala, 
Gusar, Lerik, Shamakhi, Shusha, 
Aghdam, Kalbajar, Zangilan, Gubadli, 
Fuzuli, Agh Oglan έχουν διαφορετι-
κή, μυστηριώδη χλωρίδα και πανίδα. 
Η αιώνια φωτιά υπήρξε σύμβολο της 
χερσονήσου Absheron, όπου η πρω-
τεύουσα Μπακού έχει εντοπιστεί από 
την αρχαιότητα επειδή υπάρχουν φυ-
σικές πυρκαγιές σε αυτήν την περιοχή. 
Ένα από αυτά τα θαύματα της φύσης 
είναι το "Καιόμενο Βουνό" στο χωριό 
Mehemedli της χερσονήσου Absheron. 
Στο Surakhani, υπάρχει ένα αρχαίο 
μνημείο που ονομάζεται "Ateshgah" 

του οποίου η φωτιά  δεν σβήνει ποτέ. Αυτό 
το φαινόμενο οδήγησε στην αναγνώριση του 
Αζερμπαϊτζάν στον κόσμο ως "Γη της Φω-
τιάς". Το Αζερμπαϊτζάν είναι μια χώρα αρχαί-
ου πολιτισμού. Το ταλέντο και η δημιουργική 
δύναμη των ανθρώπων μας ενσωματώνο-

νται στα "Kitabi-Dada Gorgud", "Oguzname", 
"Koroglu" και πολλά άλλα επικά μνημεία. 
Αυτή η μυστηριώδης χώρα είναι η πατρίδα 
φιλοσόφων, επιστημόνων, ποιητών, αρχι-
τεκτόνων, μουσικών και καλλιτεχνών. Με-
ρικοί από αυτού είναι οι:  Nizami Ganjavi, 
Khagani Shirvani, Bahmanyar, Nasimi, 
Fuzuli, Nasreddin Tusi, Shah Ismail Khatai, 
Molla Panah Vagif, Mirza Fatali Akhundov, 
Mirza Alakbar Sabir, Jalil Mammadguluzade, 
Huseyn Javid, Jafar Jabbarli, Samad Vurgun, 
Aliaga Vahid, Aliaga Vahid. Κάποιοι επίσης 
γνωστοί επιστήμονες και δημόσια πρόσωπα 
είναι οι : Ουζέιρ Χατζαμπέιλι, ο Γκάρα Γκα-
ράιεφ, ο Φικρέτ Αμίροφ, ο Γιουσίφ Μαμαντα-
λίεφ.

Τα διάσημα χαλιά του Αζερμπαϊτζάν φαί-
νεται να ενσωματώνουν όλα τα χρώματα 
της φύσης, όλα τα σύμβολα της ιστορίας. 
Σήμερα, όπως τα ιπτάμενα χαλιά, ταξιδεύουν 
πέρα από τα όρια του χρόνου και του χώρου 
σε χώρες μακριά από το Αζερμπαϊτζάν.

Τα χαλιά του Αζερμπαϊτζάν είναι μονα-
δικά με τον ασυνήθιστο σχεδιασμό τους, τα 
πλούσια χρώματα και τις μοναδικές τεχνικές 
ύφανσης. Αυτά τα αρχαία έργα τέχνης του 
Αζερμπαϊτζάν εκτίθενται επί του παρόντος 
σε παγκοσμίου φήμης μουσεία και γκαλερί, 
όπως το Μουσείο Βικτώριας και Αλβέρτου 

(Λονδίνο), το Μουσείο Κλωστοϋφαντουργί-
ας (Ουάσιγκτον), το Λούβρο (Παρίσι), το Τοπ 
Καπί (Κωνσταντινούπολη) και το Ερμιτάζ ( 
Αγία Πετρούπολη).

Το Αζερμπαϊτζάν έχει μια ιστορία αιώνων 
στην επιστήμη και την εκπαίδευση. Το κρα-
τικό πανεπιστήμιο του Μπακού, που άνοιξε 
το 1919, και τα ινστιτούτα της Ακαδημίας 
Επιστημών του Αζερμπαϊτζάν, που ιδρύθη-
καν το 1945, έπαιξαν εξαιρετικό ρόλο στην 
ανάπτυξη της επιστήμης, της εκπαίδευσης 
και του πολιτισμού στη δημοκρατία. Σήμερα, 
οι επιστήμονες της δημοκρατίας ενδιαφέρο-
νται για τα βάθη της Κασπίας Θάλασσας, το 
απέραντο διάστημα, τα μυστικά του ανθρώ-
πινου εγκεφάλου και άλλα προβλήματα.

Το Αζερμπαϊτζάν έχει επίσης βαθιές ρί-
ζες στις μουσικές παραδόσεις. Το παλαιό-
τερο μουσικό όργανο που ανακαλύφθηκε 
στη χώρα είναι το gavaldash στην περιοχή 
Gobustan. Ως μέρος της μουσικής κληρονο-
μιάς του Αζερμπαϊτζάν, η τέχνη του mugam 
έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο άυλων 
πολιτιστικών κληρονομιών της UNESCO.

•Ολόκληρο το άρθρο μπορείτε να το 
διαβάσετε στο www.karfitsa.gr  

*Ο Ρασίντ Μαμάντοφ είναι πρόεδρος 
του QALA του Συλλόγου Ελληνοαζερικής 
φιλίας.

Το Αζερμπαϊτζάν, η γη της φωτιάςΓ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Ρ Α Σ Ι Ν Τ 
Μ Α Μ Α Ν Τ Ο Φ *

Το Αζερμπαϊτζάν 
έχει μια ιστορία 

αιώνων στην 
επιστήμη και 

την εκπαίδευση. 
Το κρατικό 

πανεπιστήμιο 
του Μπακού, που 

άνοιξε το 1919, 
και τα ινστιτούτα 

της Ακαδημίας 
Επιστημών του 
Αζερμπαϊτζάν, 

που ιδρύθηκαν 
το 1945, έπαιξαν 
εξαιρετικό ρόλο 

στην ανάπτυξη της 
επιστήμης, της 

εκπαίδευσης και 
του πολιτισμού 
στη δημοκρατία

opinion



2913.03.2021

Η αίθουσα τέχνης & σεμιναρίων «ΧΡΩΣΤΗ-
ΡΑΣ» είναι ένας πολυχώρος που διευθύνεται από 
την Εύη Κυρμακίδου-εικαστικό, απόφοιτο της 
Σχολής Καλών Τεχνών του Π.Δ.Μ και Υποψήφια 
Διδάκτορα του Πολυτεχνείου Κρήτης και τον Σπύ-
ρο Κωστόπουλο-εικαστικό, απόφοιτο της Σχολής 
Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Στην αίθουσα τέχνης, 
γραμμάτων και πολιτισμού «ΧΡΩΣΤΉΡΑΣ» υπάρ-

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

τικής Κοινότητας, Δήμου Θεσσαλονίκης) 
Θεσσαλονίκη Τ.Κ 54645
e-mail: xrostirasart@gmail.com             
Τηλ: 2310833460
Fb page: Χρωστήρας πολυχώρος τέχνης και σε-
μιναρίων
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Η «K» έδωσε το λόγο στους πρωταγωνιστές
που μίλησαν για το «λουκέτο» στη Football league 

«Επαγγελματική 
και οικονομική καταστροφή!»

Η Football League στις 8 Μαρτίου 
συμπλήρωσε το θλιβερό ένα έτος χω-
ρίς επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. 
365 και πλέον ημέρες χωρίς η μπάλα να 
κυλάει στο χορτάρι. Και όλα αυτά συνεχί-
ζονται παρά το αλαλούμ των αποφάσε-
ων που λαμβάνει η Κυβέρνηση μαζί με 
την επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Οι 20 
ομάδες των δύο ομίλων και οι περίπου 
1.000 επαγγελματίες που βιοπορίζο-
νται μέσα από αυτές βλέπουν τον χρόνο 
να κυλά, την κλεψύδρα να αδειάζει, μη 
μπορώντας να κάνουν το παραμικρό για 
να αλλάξουν την κατάσταση την οποία 
βιώνουν. Η Karfitsa έδωσε τον λόγο σε 
αυτούς που θα έπρεπε να είναι οι πρω-
ταγωνιστές, όμως όλο αυτό το διάστημα 
βλέπουν τις καριέρες τους να παίζονται 
«κορώνα-γράμματα». Ο πρόεδρος του 
ΠΣΑΠ, Γιώργος Μπαντής, ο προπονητής 
του Αλμωπού Αριδαίας, Γιώργος Τυριακί-
δης και ο επιθετικός της Βέροιας, Γιάννης 
Λουκίνας, μίλησαν στην «Karfitsa» και 
ανέλυσαν την κατάσταση στην οποία εί-
ναι αναγκασμένοι να ζουν...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΝΤΗΣ 
(Πρόεδρος ΠΣΑΠ)
«Τα όσα συμβαίνουν στη Football 

League αποτελούν, δυστυχώς, δυσφή-
μιση για το ελληνικό ποδόσφαιρο και 
παράλληλα την ταφόπλακα ονείρων για 
εκατοντάδες ποδοσφαιριστές. Αν είναι 
δυνατόν να αναφερόμαστε σε μία επαγ-
γελματική κατηγορία που παραμένει για 
ένα ημερολογιακό έτος ανενεργή. Πρό-
κειται για μία τεράστια πρόκληση που 
οδηγεί σε διαχωρισμούς, αφού οι άλλες 

δύο επαγγελματικές, η Super League 1 
και η Super League 2, διεξάγονται κανο-
νικά, έστω και αν η τελευταία καθυστέ-
ρησε πάρα πολύ να αρχίσει. Όμως στην 
περίπτωση της Football League έχουν 
υπάρξει τραγικά λάθη από όλους τους 
υπευθύνους, ενώ ακόμη και αυτή τη 
στιγμή και παρότι οι ομάδες έχουν πά-
ρει το πράσινο φως να πραγματοποιούν 
ομαδικές προπονήσεις και θεωρητικά 
βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο πριν 
την έναρξη του πρωταθλήματος, υπάρ-
χουν πολλές ομάδες που δεν έχουν εξα-
σφαλίσει το πιστοποιητικό συμμετοχής 
από την ΕΕΑ ενώ κάποιες άλλες έχουν 
ταχθεί ξεκάθαρα στην μη έναρξη του 
πρωταθλήματος. Επαγγελματίες ποδο-
σφαιριστές παραμένουν για ένα χρόνο 
χωρίς επίσημα παιχνίδια στα πόδια τους 
εξέλιξη που καταστρέφει την καριέρα 
τους, ενώ πλέον συσσωρεύτηκαν ογκώ-
δεις οικονομικά και ψυχολογικά προ-
βλήματα.  Παγκοσμίως δεν πρέπει να 
υπάρχει ανάλογο φαινόμενο και αντί να 
διευθετηθεί άμεσα, με συνεχείς προφά-
σεις παρουσιάζονται σχεδόν καθημερινά 
διάφορα προσχώματα για να καθυστερή-
σει. Τα όσα έχουν συμβεί είναι ντροπή για 
τον επαγγελματικό αθλητισμό της χώρας 
μας».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΙΝΑΣ 

(επιθετικός Βέροιας)
«Η κατάσταση που βιώνουμε όλοι 

οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, αλλά 
και όλοι όσοι εργάζονται στις ομάδες τον 
τελευταίο χρόνο δεν μπορεί εύκολα κα-
νείς να την περιγράψει μέσα από μερικές 
λέξεις. Το αντίθετο μου έρχονται χιλιάδες 
στο μυαλό. Ζούμε μια πολύ δύσκολη κα-
τάσταση που μοιάζει ακόμα και με οικο-
νομική και επαγγελματική καταστροφή. 
Είμαστε ποδοσφαιριστές που δεν αμειβό-
μαστε με εκατομμύρια, αλλά παλεύουμε 
και εμείς για ένα καλύτερο αύριο και την 
αξιοπρέπειά τη δική μας και των οικογε-
νειών μας. Καθημερινά αναρωτιόμαστε 
πως γίνεται να παίζουν όλα τα πρωτα-
θλήματα του κόσμου, εκτός από τη δική 
μας κατηγορία; Πως γίνεται να επιτρέπο-
νται οι προπονήσεις παντού και σε εμάς 
μέχρι πρότινος να μην επιτρέπονται ούτε 
αυτές; Πως γίνεται να έχουν γίνει στη 
δική μας μόνο κατηγορία 1000 τεστ χω-
ρίς να είναι ούτε ένα θετικό και ακόμα να 
συζητάμε για το αν μπορεί να ξεκινήσει 
το πρωτάθλημα; Πως γίνεται να έχουμε 

συμφωνήσει βάσει του υγειονομικού 
πρωτοκόλλου να γίνεται ένα μοριακό 
τεστ ανά εβδομάδα και ενώ τηρείται να 
μην υπάρχει δράση; Φυσικά απαντήσεις 
δεν μας δίνει κανένας. Επειδή είμαι αισι-
όδοξος άνθρωπος εύχομαι έστω και έτσι 
στο τέλος του μήνα που διανύουμε να 
ξεκινήσει το πρωτάθλημα».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
(προπονητής Αλμωπού Αριδαίας)
«Μετά από τόσα χρόνια μέσα στα γή-

πεδα η κατάσταση αυτή που βιώνουμε 
σίγουρα είναι κάτι που κανείς μας ποτέ 
δεν φανταζόταν πως θα ζήσει. Η φύση 
της δουλειάς ενός προπονητή είναι τέ-
τοια που καλώς ή κακώς μαθαίνει να 
προσαρμόζεται γρήγορα σε ξαφνικές 
και απότομες αλλαγές, αλλά η κατά-
σταση αυτή που αντιμετωπίζουμε είναι 
κάτι το διαφορετικό. Πόσο μάλλον για 
τη δική μου ομάδα, τον Αλμωπό που 
μετά από πολλά χρόνια καταφέραμε να 
επιστρέψουμε στις επαγγελματικές κα-
τηγορίες και δεν μπορούμε να χαρούμε 
τους κόπους μας. Η υπομονή όλων έχει 
εξαντληθεί, η ανησυχία είναι μεγάλη, οι 
ποδοσφαιριστές νιώθουν να γκρεμίζο-
νται πολλά από τα όνειρά τους, έχοντας 
παράλληλα και το πρόβλημα του βιοπο-
ρισμού. Ας ελπίσουμε πως είμαστε στην 
άκρη του νήματος και πως εντός των 
επόμενων δύο εβδομάδων θα δούμε την 
μπάλα να κυλάει στο χορτάρι ειδάλλως 
φοβάμαι πως το «λουκέτο» θα είναι μό-
νιμο».

Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο Υ
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Η Αλεξία Καλανταρίδου μίλησε για την εμπειρία της στη Φινλανδία 
και το ελληνικό βόλεϊ που «ξεψυχά»

«Στην Φινλανδία στόχος ήταν να αρχίσει 
το πρωτάθλημα, όχι το λουκέτο...»

Η    Αλεξία Καλανταρίδου μπορεί 
να αισθάνεται πως είναι από 
τις τυχερές αθλήτριες της Ελ-

ληνικής Πετοσφαίρισης που κατάφερε 
να... αποδράσει από την μίζερη ελληνι-
κή πραγματικότητα, παίρνοντας μετα-
γραφή στη Φινλανδική, Όρπο. Βέβαια, 
και η ίδια αλλιώς τα περίμενε όταν το 
καλοκαίρι υπέγραφε στη Λαμία. 

Η πανδημία, το «λουκέτο» και η 
αδυναμία Κυβέρνησης-Λοιμοξιολόγων 
να βρουν μια λύση, την οδήγησε στην 
μοναδική επιλογή που είχε. Να λύσει το 
συμβόλαιό της και να αγωνιστεί για πρώ-
τη φορά στην καριέρα της στο εξωτερικό. 
Δυστυχώς τη δική της τύχη δεν είχαν άλ-
λες συναθλήτριες της που βλέπουν την 
καριέρα τους να τερματίζεται πρόωρα 
αναγκασμένες να βρουν αλλού... κατα-
φύγιο προκειμένου να μπορέσουν να βι-
οποριστούν. Η 26χρονη διεθνής ακραία 
μίλησε στην «Karfitsa» και περιέγραψε 
δίχως περιστροφές την κατάσταση όπως 
αυτή έχει διαμορφωθεί στο ελληνικό βό-
λεϊ.

Πως βιώνεις αυτή τη νέα πρόκληση 
της καριέρας σου, αγωνιζομένη στη 
Φινλανδία, μία χώρα τόσο μακρινή από 
τη δική μας... «Το διάστημα που βρίσκο-
μαι στη Φινλανδία είναι μικρό. Είμαι μό-
λις 2,5 μήνες, αλλά μπορώ να πω πως 
ο χρόνος τρέχει γρήγορα εδώ. Το πρό-
γραμμα είναι επίπονο, με διπλούς αγώ-
νες ανά εβδομάδα. Αυτό όμως που βρή-
κα είναι έναν σύλλογο οργανωμένο, που 
λειτουργεί σε απίστευτα οργανωμένα 
πρότυπα και φροντίζει ώστε να μην μας 
λείπει τίποτα. Εδώ ακόμα και τώρα είναι 
όλα ανοικτά, και η μάσκα δεν είναι υπο-
χρεωτική. Οι αγώνες στο πρώτο διάστη-
μα ήταν με ανοικτές θύρες, όμως τώρα 
επειδή υπήρξε μια αύξηση των κρουσμά-
των, έκλεισαν τα γήπεδα, όμως και πάλι 
δεν υπάρχει αυτό το lockdown όπως το 
ξέρουμε στην Ελλάδα. Ακόμα και εμείς 

οι αθλήτριες δεν είναι υποχρεωτικό να 
υποβαλλόμαστε σε εβδομαδιαία τεστ 
ανίχνευσης του ιού».

Ποιες οι βασικές διαφορές που 
έχεις εντοπίσει συγκριτικά με την Ελλά-
δα; «Μεγάλες. Η Φινλαδική Ομοσπονδία 
εν αντιθέσει με την Ελληνική έχει πάρει 
μέτρα, έχει μεριμνήσει για τις ομάδες, 
παρέχει στους συλλόγους όλα όσα απαι-
τούνται ώστε το πρωτάθλημα να ξεκινή-
σει και να ολοκληρωθεί όπως φαίνεται 

κανονικά. Υπάρχει ξεκάθαρο υγειονομικό 
πρωτόκολλο, κανόνες που τηρούνται και 
επιδίωξή τους ήταν πως θα ξεκινήσουν 
τα πρωταθλήματα και όχι το πως θα μεί-
νουν αδρανή».

Θεωρείς πως το παρατεταμένο 
«λουκέτο» στο βόλεϊ γυναικών στην 
Ελλάδα θα οδηγήσει το άθλημα στην 
πλήρη διάλυσή του; «Δεν το πιστεύω 
αυτό διότι στην Ελλάδα, όσο κι αν θέ-
λουμε να θεωρούμε την Α1 γυναικών 

επαγγελματική κατηγορία, επί της ου-
σίας δεν είναι. Μπορεί οι απαιτήσεις για 
μία αθλήτρια να είναι αυξημένες, όμως 
αγωνιζόμαστε ουσιαστικά σαν ερασιτέ-
χνες. Εξάλλου καθ’ όλη τη διάρκεια της 
πανδημίας δεν είχαμε το παραμικρό προ-
νόμιο επομένως για ποια επαγγελματική 
κατηγορία μιλάμε; Ας ελπίσουμε αυτό το 
«λουκέτο» να δημιουργήσει τις βάσεις 
και να μας αφυπνίσει ώστε να οργανω-
θούμε και να διεκδικήσουμε τα δικαιώ-
ματά μας και να μην παραμείνουμε για 
μία ακόμα φορά αδρανής».

Οι πρώην συναθλήτριές σου, όσες 
παρέμειναν στην Ελλάδα και αγωνιούν 
για την επανέναρξη των αγωνιστικών 
υποχρεώσεων πως αντιμετωπίζουν 
την όλη αυτή κατάσταση; «Συζητάω 
καθημερινά μαζί τους. Με την κατάστα-
ση αυτή το πιο βασικό πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν είναι το βιοποριστικό. 
Όσες αθλήτριες βρήκαμε μια πρόταση 
και αποχωρήσαμε δεν ήταν κάτι που το 
θέλαμε. Αλλά η αναμονή και η αβεβαιό-
τητας μας έφεραν σε αυτό το σημείο. Όσα 
κορίτσια έμειναν, είχαν και έχουν ακόμα 
την ελπίδα να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, 
όμως μέχρι και τώρα αυτό δεν συμβαίνει 
και είναι λυπηρό».

Υπάρχει ελπίδα για ένα καλύτερο 
μέλλον στο ελληνικό γυναικείο βόλεϊ; 
«Εάν ρίξουμε μια γενική ματιά γύρω μας 
η απογοήτευση είναι αυτή που κυριαρ-
χεί παντού. Δεν θα πρέπει να χάνουμε 
την ελπίδα μας όμως για ένα καλύτερο 
μέλλον. Παραμένω αισιόδοξη και νομί-
ζω υπάρχουν λύσεις για να αναδειχθεί το 
ελληνικό βόλεϊ αρκεί να βρεθούν άτομα 
με γνώσεις που θέλουν να βοηθήσουν. 
Θέλει φρέσκα πρόσωπα με ιδέες, με νέα 
πρότζεκτ, με τμήματα ακαδημιών, ώστε 
να δημιουργηθούν νέες κυψέλες αθλη-
τριών».

Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο Υ



Ανανεωµένη ιστοσελίδα


