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των drones 
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Πυροβολισμοί σε περιπόλους και πόλεμος νεύρων στη μεθόριο 
έθεσαν σε συναγερμό Ελλάδα και Τουρκία. 
Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τα επεισόδια στον ‘Εβρο.
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Του Νίκου  

Ελευθερόγλου

Ο στόχος του 
είναι ένας. 

Διαπιστώνοντας ότι 
ο κόσμος πλέον δεν 
αντέχει, επιχειρεί από 

τη μια να φθείρει 
την κυβέρνηση, 
όσο μπορεί, και 

από την άλλη να 
κεφαλοποιήσει την 
όποια αντίδραση, 
δικαιολογημένη ή 

μη, υπάρχει.
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Ο Τσίπρας πολώνει 
για να ζητήσει εκλογές! 

Είναι πολλοί που αναρωτιούνται ποια…μύγα τσίμπησε τον Αλέξη Τσίπρα και συνεχίζει να 
κλιμακώνει την ένταση, την ώρα που η πανδημία βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της στη 
χώρα μας.

Γιατί βγάζει τον κόσμο στους δρόμους και έχει κηρύξει πεζοδρομιακό…ανένδοτο. 
Σίγουρα, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μόνο αφελής δεν είναι. 
Ο στόχος του είναι ένας. Διαπιστώνοντας ότι ο κόσμος πλέον δεν αντέχει, επιχειρεί από 

τη μια να φθείρει την κυβέρνηση, όσο μπορεί, και από την άλλη να κεφαλοποιήσει την όποια 
αντίδραση, δικαιολογημένη ή μη, υπάρχει.

Παράλληλα, μέσα του πιστεύει ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πάει τον τόπο σε εκλογές, μόλις 
τελειώσει η πανδημία και αρχίσει μια επιστροφή στην κανονικότητα. 

Μέχρι τώρα, σε πολλές από τις κινήσεις που σχεδίαζε, πιάστηκε στον ύπνο από την κυ-
βέρνηση. Ακόμη και στο θέμα της απομάκρυνσης των καταληψιών από το ΑΠΘ, την πάτησε. 
Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. μπήκαν πιο μπροστά και έτσι του ακύρωσαν το αφήγημα που ετοίμα-
ζε, ότι θα το…άδειαζε εκείνος με έκκλησή του στους καταληψίες. 

Τι σκέφθηκαν, λοιπόν, τα… φωτισμένα μυαλά της Κουμουνδούρου. Να δημιουργήσουμε 
το κλίμα ότι η κυβέρνηση πλέον έχει χάσει κάθε έλεγχο, εμείς έχουμε δείξει σοβαρότητα, 
αλλά η κατάσταση δεν πάει άλλο. Η μόνη λύση είναι οι εκλογές και γι’ αυτό τις ζητάμε τώρα. 

Με αυτόν τον τρόπο θεωρούν ότι εάν ο κ. Μητσοτάκης τις αποφασίσει, θα ισχυριστούν ότι 
πίεσαν αυτοί να τις κάνει και θα φανούν πολιτικά κερδισμένοι.

Εκτός εάν –σατανικά σκεπτόμενοι– θεωρούν πως, εάν τις ζητήσουν, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης δεν θα τις κάνει. 

Δεν γνωρίζω εάν θυμούνται τον μακαρίτη πλέον Ντίνο Χριστιανόπουλο, που έγραφε ότι 
τα… πρόβατα απήργησαν, ζητούν καλύτερες συνθήκες σφαγής. Αλλά αυτό μου θυμίζουν οι 
σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ, με τα όσα πράττουν και λένε. Η προσφυγή στις κάλπες θα τους βάλει 
και πάλι στα έδρανα της αντιπολίτευσης και το γνωρίζουν. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι 
να δημιουργήσουν αναταραχή, αξιοποιώντας την απλή αναλογική. 

Να οδηγήσουν τον τόπο σε μια περιπέτεια αρκετών εβδομάδων, να στριμώξουν τους…
μικρούς της Αριστεράς και του ΚΙΝΑΛ και να τους «καταπιούν» στη συνέχεια, καθώς, εάν δεν 
προκύψει–που είναι το πιθανότερο– αυτοδυναμία, θα οδηγηθούμε σε νέες εκλογές. 

Αυτό είναι το σχέδιο που καταστρώνουν στην Κουμουνδούρου ο κ. Τσίπρας και οι προε-
δρικοί. Τώρα εάν τους βγει, είναι άλλο θέμα. Το ερώτημα είναι ανμια τέτοια κίνηση βοηθάει 
τη χώρα. Αλλά θα μου πείτε, αυτό είναι άλλου παπά ευαγγέλιο.

Βλέπετε, κάποιοι άνθρωποι δεν μαθαίνουν από τα λάθη τους. Διακόσια χρόνια μετά, 
παραμένουν ίδιοι και απαράλλακτοι. Ονόματα απλώς αλλάζουν και όχι μυαλά. Και είναι 
κρίμα…

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς



Το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος καλεί τους μετόχους της Τράπεζας, σύμφωνα με το Καταστατικό της και το Νόμο, 
στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 6 Απριλίου 2021, στις 12:00 το μεσημέρι. Λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες 
συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας COVID-19 και αναγνωρίζοντας την ανάγκη να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την 
προστασία όσων προτίθενται να συμμετάσχουν στις εργασίες της, το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε η εν λόγω Γενική Συνέλευση 
να πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, χωρίς τη φυσική τους παρουσία, με τη 
χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μετά την 
τροποποίησή του με το άρθρο 23 του ν. 4712/2020 (ΦΕΚ Α’ 146/29.7.2020).
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:
1. Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020 (του Ισολογισμού και των 
λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας), καθώς και της διαχείρισης, που υποβάλλεται με 
εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020.
3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2020, μετά της επ’ αυτών και της διαχείρισης Ετήσιας Έκθεσης, 
καθώς και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης 2020, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που 
ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 946.561.217.-, ως εξής:
- Κέρδη χρήσεως  ευρώ 661.670.428.-
- Μεταφορά ειδικού αποθεματικού από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων προς διάθεση ευρώ 
284.890.789.-
          Κέρδη προς διάθεση ευρώ 946.561.217.-
***
- Μέρισμα προς καταβολή: 0,6720 ευρώ ανά μετοχή 
   σε 19.864.886 μετοχές ευρώ 13.349.203.-
- Έκτακτο αποθεματικό ευρώ 300.000.000.-
- Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ευρώ 633.212.014.-
5. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.
6. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020.
7. Καθορισμός αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2021.
8. Απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη 
για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2020.
9. Εκλογή Συμβούλων.
10. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2021.
11. Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.
12. Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020.
13. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.
14. Ανακοίνωση διορισμού μελών της Διοίκησης και του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής. 
15. Λοιπές Ανακοινώσεις.
Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση
Στη Συνέλευση έχει δικαίωμα να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου, τηρουμένων των 
περιορισμών των άρθρων 8, 13 και 14 του Καταστατικού, ο κύριος τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) μετοχών, που είναι 
εγγεγραμμένος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο 
Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) της «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο 
τηρούνται οι κινητές αξίες της Τράπεζας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής 
Συνέλευσης, εν προκειμένω της Πέμπτης 1 Απριλίου 2021 (ημερομηνία καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών 
του. Ανά εβδομήντα πέντε (75) μετοχές παρέχουν στον κύριο αυτών το δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Μέτοχοι, που έχουν λιγότερες από 
εβδομήντα πέντε (75) μετοχές, μπορούν να διορίσουν κοινό αντιπρόσωπο μέτοχο, ο οποίος μπορεί να παραστεί στη Συνέλευση, 
εφόσον συγκεντρώνει την αντιπροσωπεία τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) μετοχών (άρθρα 13 και 16 του Καταστατικού, σε 
συνδυασμό με τη 2/29.2.2000 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας περί αναπροσαρμογής –από είκοσι πέντε (25) σε 
εβδομήντα πέντε (75)- του ελάχιστου αριθμού μετοχών που απαιτείται για την παροχή δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη 
Γενική Συνέλευση, μετά την επελθούσα -κατ’ άρθρο 9 του Καταστατικού- διάσπαση της μετοχής της Τράπεζας, σύμφωνα με την 
1/17.1.2000 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε με την 8/4.2.2000 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου – ΦΕΚ Α΄ 
17/7.2.2000).
Τα δικαιώματα διοικήσεως, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, 
αναστέλλονται για τους μετόχους που εμπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 8 του Καταστατικού (όπως προστέθηκε με την από 
24.4.2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας που κυρώθηκε με το άρθρο 165 
παρ.7 περ.β’ του ν. 4099/2012 [ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012]), ήτοι πρόσωπα επί των οποίων η Τράπεζα ασκεί εποπτεία σύμφωνα με 
το άρθρο 55Α του Καταστατικού ή με διάταξη νόμου, επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτά, μέλη των διοικητικών συμβουλίων ή 
διαχειριστές τέτοιων προσώπων, σύζυγοι και συγγενείς αυτών έως δευτέρου βαθμού.
Επίσης, ουδείς μέτοχος, εκτός του Δημοσίου και όσων εμπίπτουν στο άρθρο 2 του ν. 2292/1953, δύναται να ασκήσει στη Γενική 
Συνέλευση δικαίωμα ψήφου για αριθμό ψήφων υπερβαίνοντα το αντιστοιχούν σε δύο εκατοστά του μετοχικού κεφαλαίου 
ποσοστό (τελευταίο εδάφιο του άρθρου 13 του Καταστατικού, όπως προστέθηκε με την από 24.4.2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, που κυρώθηκε με το άρθρο 165 παρ.7 περ. γ’ του ν. 4099/2012 [ΦΕΚ Α΄ 
250/20.12.2012]).
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του ως άνω Συστήματος 
Άυλων Τίτλων.
Β. Συμμετοχή και ψήφος στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης
Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 6ης Απριλίου 2021 που θα 
πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς τη φυσική παρουσία τους, απαιτείται η 
δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
(εφεξής Διαδικτυακή Πλατφόρμα) που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για 
την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες 
εταιρείες στην ιστοσελίδα https://axia.athexgroup.gr. 
H Διαδικτυακή Πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», ενώ για την τηλεδιάσκεψη 
χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών WEBEX από την εταιρεία Cisco Hellas SA.
Για την πρόσβαση στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με 
εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet).
Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην εν λόγω Διαδικτυακή Πλατφόρμα απαιτείται η 
έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.
Κατά την είσοδο στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα ο μέτοχος εισάγει τα ως άνω στοιχεία, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα 
Άυλων Τίτλων και έχουν γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα από την «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο 
πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση που παρέχει 
προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. «Υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
ενημέρωσης επενδυτών (2-factor authentication) κατά την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.». Σε περίπτωση 
όπου τα εν λόγω στοιχεία δεν ταυτίζονται, θα πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή και επικαιροποίηση των συγκεκριμένων 
στοιχείων του,  προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.
Προς τον σκοπό αυτό παρακαλούνται οι μέτοχοι να απευθυνθούν αμελλητί στον Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο 
τηρούν τις μετοχές της Τράπεζας ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις μετοχές 
της Τράπεζας, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίησή τους.
Περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος 
www.bankofgreece.gr στην ενότητα «Ενημέρωση Μετόχων» και στο ειδικό έγγραφο με τίτλο «Τεχνικό πλαίσιο συμμετοχής στην εξ 
αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης Γενική Συνέλευση των Μετόχων». 
Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με την Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας 

της Τράπεζας της Ελλάδος, Ε. Βενιζέλου 21, Αθήνα (τηλ. 210-320 3341 και 210-320 3288, fax 210-322 6371, email serv.shares@
bankofgreece.gr).
Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα λειτουργεί γραμμή 
τεχνικής υποστήριξης (help desk) για την παροχή πληροφοριών και υποστήριξης στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους στο 
τηλ. 210 3366120 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr.
Κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της θα πρέπει να συνδεθούν 
εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, τριάντα  λεπτά (30΄) πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης και να 
δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν και 
–εφόσον επιθυμούν– να τροποποιήσουν τον εν λόγω αριθμό μόνο προς το μικρότερο.
Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση κατά τα ανωτέρω λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και 
της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Έτσι οι 
εν λόγω μέτοχοι:
α) θεωρείται ότι παρίστανται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση,
β) υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας των μετόχων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Γενική 
Συνέλευση και στον υπολογισμό του ποσοστού του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που παρίσταται ή 
αντιπροσωπεύεται στη Γενική Συνέλευση με τον αριθμό δικαιωμάτων ψήφου που δήλωσαν ότι θα εξασκήσουν σύμφωνα με τα 
παραπάνω,
γ)  θα είναι σε θέση να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,
δ)  θα δικαιούνται να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης κατά το χρονικό σημείο που ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο,
ε) θα δικαιούνται να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής 
Συνέλευσης, καθώς επίσης
στ) θα δικαιούνται να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.
Γ. Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου
Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως. Οι μέτοχοι που επιθυμούν 
να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου ή να ανακαλέσουν τον εν λόγω διορισμό ή να αντικαταστήσουν 
τον διορισθέντα αντιπρόσωπο οφείλουν να καταθέσουν στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της 
Ελλάδος (Ε. Βενιζέλου 21, Αθήνα, τηλ. 210-320 3341 και 210-320 3288, fax 210-322 6371, email serv.shares@bankofgreece.gr) 
τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο 
μέχρι την Κυριακή 4 Απριλίου 2021, συμπληρωμένο, δεόντως υπογεγραμμένο και νομίμως θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής 
το σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης, το οποίο είναι διαθέσιμο και στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας www.bankofgreece.gr στην 
ενότητα «Ενημέρωση Μετόχων». Επίσης, το παραπάνω έντυπο διατίθεται στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία 
Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός 
ορισμένου χρόνου.
Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους και πρέπει μέσα στην ίδια 
προθεσμία να καταθέσουν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα σύμφωνα με το νόμο. Σε περίπτωση που τα ως άνω έγγραφα έχουν ήδη 
κατατεθεί σε άλλη Υπηρεσιακή Μονάδα της Τράπεζας, αρκεί να γίνει σχετική αναφορά στο έντυπο αντιπροσώπευσης ή να υπάρξει 
σχετική έγγραφη ενημέρωση.
Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, επιτρεπομένου του διορισμού μέχρι τριών (3) 
αντιπροσώπων ανά μέτοχο. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε 
μέτοχο.
Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 6ης Απριλίου 2021 από απόσταση 
σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, επιτρέπεται ο διορισμός μέχρι ενός (1) αντιπροσώπου, ο οποίος απαιτείται να λάβει 
χώρα τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το 
αργότερο μέχρι την Κυριακή 4 Απριλίου 2021.
Με την παραλαβή των ως άνω στοιχείων από την Τράπεζα και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το κινητό 
τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο αντιπροσώπευσης, δημιουργείται από την Τράπεζα λογαριασμός 
του αντιπροσώπου στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί σε 
ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.
Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής 
Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός που μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να 
εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.
Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:
α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον 
μέτοχο αυτόν, 
β) Μέλος του Γενικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοικήσεως της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της 
Τράπεζας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,
γ) Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή 
οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,
δ) Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις α’ 
έως και γ’.
Δ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων
Μέτοχοι δικαιούμενοι ψήφου σύμφωνα με τα ανωτέρω εκπροσωπούντες:
α) το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας:
1) Δικαιούνται να ζητήσουν από το Γενικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής 
Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Γενικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν 
από τη Γενική Συνέλευση (καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021). Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων 
στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Η 
αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες 
πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021) και ταυτόχρονα τίθεται 
στη διάθεση των μετόχων στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας.
2) Δικαιούνται να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την 
αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη με αίτηση η οποία πρέπει να περιέλθει στο Γενικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν 
από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη 30 Μαρτίου 2021). Τα εν λόγω σχέδια αποφάσεων 
τίθενται στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (καταληκτική 
ημερομηνία: Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021).
β) το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Γενικό Συμβούλιο 
να χορηγήσει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της 
Τράπεζας κατόπιν αίτησής τους που πρέπει να περιέλθει στο Γενικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη 
Γενική Συνέλευση (καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021).
Κατόπιν αίτησης οιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη 
Γενική Συνέλευση (καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021), το Γενικό Συμβούλιο παρέχει στη Γενική Συνέλευση 
τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον 
δικτυακό τόπο της Τράπεζας. 
Ε. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες
Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, καθώς επίσης οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του ν. 
4548/2018 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος www.bankofgreece.gr στην ενότητα 
«Ενημέρωση Μετόχων». Τα εν λόγω έγγραφα και πληροφορίες διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Μετοχών του 
Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος, Ε. Βενιζέλου 21, Αθήνα (τηλ. 210-320 3341 και 210-320 3288, fax 210-322 6371, 
email serv.shares@bankofgreece.gr ).

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2021
Με εντολή του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ



4 20.03.2021

Αχτίδα αισιοδοξίας το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό

Ανοιχτά όλα τα χερσαία σύνορα ζητούν 
ξενοδόχοι της Κεντρικής Μακεδονίας

Διανύουμε το δεύτερο δεκα-
πενθήμερο του Μαρτίου και οι 
συζητήσεις για το άνοιγμα του 

τουρισμού έχουν ξεκινήσει. Ο παράγο-
ντας πανδημία είναι και φέτος εδώ, με 
επιθετικές όσον αφορά την μεταδοτι-
κότητα διαθέσεις λόγω των μεταλλά-
ξεων που έχουν επικρατήσει. 

Ωστόσο, ειδικά για την χώρα μας που 
το ΑΕΠ συντηρείται κατά μεγάλο ποσο-
στό από την τουριστική δραστηριότητα 
(αποτελεί το 25%) , είναι επιβεβλημένο 
να χαραχθεί μια πολύ προσεκτική και 
παραγωγική στρατηγική, ώστε να υπάρ-
χει όσο μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και 
τουριστική κίνηση, άρα και μεγαλύτερη 
κινητικότητα  χρημάτων γεγονός που 
σημαίνει, ανάσα επιβίωσης για τους 
επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου 
που έχουν υποφέρει από την υγειονομι-
κή κρίση και περισσότερα έσοδα για τα 
κρατικά ταμεία.

Ο στόχος για την Ελλάδα και αυτό 
που λέγετε τουριστικό προϊόν, είναι ένας 
και απόλυτος. Από την στιγμή που τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα ως χώρα τα 
έχουμε και είναι δεδομένα, δηλαδή οι 
πολλές και ωραίες παραλίες, το όμορφο 
κλίμα, αλλά και τα πανέμορφα ορεινά 
μέρη, αυτό που κάνει την διαφορά εν 
μέσω υγειονομικής κρίσης, είναι να πα-
ρουσιαστεί η Ελλάδα να διαφημιστεί η 
Κεντρική Μακεδονία ως ένας ασφαλής 
προορισμός, με πολύ χαμηλά ποσοστά 
μεταδοτικότητας και με αυξημένα μέτρα 
προστασίας από τον κορωνοϊό χωρίς επι-
πρόσθετη ταλαιπωρία για τον επισκέπτη. 

Ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θε-
οχάρης έχει επιβεβαιώσει ως χρονικό 
ορόσημο για το επίσημο άνοιγμα του Ελ-
ληνικού Τουρισμού την 14η Μαΐου 2021. 
Όπως ανέφερε «είμαστε σχετικώς βέβαι-
οι ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι 
ασφαλής, καθώς θα έχουμε ως συμμά-
χους τον καλό καιρό και την πρόοδο των 

εμβολιασμών. Το μόνο που μπορούμε να 
πούμε προς το παρόν με σιγουριά είναι 
ότι το 2021 θα αποδειχθεί καλύτερο από 
την προηγούμενη χρονιά».

Ένα από τα «όπλα» που η χώρα μας 
θεωρεί πως μπορεί να της δώσει πολ-
λά στην μάχη της ασφάλειας απέναντι 
στον αόρατο εχθρό και να διευκολύνει 
τις μετακινήσεις γεγονός που ευνοεί τον 
τουρισμό είναι η υιοθέτηση από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση του «Ψηφιακού Πράσι-

νου Πιστοποιητικού» για τους ταξιδιώτες 
που έχουν εμβολιαστεί, σύμφωνα με την 
πρόταση που έχει υποβάλει, ήδη από τον 
Ιανουάριο, ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος 
Μητσοτάκης. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την 
θέσπιση του συγκεκριμένου πιστοποιη-
τικού για τη διευκόλυνση της ασφαλούς 
ελεύθερης κυκλοφορίας εντός των ορί-
ων της  κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
COVID-19 .

Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό 
θα είναι απόδειξη ότι ένα άτομο έχει εμ-
βολιαστεί κατά του COVID-19, έλαβε αρ-
νητικό αποτέλεσμα σε τεστ ή ανάρρωσε 
από την COVID-19. Θα είναι δωρεάν, σε 
ψηφιακή ή έντυπη μορφή. Θα περιλαμ-
βάνει έναν κωδικό QR για τη διασφάλιση 
της ασφάλειας και της αυθεντικότητας 
του.

Με δήλωση του στην karfitsa ο πρό-
εδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας κ. 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Τ Η Σ 
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Ηρακλής Τσιτλακίδης, χαρακτήρισε την είδηση για την 
θέσπιση του Ψηφιακού Πράσινου Πιστοποιητικού πολύ 
θετικό, σημαντικό βήμα και ως την πρώτη ευχάριστη εί-
δηση που μπορεί να δώσει μια αχτίδα αισιοδοξίας στον 
κλάδο.

Το πιστοποιητικό έχει σχεδιαστεί προσεκτικά, κατά τέ-
τοιο τρόπο ώστε να μην εγείρει την παραμικρή ανησυχία 
περί παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Περιλαμβάνει 
πολλαπλές επιλογές, επιτρέποντας σε κάποιον ο οποίος 
δεν επιθυμεί να αποκαλύψει εάν έχει εμβολιαστεί ή όχι, 
να υποβληθεί σε τεστ PCR.

Για τον Χάρη Θεοχάρη  «το πιστοποιητικό εμβολια-

σμού περιφρουρεί μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ελευθερία της μετακίνη-
σης».

Η σημασία του Οδικού Τουρισμού
Ιδιαίτερη σημασία έχει για την περιοχή της Κεντρι-

κής Μακεδονίας ο οδικός τουρισμός, ο οποίος αποτελεί 
το 30% των συνολικών αφίξεων. Σε απόλυτα νούμερα, 
σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Του-
ριστικών Επιχειρήσεων, οι αφίξεις οδικού τουρισμού το 

2019 έφτασαν τις 9.600.000. Το συγκεκριμένο νούμερο 
μόνο αμελητέο δεν είναι με τον βουλευτή Θεσσαλονίκης 
της ΝΔ Δημήτρη Βαρτζόπουλο να προτείνει ως επιπρό-
σθετο μέτρο ασφάλειας ενάντια στην πανδημία , ένα γενι-
κευμένο αυστηρό σύστημα testing το πρώτο 24ωρο μετά 
την οδική άφιξη. 

Οι επαγγελματίες του κλάδου και η Πανελλήνια Ένω-
ση Ξενοδόχων  έχουν καταθέσει μια σειρά προτάσεων 
προκειμένου να αυξηθεί το αίσθημα ασφάλειας στους 
επισκέπτες, πελάτες τους, αλλά και στους εργαζόμενους .

Η Πανελλήνια Ένωση Ξενοδόχων έχει προτείνει την 
διενέργεια rapid tests σε πελάτες και εργαζομένους. 

Πολύ σημαντικό είναι ότι στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
δυναμικότητας άνω των 50 κλινών είναι υποχρεωτική η 
παρουσία και συνδρομή ιατρού κατάλληλα εκπαιδευμέ-
νου στη διενέργεια των ελέγχων, πέραν της τηρήσεως 
των ειδικών αντί-COVID υγειονομικών πρωτοκόλλων. 

Αναγκαίο το άνοιγμα όλων των χερσαίων συνόρων
Στην τεράστια σημασία του οδικού τουρισμού για 

ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία και ειδικότερα για την 
Πιερία, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων 
της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλής Τσιτλακίδης τονί-
ζοντας στην karfitsa  πως το 70% του τουρισμού στην 
συγκεκριμένη περιοχή φτάνει  οδικά. Ο κ. Τσιτλακίδης το-
νίζει πως βασικό αίτημα των επαγγελματιών του κλάδου 
είναι να αντιμετωπίζεται ο οδικός τουρισμός ισότιμα με 
τις υπόλοιπες μορφές όπως ο αεροπορικός, να μην αντι-
μετωπίζεται ως δεύτερης και μειωμένης  ταχύτητας. 

Όπως εξηγεί ο μεγάλος όγκος οδικών τουριστών που 
επισκέπτεται την χώρα μας είναι αδύνατο να περάσει 
μόνο από το τελωνείο Προμαχώνα. «Θα πρέπει να είναι 
ανοιχτά όλα  τα χερσαία σύνορα και ειδικά για την Πιερία 
πάρα πολύ σημαντικοί είναι οι Εύζωνοι από τους οποίους 
διέρχεται το 25% του συνολικού οδικού τουρισμού, πο-
σοστό που στην περιοχή μας μπορεί να μεταφράζεται σε 
άνω του 60%», υπογραμμίζει ο κ. Ηρακλής Τσιτλακίδης.

Η Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας, συνέταξε και απέστειλε 
κοινή επιστολή μαζί  με την Ομοσπονδία Ενοικιαζόμενων 
Δωματίων και Διαμερισμάτων Πιερίας, Πέλλας και Ημα-
θίας, σε όλους τους βουλευτές Πιερίας, τονίζοντας την 

ανάγκη λειτουργίας  όλων των χερσαίων συνόρων της 
χώρας με το απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό και τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό.

Η περσινή χρονιά ήταν καταστροφική για τον κλάδο 
του τουρισμού, με τους επαγγελματίες όμως να συντάσ-
σονται με την πολιτεία και να λειτουργούν και οι ίδιοι με 
πρώτο ζητούμενο την προστασία της δημόσιας υγείας.

Στην Πιερία τα περσινά έσοδα από τον τουρισμό σχε-
δόν μηδενίστηκαν. Οι απώλειες ήταν άνω του 90% και σε 
αυτό την μεγαλύτερη συμβολή είχε το γεγονός ότι ήταν 
κλειστά όλα τα χερσαία σύνορα της περιοχής.

Οι ξενοδόχοι συμφωνούν σε οποιαδήποτε μορφή 
ελέγχου αποφασιστεί για ασφάλεια ενάντια στον κορω-
νοϊό και είναι έτοιμοι να συμμορφωθούν αυστηρά και με 
συνέπεια με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα τους 
υποδειχτούν.

reportage
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Ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ Κώστας Καραγκούνης στην karfitsa

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διαχρονικά «κλείνει 
το μάτι» στην παραβατικότητα

Την τρέχουσα πολιτική επικαιρό-
τητα σχολίασε σε συνέντευξη 
του στην karfitsa ο βουλευτής 

Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ Κώστας 
Καραγκούνης. Σχετικά με τις κινητο-
ποιήσεις των τελευταίων ημερών ο 
κ. Καραγκούνης υπερασπίστηκε το 
δικαίωμα των πολιτών για το συνέρ-
χεσθαι, ωστόσο αναφερόμενος στην 
στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
δήλωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ενδιαφέ-
ρεται για την ουσία του προβλήματος 
και διαχρονικά κλείνει το μάτι στην 
παραβατικότητα. Ο βουλευτής εξήγη-
σε πως η κυβέρνηση έχοντας πλέον 
εμπειρία επιτυχημένης διαχείρισης της 
πανδημίας, προχωράει τέλη Μαρτίου 
στο άνοιγμα δραστηριοτήτων.

Το παρατεταμένο lockdown όπως 
φαίνεται δεν απέδωσε τα αναμενόμενα 
και ο αριθμός των κρουσμάτων παρα-
μένει υψηλός. Έχει ακουστεί από κυ-
βερνητικά χείλη πως πάμε για άνοιγμα 
αγοράς τέλη Μαρτίου. Αυτό δεν είναι 
ριψοκίνδυνο;

Εάν έχει αποδείξει κάτι η εμπειρία των 
lockdowns στην Ευρώπη είναι ότι ο χει-
ρισμός της πανδημίας είναι «ανακριβής 
επιστήμη» που σημαίνει ότι καμιά φορά 
σε σχέση με τον ιό η πρόβλεψη, η οποία 
ούτως ή άλλως είναι εγγενώς δύσκολη 
στην περίπτωση αυτή μπορεί να πέσει 
έξω. Με άλλα λόγια η στατιστική και η 
δυναμική του ιού δεν είναι πάντοτε προ-
βλέψιμη. Το είδαμε και σε μεγάλες χώ-
ρες με εμπειρία στα μοντέλα διαχείρισης 
κινδύνου, όπως η Μεγάλη Βρετανία και η 
Γαλλία, όπου ο ιός καμιά φορά διέψευσε 
τα σχέδια. Και είναι και λογικό γιατί μι-
λάμε για έναν ιό ο οποίος έχει κάνει από 
την αρχή της πανδημίας χιλιάδες μεταλ-
λάξεις. Οπότε με αυτά τα δεδομένα θα 
έλεγα ότι στην Ελλάδα συγκριτικά είχαμε 
μία καλή πορεία. Δεν είδαμε τις εκατόμ-
βες θανάτου που υπήρχαν αλλού, ούτε 
και το σύστημα υγείας κατέρρευσε όπως 
έγινε σε Πορτογαλία, Ισπανία και  Ιταλία. 

Και είναι αυτή η ισορροπία η οποία επι-
τρέπει στη Κυβέρνηση να ξαναπάει σε 
ένα άνοιγμα της αγοράς. Φυσικά ο ιός 
μπορεί να μας εκπλήξει και πάλι αλλά 
όπως είπα στην Ελλάδα τουλάχιστον, τον 
τελευταίο χρόνο έχουμε αποδείξει ότι 
αυτές τις εκπλήξεις μπορούμε να τις δι-
αχειριστούμε. Έτσι θα κάνουμε και τώρα. 

Παρά τα μέτρα στήριξης αγοράς και 
νοικοκυριών 36,5 δισ. ευρώ για την δι-
ετία 2020-2021, πολλές μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις δηλώνουν αδυναμία επα-
ναλειτουργίας. Βλέπετε δημοσιονομικά 
εφικτό ένα σχέδιο οικονομικής ενίσχυ-
σης για το άνοιγμα του λιανεμπορίου; 

Καταρχήν να μην υποτιμάμε αυτό που 

έχει ήδη γίνει, γιατί αν αυτό το τεράστιο 
πακέτο στήριξης της ζήτησης δεν είχε 
υλοποιηθεί από την κυβέρνηση, με τις 
επιστρεπτέες προκαταβολές, με τις ανα-
στολές των φορολογικών και ασφαλι-
στικών υποχρεώσεων, με τις επιδοτήσεις 
των ενοικίων και με την παρεμπόδιση 
των πωλήσεων, άρα αυτό που περιγρά-

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Ο Ν  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο  Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Τ Η
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φεται ως φόβο για κάποιο κομμάτι της μικρής επιχειρη-
ματικότητας θα ήτανε ζοφερή πραγματικότητα για το σύ-
νολό της. Άρα τα δοχεία είναι συγκοινωνούντα. Τα μέτρα 
της κυβέρνησης ήδη στήριξαν το μεγαλύτερο κομμάτι 
της επιχειρηματικότητας, μικρής και μεγάλης η οποία και 
νομίζω θα μπορέσει να ξανασταθεί στα πόδια της. Όμως 
φυσικά για εκείνο το τμήμα της μικρής επιχειρηματικότη-
τας το οποίο θα βγει από την πανδημία βαριά τραυματι-
σμένο θα πρέπει όντως να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή 

στήριξη. Και αυτό μάλιστα πολύ περισσότερο γιατί πρέπει 
να θυμόμαστε ότι η δεκαετία της οικονομικής κρίσης και 
των μνημονίων έπληξε ειδικά αυτή τη μικρή επιχειρημα-
τικότητα. Οπότε ναι, η κυβέρνηση θα είναι παρούσα και 
θα συνεχίσει να στηρίζει τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής 
οικονομίας.Σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
όπως για παράδειγμα οι προτάσεις του Γιώργου Καρανίκα 

και της ΕΣΕΕ στα θέματα της μικρομεσαίας επιχειρηματι-
κότητας είναι πάντοτε καίριες.

Υπάρχει ένα κύμα κινητοποιήσεων με την αξιωμα-
τική αντιπολίτευση να κάνει λόγο για μήνυμα απέναντι 
στην αστυνομοκρατία και τα ακραία περιστατικά αστυ-
νομικής βίας. Πως το σχολιάζετε;

Κοιτάξτε, να διακρίνουμε τα πράγματα. Εγώ δεν έχω 
αντίρρηση ο κόσμος να εκφράζει τη διαμαρτυρία του, 
αυτό είναι και το νόημα του συνταγματικού δικαιώματος 

του συνέρχεσθαι. Όμως δεν ζούμε σε κανονικούς και-
ρούς. Άρα το πρώτο που έχω να πω είναι ότι η υποκίνη-
ση σε καθημερινή βάση εκατοντάδων συγκεντρώσεων 
διαμαρτυρίας από την αξιωματική αντιπολίτευση είτε για 
την αστυνομική βία, υποτιθέμενη και μη, είτε για τους 
εκβιασμούς του τρομοκράτη Κουφοντίνα, είτε λόγω των 
αλλαγών που προωθούνται στην ανώτατη εκπαίδευση 
ώστε τα πανεπιστήμια να μην είναι χώροι επαναστατικού 
αγώνα αλλά κυρίως χώροι μόρφωσης , αποτελεί ανεξάρ-
τητα της ουσίας ή του δικαίου των διαδηλώσεων αυτών 
εκδήλωση ακραίας θεσμικής ανευθυνότητας. Γιατί για 
να μην κρυβόμαστε αυτές οι συνεχείς διαδηλώσεις λει-
τουργούν ως εστίες υπερμετάδοσης του κορονοιού και οι 
οποίες συνεργούν στη συνεχιζόμενη εκατόμβη θυμάτων 
την οποία βιώνουμε καθημερινά. Οπότε πάω στο δεύτε-
ρο που θέλω να πω γιατί φυσικά η αστυνομική βία είναι 
ενδημική σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε άλ-
λες λιγότερο σε άλλες περισσότερο και φυσικά αυτή η 
κυβέρνηση έχει αποδείξει επανειλημμένα την ευαισθησία 
της στα θέματα δικαιωμάτων του πολίτη και με την ίδια 
λογική θα πορευτεί και στο θέμα των όποιων υπερβάσε-
ων συμπεριφοράς από την πλευρά της αστυνομίας. Αλλά 
μην κάνετε λάθος. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ενδιαφέρεται για την ου-
σία του προβλήματος, ο λόγος που υποκινεί την συνεχή 
ένταση έχει να κάνει με τη διαχρονική αντίληψή του στην 
ίδια την έννοια της τάξης και της κοινωνικής ειρήνης και 
γαλήνης. Τελικά διαχρονικά κλείνουν το μάτι στην παρα-

βατικότητα και κανείς δεν πρέπει να παρασύρεται από τα 
φληναφήματα για την αστυνομική βία για το τί πραγμα-
τικά επιδιώκουν. Η ιστορία τους είναι γνωστή και τα λέει 
όλα.

Θα ήθελα την άποψη σας για τις διερευνητικές επα-
φές με την Τουρκία και αν βλέπετε να προκύπτει κάτι 
ουσιαστικό μέσα από αυτές.

Δεν νομίζω να είναι κανείς τόσο αφελής ώστε να 
πιστεύει ότι περιμένουμε κάτι ουσιαστικό από αυτές τις 

επαφές. Κατά την άποψή μου ουδέν θα προκύψει από 
αυτές τις διερευνητικές. Από την άλλη το να συζητάμε 
με το γείτονά μας αποτελεί πάγια στάση της ελληνικής 
πολιτικής. Και ο λόγος είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει ποτέ 
λόγο να φοβάται να συζητάει, ακριβώς γιατί έχει δίκιο και 
ακριβώς επειδή την εξωτερική της πολιτική την χαράζει 
σε σύμπνοια με το διεθνές δίκαιο και όχι όπως η Τουρκία 
με σκοπό να το αποφύγει. Αυτός που δεν θέλει να συζη-
τάει είναι πάντοτε αυτός που έχει άδικο και αυτό εξηγεί 
γιατί η Τουρκία σύρθηκε, πιέστηκε για να οδηγηθούμε 
στις διερευνητικές- ποτέ δεν τις ήθελε, ούτε τώρα τις θέ-
λει. Γιατί φυσικά οι διερευνητικές επαφές δεν αποτελούν 
διαπραγμάτευση την οποία ακριβώς θέλει η Τουρκία για 
να βάλει πάνω στο τραπέζι όλες τις παράλογες απαιτή-
σεις της. Η μόνη λογική των διερευνητικών επαφών σε 
αυτή τη φάση, είναι ότι γίνονται με μόνο σκοπό να τεθούν 
τα λογικά όρια εντός των οποίων μπορούμε και μόνο να 
συζητήσουμε για το μόνο υπαρκτό θέμα το οποίο υπάρχει 
για συζήτηση, δηλαδή την οριοθέτηση της υφαλοκρηπί-
δας και των θαλασσίων ζωνών. Και από την άλλη αφο-
πλίζουν την Τουρκία και της στερούν τον διακαή πόθο για 
διαπραγμάτευση εφ’ όλης της ύλης. Και που ξέρετε μπο-
ρεί αυτή τη φορά κάτι πράγματι να αλλάξει. Το παρελθόν 
σίγουρα δεν αφήνει περιθώριο για αισιοδοξία αλλά πρέ-
πει να περιμένουμε. Οι συνέργειες της εξωτερικής πολι-
τικής της Ελλάδος και οι ευρείες όποιες συμμαχίες της 
στην περιοχή δημιουργούν νέα δεδομένα.

συνέντευξη

Δεν είδαμε τις εκατόμβες θανάτου που υπήρχαν αλλού, ούτε 

και το σύστημα υγείας κατέρρευσε όπως έγινε σε Πορτογαλία, 

Ισπανία και  Ιταλία. Και είναι αυτή η ισορροπία η οποία 

επιτρέπει στη Κυβέρνηση να ξαναπάει 

σε ένα άνοιγμα της αγοράς.
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Συνέντευξη της τέως Αντιδημάρχου Παιδείας στην «Κ» μετά την αποπομπή της

Δ.Ακριτίδου: Απαιτώ δημόσια 
συγγνώμη από τον δήμαρχο 

Στα δημοτικά έδρανα ως ανεξάρ-
τητη δημοτική σύμβουλος θα 
κάθεται πλέον η Αντιδήμαρχος 

Παιδείας, Δήμητρα Ακριτίδου, μετά 
την αποπομπή της από τον δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης για την υπόθεση των 
εμβολιασμών. Σε συνέντευξη της 
στην εφημερίδα «Karfitsa» κάνει 
έναν απολογισμό του έργου της, ενώ 
παράλληλα απαντά στα ερωτήματα 
που αφορούν την πολύκροτη υπόθεση 
στην οποία ενεπλάκη η ίδια και ο πρώ-
ην πρόεδρος του δημοτικού συμβουλί-
ου Θεσσαλονίκης, Δρόσος Τσαβλής. 

    «Το θέμα της ηθικής τάξης που ανέ-
φερε ο Δήμαρχος στην ανακοίνωση της 
αποπομπής μου, έχει για μένα βαρύνου-
σα σημασία διότι έθιξε την προσωπικότη-
τά μου και γι’ αυτό το θέμα θα απαιτήσω 
δημόσια συγνώμη. Ειδάλλως προτίθεμαι 
να προσφύγω στη δικαιοσύνη για αποκα-
τάσταση του ονόματός μου», αναφέρει 
μεταξύ άλλων.

Κυρία Ακριτίδου, κάνοντας αρχικά 
έναν απολογισμό… ποιο θεωρείτε ότι 
είναι το πιο σημαντικό «αποτύπωμα» 
που αφήνετε στην αντιδημαρχία Παι-
δείας του Δήμου Θεσσαλονίκης μετά 
από 18μηνη θητεία; Ανέλαβα την Αντι-
δημαρχία Παιδείας ούσα βαθύς γνώστης 
της εκπαίδευσης, μιας και ήμουν μάχιμη 
εκπαιδευτικός και για πολλά χρόνια δια-
τέλεσα σε διευθυντικές θέσεις σχολείων, 
τόσο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
αλλά και Διευθύντρια ενός από τα μεγα-
λύτερα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης, με ταυτόχρονη συνερ-
γασία ως επιστημονικός συνεργάτης και 
διδάσκουσα με Ελλαδικά και μη Πανεπι-
στήμια, όπως και από θέσεις ευθύνης σε 
επίπεδο Περιφέρειας για πιστοποιήσεις 
των εξετάσεων των αποφοίτων από δη-
μόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ. Είχα συνεπώς την 
τεχνογνωσία των δομών και του τρόπου 
λειτουργίας τους. Παράλληλα με την 
Αντιδημαρχία ανέλαβα και τις δύο σχολι-

κές επιτροπές, με σκοπό τα υπερχρεωμέ-
να αυτά Νομικά Πρόσωπα να παράσχουν 
από την μία αναβαθμισμένες υπηρεσίες 
στα σχολεία και από την άλλη την μείω-
ση τους χρέους τους.

Στη διάρκεια της παραμονής μου στις 
θέσεις αυτές ανελήφθησαν σειρά πρωτο-
βουλιών και συνεργασιών προς όφελος 
των δημοτών την περίοδο της πανδη-
μίας, διαδικτυακά συνέδρια με επίκαιρα 
θέματα, απασχόληση των παιδιών με 
ανάγνωση παραμυθιών, μνημόνια και 

θετικές ενέργειες με πανεπιστήμια και 
φορείς, Συμβούλιο της Ευρώπης, παν/
μιο Αιγαίου κλπ.

Από την άλλη και αυτό είναι εξαιρε-
τικά σημαντικό να ακουστεί, το ΝΠΔΔ 
της πρωτοβάθμιας από χρέη που είχε, 
διαθέτει αυτή τη στιγμή στο ταμείο θε-
τικό υπόλοιπο χιλιάδων ευρώ. Για δε τη 
δευτεροβάθμια έχουν αποπληρωθεί κά-
ποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και στο 
ταμείο υπάρχει εξ ολοκλήρου η πρώτη 
τακτική επιχορήγηση για χρήση, αρκε-

τών χιλιάδων ευρώ.
Η συνετή, ορθολογική και σωστά ορ-

γανωμένη διοίκηση των δύο αυτών Νο-
μικών Προσώπων έφερε αποτελέσματα 
εξαιρετικά, με ταυτόχρονη λειτουργία σε 
ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες των σχο-
λείων. Καταφέραμε μέσα από μεγάλες 
χορηγίες να είναι γεμάτα από υλικά τα 
σχολεία και ενεργοποιήσαμε όλους τους 
παράγοντες συντήρησης των υποδομών 
των σχολείων και την αισθητική τους 
αναβάθμιση. Ενέργειες που εύχομαι να 
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Επειδή γνώμονάς μου είναι το συμφέρον της 

πόλης συνολικά θα ασκώ δημόσιο έλεγχο, 

ως οφείλω από την θέση της ανεξάρτητης 

δημοτικού συμβούλου και κατά συνείδηση 

θα τοποθετούμαι δια της ψήφου μου.
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συνεχιστούν επ’ ωφελεία της εκπαιδευτι-
κής μας κοινότητας. Είναι συνεπώς πολ-
λά αυτά που έγιναν με ρεαλισμό, εντιμό-
τητα και όραμα.

-Πιστεύατε πριν από ένα μήνα, και 
πριν την υπόθεση των εμβολίων που θα 
σας ρωτήσω παρακάτω, ότι θα παραμεί-
νετε στην ίδια θέση σε ενδεχόμενο ανα-
σχηματισμού από τον δήμαρχο; Πρέπει 
να σας πω ότι εγώ με έναν ρομαντικό 
ιδεαλισμό και ταυτόχρονα με αγάπη για 
την παιδεία λειτουργούσα ανεξάρτητα 
των «βουλών» του τρίτου ορόφου. Με 
ενδιέφερε να ήμουν αποτελεσματική και 
παραγωγική, οπότε δεν με απασχολούσε 
το μετά. Βεβαίως ακουγόταν συνεχώς 
έπαινοι και εμπιστοσύνη στη δουλειά 
μου και δημοσίως μέσα από το Δημοτικό 
Συμβούλιο από τον Δήμαρχο.

Μετανιώσατε που εμβολιαστήκατε 
και σας στοίχισε τη θέση της αντιδη-
μάρχου; Η’ θα ενεργούσατε και πάλι 
με τον ίδιο τρόπο; Η πράξη του εμβο-
λιασμού μου προέκυψε τυχαία και όχι 
εκ της θέσεώς μου ως αντιδημάρχου. 
Πραγματοποιήθηκε γιατί πιστεύω ότι εί-
ναι καλύτερα κοινωνικά και οικονομικά 
να αξιοποιούνται τα εμβόλια και όχι να 
πετιούνται. Όλα έγιναν με βάση τις οδη-
γίες του ΕΟΔΥ και χωρίς να πάρουμε την 

θέση κανενός. Συνεπώς δεν μετάνιωσα 
που το έπραξα, λυπάμαι γιατί τις ημέρες 
εκείνες πετάχτηκαν πολλά εμβόλια και 
δεν αξιοποιήθηκαν.

-Σκέφτεστε να κινηθείτε νομικά για 
την υπόθεση των εμβολιασμών, όπως 
έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα κάνει και 
ο πρώην πρόεδρος του δημοτικού συμ-
βουλίου, Δρόσος Τσαβλής; Και εναντί-
ον ποιων; Το θέμα της ηθικής τάξης που 
ανέφερε ο Δήμαρχος στην ανακοίνωση 
της αποπομπής μου, έχει για μένα βα-
ρύνουσα σημασία διότι έθιξε την προ-
σωπικότητά μου και γι’ αυτό το θέμα θα 
απαιτήσω δημόσια συγνώμη, ειδάλλως 
προτίθεμαι να προσφύγω στη δικαιοσύ-
νη για αποκατάσταση του ονόματός μου.

-Τι γραμμή θα ακολουθήσετε πλέον 
από τη θέση της ανεξάρτητης συμβού-
λου Θεσσαλονίκης; Επειδή γνώμονάς 
μου είναι το συμφέρον της πόλης συνο-
λικά θα ασκώ δημόσιο έλεγχο, ως οφεί-
λω από την θέση της ανεξάρτητης δημο-
τικού συμβούλου και κατά συνείδηση θα 
τοποθετούμαι δια της ψήφου μου.

-Τέλος, αν γυρίζαμε το χρόνο πίσω 
στην ημέρα της εκλογής σας στα δημο-
τικά έδρανα. Υπάρχει κάτι που θα αλλά-
ζατε; Εξελέγην από τον συνδυασμό που 
ηγείτο ο Νίκος Ταχιάος και μετά τα εκλο-

γικά αποτελέσματα της δεύτερης Κυρια-
κής ακολούθησε η ανεξαρτοποίησή μου 
μαζί με άλλους τέσσερις δημοτικούς 
συμβούλους, προκειμένου να υπάρξει 
διοίκηση στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Εδώ να σημειώσω ότι για να στηρίξω 
τότε τον κ.Ζέρβα ζήτησα τη σύμφωνη 
γνώμη στελεχών της Νέας Δημοκρατίας 
στην οποία ιδεολογικά ανήκω και ήθελα 

την άποψη του κόμματος που στήριξε τον 
συνδυασμό με τον οποίο εκλέχθηκα.

Εάν λοιπόν γύριζα τον χρόνο πίσω θα 
επαναλάμβανα τις επιλογές του τότε, με 
τις συνθήκες του τότε. Ίσως να μην στή-
ριζα στην εξέλιξη τόσο πολύ ορισμένες 
από τις επιλογές της διοίκησης Ζέρβα.

συνέντευξη
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Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού

Συστήνεται επιτροπή 
για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+

Γροθιά στο στομάχι των προο-
δευτικών κοινωνιών αποτελεί 
η έκθεση της  Επιτροπή κατά 

του Ρατσισμού του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για το 2020 που δόθηκε στη 
δημοσιότητα ενόψει της Παγκόσμιας 
Ημέρας κατά του Ρατσισμού στις 21 
Μαρτίου.

Η πρόεδρος της Επιτροπής,  Μαρία 
Ντανιέλα Μαρούδα,  παρομοιάζει την 
κρίση του κορονοϊου με αυτήν του Β 
παγκοσμίου πολέμου καθώς όπως ανα-
φέρει είχαν καθολικό αντίκτυπο στην 
Ευρώπη. «Από τη διάδοση αντισημιτικών 
θεωριών συνωμοσίας για την προέλευ-
ση της νόσου και τη στόχευση ατόμων 
ασιατικής καταγωγής στο ξέσπασμα της 
πανδημίας μέχρι το επακόλουθο λοκντά-
ουν και την οικονομική ύφεση που πλήτ-
τει περισσότερο τις περιθωριοποιημένες 
ομάδες, η κρίση του κορονοϊού έχει προ-
καλέσει συνολική οπισθοδρόμηση στα 
ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη» 
αναφέρει η κ Μαρούδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης 
η Ευρώπη του 2020 κλήθηκε να αντιμε-
τωπίσει τέσσερις προκλήσεις  : τον μετρι-
ασμό του δυσανάλογου αντίκτυπου της 
πανδημίας του κορονοϊού σε ευάλωτες 
ομάδες, την αντιμετώπιση του βαθιά ρι-
ζωμένου ρατσισμού στη δημόσια ζωή, 
την καταπολέμηση του ρατσισμού ενα-
ντίον των μουσουλμάνων και του αντι-
σημιτισμού και την αντιμετώπιση των 
αντιδράσεων ενάντια στην προστασία 
των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων.

Μάλιστα ο ρατσισμός έγινε ακόμη πιο 
έντονος σε νέους σε ηλικία ΛΟΑΤΚΙ, που 
λόγω ανεργίας ή αλλου είδους ανάγκης 
έπρεπε να μετακομίσουν πίσω σε οικογέ-
νειες φοβικές προς την ταυτότητα φύλου 
τους.

Μεταξύ άλλων η  Επιτροπή του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης εκφράζει την ανη-
συχία της και για το γεγονός ότι οι αντι-
δράσεις ενάντια στους ΛΟΑΤΚΙ κερδίζουν 
έδαφος σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, 

αν και διαπιστώνει πρόοδο σε άλλες χώ-
ρες, όπως την υιοθέτηση νόμων για τους 
γάμους ομοφυλοφίλων ή το διορισμό 
ΛΟΑΤΚΙ ατόμων σε υψηλές πολιτικές θέ-
σεις ή την απαγόρευση μη συναινετικών 
χειρουργικών επεμβάσεων σε ίντερσεξ 
παιδιά.. 

Στο μεταξύ σύμφωνα με τα στοιχεία 
που ανακοινώθηκαν πέρυσι στις 31 
Μαρτίου, παγκόσμια ημέρα τράνς ορατό-
τητας, 350 τρανς άτομα δολοφονήθηκαν 
μόνο μέσα στο 2020 παγκοσμίως

Η κυβέρνηση «σπάει» την ρατσι-
στική αντιμετώπιση των ΛΟΑΤΚΙ και συ-
στήνει Εθνική στρατηγική 

Στην Ελλάδα πρόσφατη έρευνα του 
ΚΜΟΠ (Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και 
Καινοτομίας), στο πλαίσιο της υλοποίη-
σης του ευρωπαϊκού έργου FAROS κατέ-
δειξε ότι ένα στα τρία ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα έχει 
δεχθεί προσβολές ή εξύβριση λόγω του 
σεξουαλικού του προσανατολισμού ή/
και της έκφρασης ή ταυτότητας φύλου 
του από επαγγελματίες στον δημόσιο το-
μέα έστω και μία φορά. 

Δύο στους τρεις (63%) θεωρούν πως 
δεν έχουν ισότιμη πρόσβαση στις δημό-
σιες υπηρεσίες, σε σχέση με τα άτομα 
που δεν έχουν ταυτότητα.

Σχεδόν τρεισήμισι χρόνια μετά την 
ψήφιση του νομοσχεδίου για τη νομική 
αναγνώριση ταυτότητας φύλου (ΝΑΤΦ) 
από τη Βουλή η Ελληνική κοινωνία στή-
νει ακόμη τείχη απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ άτο-
μα.

Με απόφαση του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, συστήνεται επιτροπή 
με σκοπό τη σύνταξη Εθνικής Στρατηγι-
κής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ .

 Πρόεδρος της Επιτροπής τέθηκε ο 
πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δι-
καστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΔΔΑ) και καθηγητής Δημοσίου Διε-
θνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθη-
νών, Λίνος Αλέξανδρος Σισιλιάνος. «Τα 
θέματα της καταπολέμησης των δια-
κρίσεων σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων 
έχουν απασχολήσει επανειλημμένως και 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και την Επιτρο-
πή του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά 
του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας. 

Είναι καιρός πλέον να αποκτήσουμε μία 
εθνική στρατηγική η οποία να ανταπο-
κρίνεται στο διεθνές γίγνεσθαι», σημεί-
ωσε από την πλευρά του ο κ. Σισιλιάνος.

 «Εργαζόμαστε όλοι για μία σύγχρο-
νη και δίκαιη Ελλάδα και μία τέτοια χώρα 
δεν νοείται να αποκλείει ή να διαχωρίζει 
τους πολίτες της. Γι΄αυτό και τα ΛΟΑΤΚΙ+ 
άτομα πρέπει να βρουν ισότιμη θέση 
στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική 
ζωή της πατρίδας μας. Είναι ατομικό τους 
δικαίωμα αλλά είναι και υποχρέωση της 
πολιτείας και νομίζω ότι είναι και μία 
ώριμη τομή προς όφελος του εθνικού 
συνόλου», ανέφερε ο πρωθυπουργός 
κατά τη συνάντησή του με τον κ Σισιλιά-
νο.

Στόχος της Επιτροπής θα είναι η κα-
τάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου 
που θα καθορίζει  τη στρατηγική, τους 
στόχους και τις δράσεις υπουργείων και 
αρμόδιων φορέων για τον σχεδιασμό, 
την εκπόνηση και την υλοποίηση πολι-
τικών για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατό-
μων, κυρίως στην περίοδο 2021-2023.
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21 Μαρτίου Παγκόσμια ημέρα ατόμων με σύνδρομο Down

Οι άνθρωποι με σύνδρομο down 
υποφέρουν από... εγκλεισμό 

Ήταν  9 Φεβρουαρίου του 2020, όταν 
ο ηθοποιός Zack Gottsagen έγινε το πρώ-
το άτομο με σύνδρομο Down που έλαβε 
το Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ται-
νία «The Peanut Butter Falcon». Η απο-
νομή  κατά τη διάρκεια των 92ων ετήσι-
ων βραβείων της ακαδημίας στο Dolby 
Τheater στο Χόλιγουντ της Καλιφόρνια 
προκάλεσε τα δυνατά χειροκροτήματα 
των παρευρισκόμενων celebrities του 
διεθνούς καλλιτεχνικού στερεώματος.

Ο βραβευμένος  ηθοποιός στην ταινία 
το Γεράκι του Φυστικοβούτυρου, υπο-
δύθηκε ένα νεαρό αγόρι με σύνδρομο 
Down που δραπέτευσε από το ίδρυμα 
που ήταν κλεισμένος για να ακολου-
θήσει το όνειρό του την πάλη…Η ταινία 
ήρθε στις κινηματογραφικές αίθουσες 
στην Ελλάδα τον περασμένο Οκτώβρη 
και αποτέλεσε κίνητρο για όλους και μια 
ακόμη ελπίδα για τους πάσχοντες από 
σύνδρομο Down στη χώρα μας που κα-
θημερινά με την βοήθεια φίλων και συγ-
γενών προσπαθούν να κάνουν τα όνειρα 
τους πραγματικότητα. 

Ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελ-
λάδος, εδρεύει στη Θεσσαλονίκη από 
το 1990. Μέσα από μια σειρά δράσεων 
επί 30 χρόνια προσπαθεί να βοηθήσει τα  
μέλη του να γίνουν ενεργοί πολίτες και 
να συμμετέχουν σε όποια δραστηριότη-
τα ή χόμπι τους ευχαριστεί. Παράλληλα 
συμβάλει ώστε οι οικογένειες που συμ-
βουλεύει και συμπαραστέκεται να μην 
εγκαταλείψουν την προσπάθεια ανάδει-
ξης των ικανοτήτων αυτών των ατόμων 
από όσο πιο μικρή ηλικία είναι δυνατόν. 

Μάλιστα ακόμη και τις μέρες της 
καραντίνας, έχει βρει λύσεις για να 
απασχολεί διαδικτυακά τα μέλη του με 
δραστηριότητες και σωματική άσκηση 
προκειμένου να συνεχίσουν την κοινω-
νικοποίηση και την ενασχόληση με ότι 
τους χαροποιεί.  Άλλωστε τα αθλήμα-
τα των παραολυμπιακών αγώνων είναι 
στόχος πολλών μελών του συλλόγου. 

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα 
των ατόμων με σύνδρομο down συμ-

μετέχει σε μια σειρά διαδικτυακών εκ-
δηλώσεων ως μέλος μιας ευρύτερης 
κοινωνίας και ενημερώνεται για τους 
προβληματισμούς της Ευρωπαϊκής και 
διεθνούς κοινότητας. 

Ζητήσαμε από τον πρόεδρο του συλ-
λόγου Σταύρο Τσιφλίκη να μας αναλύ-
σει  τα απαραίτητα στάδια  που πρέπει 
να ακολουθηθούν από μικρή ηλικία για 
την   δόμηση της προσωπικότητας, των 
παιδιών αυτών. 

«Η διαδικασία ξεκινά με την αποδοχή 
του ατόμου, την αποδοχή της διαφορε-
τικότητας, την εκπαίδευση, την πρώιμη 
παρέμβαση, την εμπιστοσύνη στον άν-
θρωπο με σύνδρομο Down. 

Επίσης  στη συνέχεια, με υποστήριξη 
σε όλους εκείνους τους ενήλικους ρό-
λους που καλείται το άτομο να αναλάβει, 
την εργασία, την ανεξάρτητη διαβίωση, 
την δημιουργία σχέσεων. Πάντα εστιάζο-
ντας βέβαια στην ικανότητα των ατόμων 
και όχι στην μειονεξία» υπογράμμισε 
ο κ Τσιφλίκης και τόνισε ότι για να γίνει 
ανεξάρτητος χαρακτήρας κάποιος με 

σύνδρομο down «πρέπει να αντιμετωπί-
ζεται ως ενεργός πολίτης. Οπότε ρόλος 
μας είναι η εκπαίδευση του ατόμου στα 
δικαιώματά του, η προετοιμασία του για 
ανάληψη ενηλίκων ρόλων. Όλα αυτά 
γίνονται ενδεικτικά με εκπαίδευση σε 
κοινωνικές δεξιότητες, προεπαγγελματι-
κή εκπαίδευση, ενταξιακές δραστηριότη-
τες, ενημέρωση της τοπικής κοινότητας, 
συμμετοχή σε δρώμενα της κοινότητας 
κλπ».

Δυστυχώς τα μέτρα προστασίας από 
τον κορονοϊό και οι απαγορεύσεις που 
ισχύουν επηρεάζουν στην ανάπτυξη 
της προσωπικότητας των παιδιών με 
σύνδρομο down καθώς  έχουν σαν συ-
νέπεια των εγκλεισμό. Σύμφωνα με τον 
κ Τσιφλίκη  «ο εγκλεισμός στοίχισε σε 
εμάς αλλά και στους ανθρώπους με τους 
οποίους δουλεύουμε δουλειά χρόνων. 
Οι άνθρωποι με σύνδρομο Down υποφέ-
ρουν από τον εγκλεισμό από την απομό-
νωση κλπ. Δεξιότητες που αποκτήθηκαν 
με κόπο και σε βάθος χρόνου τίθενται σε 
αμφισβήτηση και χρειάζεται εκ νέου ερ-

γασία. Η εργασία των δομών ΑμεΑ κατά 
την δεύτερη φάση της πανδημίας περιό-
ρισε το φαινόμενο αλλά και πάλι θα χρει-
αστεί  χρόνος για αποκατάσταση».

Πάντως ο πρόεδρος του συλλόγου 
συνδρόμου  Down Ελλάδος δηλώνει ικα-
νοποιημένος από την εξέλιξη της κοινω-
νίας μας ως προς την δημιουργία δομών 
για την υποστήριξη αυτών των παιδιών 
και των ενηλίκων με σύνδρομο down. « 
Η Ελλάδα έχει ένα σύγχρονο νομοθετικό 
πλαίσιο που διασφαλίζει κατά πολύ την 
δια βίου υποστήριξη ανθρώπων με ανα-
πηρία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μένουν 
πολλά ακόμη να γίνουν ή να πρέπει να 
γίνουν» καταλήγει ο κ. Τσιφλίκης.

Info : Το σύνδρομο Down ή 
τρισωμία 21 προκαλείται από 
περίσσεια γενετικού υλικού στο 
χρωμόσωμα 21 που δημιουργεί 
τρεις εκδοχές αυτού του χρωμο-
σώματος αντί για τις φυσιολο-
γικές δύο. Τα βασικά χαρακτη-
ριστικά γνωρίσματα αυτής της 
ανωμαλίας είναι σωματική και 
νοητική υστέρηση που κυμαίνε-
ται από ελαφριά ως βαριά. Ωστό-
σο αυτές οι γενετικές διαφορο-
ποιήσεις δεν στέκονται εμπόδιο 
για την ανάπτυξη των παιδιών 
και την συμμετοχή τους στην 
κοινωνία. 

Info 2: Ο σύλλογος Συνδρό-
μου Down Ελλάδας ιδρύθη-
κε από 22 οικογένειες με την 
προτροπή της κας Χαρίκλειας 
Χατζησεβαστού - Καθηγήτριας 
Παιδιατρικής Κλινικής Γενετικής 
Α.Π.Θ.  Πρόκειται για την πρώτη 
οργανωμένη ομάδα γονέων με 
παιδιά με σύνδρομο Down στη 
χώρα εγγεγραμμένο στο Υπουρ-
γείο Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και εποπτευόμενο 
από αυτό. 
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Οικιακοί βοηθοί, σωματεία, αρπάζουν περιουσίες με πλαστές διαθήκες

Μοναχικοί ηλικιωμένοι 
στα νύχια απατεώνων 

Μοναχικοί ηλικιωμένοι 
πέφτουν στα δίχτυα απα-
τεώνων, που βάζουν στο 

στόχαστρο τις περιουσίες τους. Πρόκει-
ται για γέροντες οι οποίοι δεν έχουν 
άμεσους συγγενείς, ή οι δικοί τους 
έχουν απομακρυνθεί για διάφορους 
λόγους. Διαθήκες, πληρεξούσια, τους 
δίνουν τη δυνατότητα διαχείρισης 
όλης της περιουσίας που καταλήγει σε 
δικούς τους ανθρώπους ή ακόμη και 
σε σωματεία. Έγγραφα των οποίων η 
γνησιότητα αμφισβητείται και ήδη εξε-
τάζονται από τη Δικαιοσύνη. Εκτός της 
προσβολής των πράξεων αυτών έχουν 
γίνει ήδη προσφυγές και στα ποινικά 
δικαστήρια.  

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 
89χρονης που έχασε τη ζωή της πριν τρία 
χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Το μεγαλύτερο 
μέρος της ακίνητης περιουσίας της κατέ-
ληξε σε ένα σωματείο, που επικαλείται 
στην επωνυμία του το Άγιον Όρος, χωρίς 
όμως ο άνθρωπος που είχε εμφανιστεί 
ως μοναχός και εκπρόσωπος του σωμα-
τείου, φορώντας και ράσα, να έχει οποια-
δήποτε σχέση με τη μοναστική Πολιτεία. 
Αντίθετα έγινε ο ίδιος πληρεξούσιος δια-
χείρισης της κινητής περιουσίας και από 
τους λογαριασμούς οι συγγενείς της ηλι-
κιωμένης διαπίστωσαν ότι εξαφανίστη-
καν 100.000 ευρώ. Και δεν είναι μόνον 
αυτό. Οι συγγενείς της είχαν αποκλειστεί 
από το σπίτι της και τελικά ειδοποιήθη-
καν από νοσοκομείο επαρχιακής πόλης, 
πως η άτυχη γυναίκα νοσηλευόταν με 
εγκεφαλικό και ένας μοναχός επέμεινε 
να τη μεταφέρει σε… μοναστήρι, παρά 
την κατάστασή της.  

Η υπόθεση εκτυλίσσεται στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης σε ένα διαμέρισμα 
όπου έμενε η ηλικιωμένη, που έπα-
σχε από άνοια. Παρά την επίβλεψη των 
στενών συγγενών της, η ίδια δεν είχε 
δική της οικογένεια και παιδιά, ο εμφα-

νιζόμενος ως μοναχός την προσέγγισε, 
λέγοντας ότι ήταν εκπρόσωπος του μο-
ναστηριού, όπως μετέφερε στην Karfitsa 
συγγενής της που έχει προχωρήσει σε 
μηνύσεις και άλλες ενέργειες προσβο-
λής της διαθήκης. «Είδαμε ότι ήταν ο 
εκπρόσωπος του σωματείου στο σπίτι 

όταν έσπασε το πόδι της και σπεύσαμε 
να τη δούμε. Στη συνέχεια δεν μας άνοιγε 
όταν χτυπούσαμε», ανέφερε. Οι άνθρω-
ποι χάνουν τη γυναίκα, καθώς ξαφνικά 
εξαφανίζεται από το σπίτι όπου έμενε. 
Παρά τις έρευνες δεν εντοπίστηκε, μέ-
χρι που ειδοποιήθηκαν από νοσοκομείο 

επαρχιακής πόλης. «Μας τηλεφώνησαν 
και μας είπαν ότι ήταν εκεί και ότι ένας 
μοναχός ήθελε να την πάρει σε μονα-
στήρι. Πήγαμε εκεί και την πήραμε. Ήταν 
σε άσχημη κατάσταση, δεν μπορούσε να 
μπει σε μοναστήρι. Τελικά την πήγαμε σε 
κέντρο αποκατάστασης, όμως η γυναίκα 

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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δεν άντεξε», περιέγραψε. 
Αργότερα πληροφορήθηκαν ότι η γυναίκα που είχε 

άνοια και αυτό επιβεβαιώνεται από γραφολογική εξέτα-
ση που προσκόμισαν, στην οποία μάλιστα τονίζεται ότι οι 
υπογραφές της είναι υποβοηθούμενες, είχε παραχωρήσει 
όλη την περιουσία, πλην ενός ακινήτου, στο σωματείο. 
Πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι συγγενείς ανέφεραν 
ότι το συγκεκριμένο σωματείο αλλάζει «ταυτότητα» ανά 
δύο χρόνια, με εκπρόσωπο τον ίδιο μοναχό. «Αν τα έδινε 
σε ένα ίδρυμα, σε ένα γηροκομείο, δεν θα είχαμε κανένα 
πρόβλημα. Αυτοί φαίνεται πως τα άρπαξαν όλα». Εκτιμά-
ται ότι η αντικειμενική αξία μόνο του ενός γραφείου και 

του ενός διαμερίσματος που δόθηκαν με τη διαθήκη στο 
σωματείο φτάνει τις 250.000 ευρώ, καθώς πρόκειται για 
ακίνητα – φιλέτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ήδη οι 
συγγενείς με προσφυγή στη δικαιοσύνη έχουν μπλοκάρει 
τη μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας προς το συγκε-
κριμένο σωματείο, ενώ με τις μηνύσεις αναφέρουν ότι 

εξαπατήθηκε η ηλικιωμένη και με τα πληρεξούσια, από 
τα οποία χάθηκε η περιουσία της. «Βρήκαμε ένα σπίτι ρη-
μαδιό. Φαίνεται ότι έψαξαν και εκεί μέσα για να βρουν ότι 
είχε και δεν είχε», είπε ο συγγενής της.  

 
Οι γυναίκες και ο υδραυλικός  
Γιος ηλικιωμένου που έχασε τη ζωή του σε κλινική 

αποκατάστασης, πληροφορήθηκε τον θάνατο του πατέρα 
του ένα μήνα μετά. Μόλις την περασμένη Παρασκευή ο 
συνήγορός του Φώτης Βουλγαράκης κατέθεσε μήνυση 
κατά συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία κατηγορεί ότι 
με διαθήκη διαχειρίστηκαν όλη την κινητή περιουσία του 
και με διαθήκη υπεξαίρεσαν την κινητή περιουσία, μία 
βιοτεχνία, ένα κατάστημα, ένα εξοχικό μέχρι και ένα χω-
ράφι στο χωριό του.  

Στη μήνυση που κατατέθηκε κεντρικό ρόλο φαίνεται 
πως παίζουν δύο γυναίκες, οι οποίες παίρνουν τον ηλικι-
ωμένο από το εξοχικό του σε χωριό του Κιλκίς και τον με-
ταφέρουν σε δικό του ακίνητο, το οποίο εκείνες νοίκιαζαν 
οφείλοντας όμως πολλά ενοίκια, όπως αναφέρεται στην 
αναφορά που κατατέθηκε στην Εισαγγελία. Μάλιστα στη 
«φυγή» του γέροντα αντιδράει ένας γείτονας, που μέχρι 
τότε τον πρόσεχε. Προηγουμένως ένας νεαρός υδραυλι-
κός, όπως αναφέρεται στη μήνυση, κατάφερε και απέ-
σπασε την υπογραφή του γέροντα παίρνοντας ένα μικρό 
ακίνητο και το οποίο πούλησε άμεσα σε τιμή πολύ κατώ-
τερη της αντικειμενικής. Για τα ακίνητα αυτά ποτέ ο ηλι-
κιωμένος δεν εισέπραξε τίποτα. Ο γέροντας έπασχε από 
άνοια. «Πιστεύουμε ότι έγινε μεγάλη απάτη γιατί το ένα 
διαμέρισμα έχει αξία 86.000 ευρώ και στο τίμημα έβαλαν 

6.000 ευρώ. Επίσης ένα άλλο μαγαζί που είχε 30.000 
ευρώ αντικειμενική αξία, έβαλαν τιμή πώλησης 10.000 
ευρώ. Ο παππούς δεν είχε πάρει ούτε ένα ευρώ από αυτά, 
φαίνεται από τις τραπεζικές του συναλλαγές», σημείωσε 
ο κ. Βουλγαράκης.  

Ο άτυχος ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του από εγκε-
φαλικό. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο χωρίς να το πλη-
ροφορηθούν οι δικοί του. Ο γιος του είπε στην Karfitsa 
πως δεν είχε τη δυνατότητα να του μιλήσει επειδή του 
αφαίρεσαν την κάρτα από το κινητό και ζούσε εκείνη την 
περίοδο στη Γερμανία. Από το νοσοκομείο διακομίστηκε 
σε ιδιωτικό κέντρο και εκεί έχασε τη ζωή του. «Μετά τον 
θάνατό του επί έναν χρόνο έπαιρναν χρήματα και συντά-
ξεις του ηλικιωμένου», συμπλήρωσε ο κ. Βουλγαράκης.  

Στη μήνυση γίνεται αναφορά στις διαρκείς προσπά-
θειες των μηνυόμενων να μεταβιβάσουν τις περιουσίες 
με τη χρήση του πληρεξούσιου, όμως πέφτουν πάνω σε 
συμβολαιογράφους οι οποίοι αρνούνται να προχωρή-
σουν σε τέτοιες διαδικασίες, διαπιστώνοντας πως κάτι 
ύποπτο συμβαίνει. «Εμφανίστηκαν μέχρι και σε έναν μη-
χανικό λέγοντας ότι είναι η μία κόρη του πατέρα μου, για 
να αποσπάσουν ένα σχέδιο», αναφέρεται στη μήνυση που 
κατατέθηκε.  

Πριν την υποβολή της μήνυσης χρειάστηκε να γίνει 
ολόκληρη έρευνα για τον ηλικιωμένο και να συγκεντρω-
θούν μαρτυρίες που θα στηρίξουν όσα τονίζονται στην 
προσφυγή στη Δικαιοσύνη. 

reportage

Υποθέσεις με θύματα μοναχικές ηλικιωμέ-
νες απασχολούν εδώ και χρόνια τα δικαστήρια 
της χώρας. Κυρίως στο στόχαστρο βρίσκονται 
περιουσίες που αρπάζονται από οικιακές βο-
ηθούς, όπως είχε αποκαλύψει η Karfitsa σε 
δημοσίευμα του Νοεμβρίου 2018. Τότε νομικοί 
εξέφραζαν φόβους για «φάμπρικα» εκμετάλ-
λευσης ηλικιωμένων από οικιακές βοηθούς. 
Είναι οι γυναίκες οι οποίες διαπιστώνουν πως 
οι ηλικιωμένοι είναι μοναχικοί και εξυφαίνουν 
σχέδια… αποκατάστασης. Έχουν κατατεθεί 
μηνύσεις και αγωγές σε βάρος ολόκληρων 
«ομάδων» ατόμων που βρίσκονται γύρω από 
οικιακές βοηθούς. 

Είναι πολλές οι περιπτώσεις που έχουν 
καταλήξει στα δικαστήρια και σχετίζονται με 
αρπαγή περιουσιών από γηραιές κυρίες του 
κέντρου της Θεσσαλονίκης. Στις περισσότερες 
απ’ αυτές τα θύματα δεν έχουν τη δυνατότητα 
αντίληψης των ενεργειών τους, λόγω ασθε-
νειών που έχουν. Υπάρχουν περιπτώσεις που 
έχουν γραφεί διαθήκες μόνον με… μάρτυρες 
και τεράστιες περιουσίες περνούν στα χέρια 
τρίτων. 

Διαχρονικές
απάτες 
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Πυροβολισμοί σε περιπόλους και πόλεμος νεύρων στη μεθόριο

Ο πόλεμος των drones 
στη γραμμή των συνόρων 

Την περίοδο της κρίσης των Καστα-
νιών, τον Μάρτιο του 2020, οι τουρκικές 
δυνάμεις εμφάνισαν για πρώτη φορά 
την κατασκοπευτική τους τεχνολογία. 
Τα drones Bayraktar. Ένα τέτοιο έφτασε 
και στην ελληνική πλευρά και βρέθηκε 
στο έδαφος. Στον αντίποδα και οι ελλη-
νικές δυνάμεις, απογείωσαν τα δικά τους 
drones. Από τότε πάνω στη γραμμή των 
συνόρων εξελίσσεται ένα ιδιότυπο παι-
γνίδι παρατήρησης σε χαμηλά ύψη. 

Η εύθραυστη ηρεμία στην ελληνο-
τουρκική μεθόριο λίγο κινδύνεψε τις 
τελευταίες ημέρες να «σπάσει». Οι πυ-
ροβολισμοί εναντίον περιπόλων στο ελ-
ληνικό έδαφος, από πυρά που προήλθαν 
από την τουρκική πλευρά, έθεσαν σε 
συναγερμό τις δύο χώρες, ενώ η ανησυ-
χία εντάθηκε στα ευρωπαϊκά κλιμάκια. 
Οι περίπολοι που δέχτηκαν τα πυρά δεν 
ήταν μόνον ελληνικές, αλλά απαρτίζο-
νταν από Ευρωπαίους συνοριοφύλακες 
του Frontex. Οι πυροβολισμοί, ύστερα 
από έρευνα, εκτιμήθηκε πως δεν ήταν 
οργανωμένο σχέδιο. Προήλθαν από την 
ίδια πλευρά, στο ύψος του Τυχερού και 
πιστεύεται ότι ήταν μεμονωμένα περι-
στατικά, τα οποία ωστόσο «παρακολου-
θούνται», όπως έλεγε με νόημα στην 
Karfitsa παράγοντας των συνόρων. Οι 
σκηνές ήταν πανομοιότυπες με αυτές 
που καταγράφηκαν λίγο μετά την κρί-
ση του περσινού Μαρτίου, όταν και τότε 
Τούρκοι στρατοχωροφύλακες πυροβο-
λούσαν εναντίον ελληνικών περίπολων.  

Ωστόσο αυτή την περίοδο στον Έβρο, 
μάλλον οι ιδιαίτερα ενισχυμένες δυνά-
μεις της ΕΛ.ΑΣ., δεν έχουν λόγους να 
ανησυχούν. Είναι σε διαρκή επιφυλακή, 
όμως η πλευρά των γειτόνων δεν έχει 
δώσει δείγματα που να προκαλέσουν 
δύσκολες καταστάσεις. Αυτό που παρα-
τηρείται είναι μία ενίσχυση των μέσων 
ηλεκτρονικής παρακολούθησης, από 
την Τουρκία. Ενδεχομένως οι κινήσεις 
που έγιναν να αποτελούν απάντηση στις 

αντίστοιχες ελληνικές, που όμως καθυ-
στερούν. Η εγκατάσταση του συστήμα-
τος παρακολούθησης καμερών από την 
ελληνική πλευρά των συνόρων είναι σε 
εξέλιξη. Οι Τούρκοι όμως ήδη έχουν ανα-
πτύξει τέτοιο σύστημα επιτήρησης από 
τη δική τους πλευρά, σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα.  

Εκεί που φαίνεται ότι έχουν αναπτυ-
χθεί έντονα είναι η παρακολούθηση των 
ελληνικών κινήσεων με τη συμβολή των 
drones. Έλληνες που υπηρετούν στα 
σύνορα βλέπουν συχνά – πυκνά στην 
τουρκική πλευρά να απογειώνονται οι 
τηλεκατευθυνόμενες συσκευές, τουρκι-
κής κατασκευής. Τα Bayraktar ελέγχουν 
όλη την περιοχή με τα σύγχρονα συστή-
ματα που διαθέτουν. Ωστόσο η επιτήρη-
ση τέτοιου είδους, δεν μένει μόνον στους 
Τούρκους. Drones απογειώνουν διαρκώς 

και οι ελληνικές δυνάμεις, εξετάζοντας 
την περιοχή, όπως επιβεβαίωναν καλά 
πληροφορημένες πηγές. «Σκοπός είναι 
να παρατηρούμε τη μεταναστευτική κίνη-
ση και με τον τρόπο αυτό καταφέρνουμε 
και κατευθύνουμε γρήγορα τις δυνάμεις 
για να αποτρέπουμε μαζικές εισόδους 
μεταναστών στο ελληνικό έδαφος. Λαμ-
βάνουμε τα μέτρα μας, πριν περάσουν 
τα σύνορα», έλεγαν πηγές των συνόρων 
στην Karfitsa, συμπληρώνοντας ότι την 
περίοδο αυτή η μεταναστευτική πίεση 
είναι σε αυξημένα επίπεδα.   

 
Αναπτύσσεται 
το σύστημα επιτήρησης  
Πάντως από την ελληνική πλευρά 

βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για 
να αποκτήσει ο Έβρος ένα σύγχρονο και 
πλήρες σύστημα επιτήρησης της γραμ-

μής των συνόρων. Συγκεκριμένα μία 
σειρά από κάμερες θα επιτηρούν όλο 
το μήκος της μεθορίου. Η γραμμή των 
συνόρων και η ανάπτυξη των δυνάμεων 
θα συντονίζεται από δύο κεντρικά επι-
χειρησιακά κέντρα. Το ένα θα είναι στο 
Χειμώνιο, όπου βρίσκεται και το τμήμα 
συνοριακής φύλαξης και το δεύτερο 
στην Αλεξανδρούπολη, στην περιοχή του 
αεροδρομίου. Όλα τα μέσα θα δίνουν ει-
κόνα στα συγκεκριμένα κέντρα, όπου θα 
γίνεται ο συντονισμός σε βόρειο και νότιο 
τμήμα του νομού. 

Η εικόνα που θα έχουν οι τοπικές δυ-
νάμεις τόσο από τις κεντρικές κάμερες 
όσο όμως και από τους αστυνομικούς 
που περιπολούν και τα μέσα που επί 
τόπου διαθέτουν, θα φτάνει άμεσα στα 
τοπικά επιχειρησιακά κέντρα. Ένα τέ-
τοιο λειτουργεί εδώ και χρόνια στη Νέα 
Βύσσα και ήταν το πρώτο που ιδρύθηκε 
για να επιτηρεί την περιοχή του αρχικού 
φράχτη του Έβρου, από τις Καστανιές 
μέχρι τη Νέα Βύσσα. Σύμφωνα με τον 
σχεδιασμό θα ιδρυθούν ακόμη τέσσερα 
τέτοια κέντρα, σε Διδυμότειχο, Σουφλί, 
Τυχερό και Φέρες, επιτηρώντας τις συ-
γκεκριμένες περιοχές. 

Ήδη στο βόρειο τμήμα του Έβρου ο 
φράχτης έχει ενισχυθεί και αντικαταστά-
θηκαν τα 470 μέτρα που είχαν καταστρα-
φεί από πλημμύρες. Παράλληλα όλο το 
τμήμα ενισχύθηκε και στήθηκε επιπρό-
σθετος φράχτης ύψους 5 μέτρων δίπλα 
στον ήδη υφιστάμενο των 4 μέτρων.  

Οι εργασίες είναι σε εξέλιξη στα νο-
τιότερα τμήματα, όπου κατασκευάζονται 
τώρα τα νέα τεχνητά εμπόδια, μετά την 
κρίση των Καστανιών, όταν παρατηρήθη-
καν διαδοχικές απόπειρες εισόδου μεγά-
λου αριθμού μεταναστών από τα σημεία 
των χερσαίων τμημάτων των συνόρων. 
Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος Απριλίου θα 
έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και θα 
είναι έτοιμοι οι μικρότεροι φράχτες του 
νοτίου τμήματος του νομού.

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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Διεθνής ημέρα ευτυχίας. Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Του αρχαιότερο λογοτεχνικού είδους και αυτό γιατί πριν 
ακόμα ο άνθρωπος αρχίσει να συντάσσει τον πεζό λόγο και την γραφή εκφραζόταν με επιφωνήματα και 
ήχους ανάλογα το συναίσθημά του! Η ποίηση είναι έκφραση, δημιουργία, επανάσταση, χαρά, θλίψη, γνώση, 
ευαισθησία, λόγος, έργο, συναίσθημα. Η ποίηση είναι το βαθύτερο εγώ μας. Η σκέψη μας, το τι νιώθουμε, 
ο εαυτός μας. Ο κάθε ποιητής που διαβάζουμε μας δίνει το εγώ του. Ταυτιζόμαστε, προβληματιζόμαστε, 
μαθαίνουμε, συμφωνούμε μαζί του, νιώθουμε μαζί του. Με ένα ποίημα συνομιλούμε αληθινά. Λόγω λοιπόν της 
ημέρας ποίησης που έπεται της ημέρας της ευτυχίας διαλέξαμε δύο αντίρροπες έννοιες. Αυτή της ευτυχίας και 
αυτή της δυστυχίας. Τι είναι λοιπόν ευτυχία και τι δυστυχία;
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Μ
Α

8 κείμενα – ποιήματα
για την ευτυχία 

ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΊΝΑΣ ΧΑΡΚΊΟΛΑΚΗ 
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Αλέξης Αντωνόπουλος Λάζαρος Αντωνιάδης
ποιητής, ιστορικός δημοσιογράφος - στιχουργός

Ο Αλέξης Αντωνόπουλος γεννήθηκε το 1989 στην Αθήνα. Σπούδασε Ιστορία και 
Διεθνείς Σχέσεις στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, Υποκριτική στο Ινστιτούτο 

Θεάτρου και Κινηματογράφου Lee Strasberg στη Νέα Υόρκη, και Δημιουργική 
Γραφή στο Πανεπιστήμιο του Cambridge.

Ευτυχία είναι…  
ΣΠΙΤΙ
Κοιμόμαστε δίπλα στο σώμα με το οποίο μόλις κάναμε έρωτα, και τούτο δεν 
είναι πρακτικό. Είναι άβολο, άκρως ενοχλητικό αν η ψυχή δίπλα μας είναι από 
τις ψυχές που ροχαλίζουν· και το μισό κρεβάτι έχει αδιαμφισβήτητα χαθεί από 
την κατοχή μας. Παρόλ’ αυτά, κοιμόμαστε δίπλα στο σώμα με το οποίο μόλις 
κάναμε έρωτα.
 Κοιμόμαστε δίπλα στο σώμα με το οποίο μόλις κάναμε έρωτα, γιατί αυτό το 
σώμα είναι το Σπίτι μας.
Το ταβάνι; Οι τοίχοι; Το κλειστό παράθυρο που σου δείχνει τώρα τ’ αστέρια; 
Νόμιζες ότι εκείνα είναι το Σπίτι σου γιατί αυτό είναι που θέλουν να πιστεύεις οι 
λογαριασμοί, και τ’ αφεντικά, και οι τράπεζες, και όλοι όσοι σού ζητάνε να τους 
πουλάς μικρά κομμάτια του εαυτού σου. Ασφαλώς κι εκείνα τα πράγματα δεν 
είναι το Σπίτι σου, ποτέ δεν ήταν, το καταλαβαίνεις τώρα. Κι όμως· απόψε που το 
κατάλαβες, απόψε τα αγάπησες στ’ αλήθεια για πρώτη φορά στη ζωή σου.
Αγκαλιάζεις το σώμα δίπλα σου· αρκετά απαλά ώστε να μην το ξυπνήσεις – μα 
κι αρκετά σφιχτά ώστε να θυμηθείς ότι ακόμα και τα κόκαλα του πρέπει να 
γεννήθηκαν από την καρδιά σου, πρέπει, άλλη εξήγηση δεν θα μπορούσε να 
υπάρχει. Αγκαλιάζεις το σώμα δίπλα σου, και χαμογελάς. Γιατί πλέον ξέρεις.
Το ταβάνι; Οι τοίχοι; Το κλειστό παράθυρο που σου δείχνει τώρα τ’ αστέρια; Όλα 
αυτά βρίσκονται εδώ για να προστατεύουνε το Σπίτι σου.

Δυστυχία είναι…
23:59
Δεν είναι ο αναπόφευκτος για όλους μας θάνατος εκείνο που με βαραίνει. Είναι 
η σκέψη ότι θα μετράω τα τελευταία μου δευτερόλεπτα – κι ακόμα θα φοβάμαι 
τα πάντα, κι ακόμα δεν θα έχω καταλάβει τίποτα. Ότι η τελευταία φωνή που 
θα ακούσω μέσα στο κεφάλι μου, θα είναι η ίδια που μου δίνει τώρα αυτές τις 
λέξεις.
Δεν είναι ο αναπόφευκτος για όλους μας θάνατος εκείνο που με βαραίνει. Είναι 
η σκέψη ότι θα μετράω τα τελευταία μου δευτερόλεπτα – και θα είμαι ακόμα 
πεινασμένος.

«Ευτυχία είναι να προλαβαίνεις τη ζωή πριν σε προλάβει. Να διασχίζεις το 
ποτάμι με όσα τσακισμένα άκρα σου έχουν απομείνει ακουμπώντας με τα 
ίδια άκρα στην αμήχανη στιγμή της απέναντι όχθης. Δυστυχία είναι να σε 
προλαβαίνει η στιγμή πριν τη διασχίσεις σ’ αυτό το απειροελάχιστο της ώρας 
που καταστρέφονται τα πάντα γύρω σου. Δυστυχία είναι, επίσης, να μην 
αναγνωρίζεις τη θέληση κι ευτυχία είναι να τη δημιουργείς. 
Ευτυχία είναι να φλερτάρεις με ή χωρίς ανταπόκριση. Ευτυχία είναι να σου έχει 
απομείνει ένα τελευταίο τσιγάρο στο πακέτο και να είναι 10 το βράδυ. Ευτυχία 
είναι να έχεις καβάτζα ένα δεύτερο πακέτο, αλλά να σου έχουν τελειώσει τα 
σπίρτα. Ευτυχία είναι να περιστρέφεσαι 360 μοίρες σε τρισδιάστατο χρόνο 
χωρίζοντας το σημείο συνάντησης, την ευθεία ζωή και το επίπεδο αλλαγής.
Όποιο πρόσημο κι αν προβάλεις, ζωή σου είναι,  σαν ένα σφαιρικό σύστημα 
συντεταγμένων». 
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Εύη Κυρμακίδου Φυλλένια Σφουγγάρη
εικαστικός Απόφοιτη ΑΠΘ Πολιτικών Επιστημών, Μουσικός, Συνθέτρια, Ποιήτρια

Η Εύη Κυρμακίδου είναι εικαστικός, απόφοιτη της Σχολής Καλών Τεχνών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Υποψήφια Διδάκτωρ-PhD, του 

Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Έχει εκθέσει 
την καλλιτεχνική της εργασία σε 11 ατομικές εκθέσεις και σε πολλές ομαδικές 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επιμελείται επίσης και εκθέσεις άλλων 
εικαστικών καλλιτεχνών. Ζει και εργάζεται στην Θεσσαλονίκη.

«Ο Γαλλοελβετός φιλόσοφος Ζαν-Ζακ Ρουσσώ (1712-1778), είχε πει: «Ευτυχία 
δεν είναι να κάνεις αυτό που θέλεις, αλλά να μην κάνεις αυτό που δεν θέλεις».
Ο Γάλλος συγγραφέας Βίκτωρ Ουγκώ (1802-1885), είπε επίσης:                                                                     
«Η μεγαλύτερη ευτυχία στη ζωή είναι η διαπίστωση ότι μας αγαπούν γι’ αυτό 
που είμαστε, ή, μάλλον, παρά το γεγονός ότι είμαστε αυτό που είμαστε».
Η ευτυχία για μένα έχει να κάνει πρωτίστως με την υγεία των ανθρώπων 
που αγαπώ και νοιάζομαι. Η αυτονόητη υγεία, θεμέλιος λίθος ευτυχίας, 
σε μια και μόνο στιγμή μπορεί να μετατραπεί σε απόλυτη δυστυχία.                                                                                                                   
Δύο έννοιες επομένως που σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να τις 
διαχωρίσω και να τις διαπραγματευτώ χωριστά. Αν έπρεπε να τις κάνω εικόνα, 
θα έλεγα ότι οι δύο αυτές λέξεις βρίσκονται επάνω σε μία ρυθμιζόμενη κλίμακα 
όπου η ένταση της μίας ενισχύει ή αποδυναμώνει την ένταση της άλλης.                                                                                                                
Υπάρχουν πολλοί τομείς που μας δίνουν ευτυχία ή μας προκαλούν δυστυχία 
αντίστοιχα. Οικογενειακές, επαγγελματικές, κοινωνικές, ερωτικές και πολλά 
άλλα είδη σχέσεων και συναναστροφών, όπως και ο συνδυασμός μέρος 
ή όλων αυτών μαζί, μας δημιουργούν την ανάλογη αίσθηση που πάντα 
εξαρτάται από το μέγεθος του ενδιαφέροντός μας για την κάθε περίπτωση.                                                                                                                                       
Να αγαπάς, να σέβεσαι, να εκτιμάς, να δίνεις, να δίνεσαι, να νοιάζεσαι και ένα 
σωρό άλλα που πηγάζουν από σένα. Να μην προσπαθείς να εξαργυρώσεις 
αυτό που έδωσες. Να δίνεις για να δίνεις και όχι για να παίρνεις. Αυτό είναι ένα 
μεγάλο κομμάτι ευτυχίας για μένα.  
Υπάρχει όμως το απόλυτο; Υπάρχει η απόλυτη 
ευτυχία; Υπάρχει άραγε η απόλυτη δυστυχία;                                                                                                                                        
Να λοιπόν που δεν θα απαντήσω ευθέως στις ερωτήσεις που ρητορικά έθεσα 
στον εαυτό μου. Θα πω όμως ότι θεωρώ πως και η απόλυτη ευτυχία αλλά και η 
δυστυχία είναι ένα «σκορ που σπάει», κάθε φορά που έρχεσαι αντιμέτωπος με 
το αντίστοιχο συναίσθημα».

«Ευτυχία είναι το να έχω θέληση. Την θέληση εκείνη, που συλλέγει τα 
χαρούμενα βλέμματα των περαστικών, τη μουσική απ’ της βροχής τα χέρια, 
την αλήθεια, που κάποιες φορές καλά κρύβεται μέσα στη δυστυχία, για 
να στεριώνει συνεχώς της ζωής μας τις στιγμές, γερά, πάνω στην ελπίδα. 
Ευτυχία είναι η επιλογή να βλέπεις ως πρόκληση ό,τι συναντάς μες στη ζωή 
πολεμώντας του ανθρώπου τ’ ανικανοποίητο.
     Δυστυχία είναι η πείνα, η φτώχεια, η ανισότητα, η εκμετάλλευση, η 
τρομοκρατία, η βία. Είναι τόπος άγονος, όπου οι άνθρωποι δεν συναντιώνται, 
δεν σχετίζονται. Εκεί είμαι απειλή για σένα κι εσύ φοβάσαι τόσο το ‘‘εμείς’’. 
Τελικά πόση δυστυχία σέρνει πίσω του το α΄ενικό…».

Η Φυλλένια Σφουγγάρη γεννήθηκε στη Β. Εύβοια. Έχει σπουδάσει Πολιτικές 
Επιστήμες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επίσης σπούδασε 
κλασικό πιάνο, είναι κάτοχος πτυχίου ειδικού αρμονίας κι η σύνθεση 
τραγουδιών αποτελεί αγαπημένη της ενασχόληση. Πρόσφατα κυκλοφόρησε 
από τις Εκδόσεις Ελκυστής η ποιητική της συλλογή « Ναίφως ». 
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Ιγνάτιος Ζεχάκης Ιωάννα Κοσμοπούλου
ποιητής Αντιδήμαρχος Παιδείας

Ο Ιγνάτιος Ζεχάκης είναι ποιητής και κατάγεται από την ελεύθερη Λευκωσία 
της όμορφης Κύπρου. Τα τελευταία χρόνια έχει αφοσιωθεί ολοκληρωτικά 

στην ποίηση, την φιλοσοφία και την ψυχολογία. Η ποίηση του σε ελεύθερο 
στίχο προσπαθεί να αναδείξει σημαντικές πτυχές της ψυχής και της ζωής 
των ανθρώπων. Η ποίηση του περιλαμβάνει ιδιάζουσα θεματολογία και 

χαρακτηρίζεται από επαναστατική ή στοχαστική διάθεση και διδακτικό ύφος. 
Τα ποιήματα του δίνουν έμφαση στο νόημα και είναι μικρά σε έκταση. Όπως 

ο ίδιος λέει “από λίγες λέξεις ─ ξεκινά ─ όλο το βάθος της σιωπής”, θέλοντας 
να υποδείξει πόσο μεγάλο νόημα και σκέψεις μπορούν να δημιουργθούν με 

μια-δυο προτάσεις. Ο Ιγνάτιος Ζεχάκης είναι επίσης ο δημιουργός της σελίδας 
@poetry.gr , η οποία αναρτά καθημερινά αγαπημένα αποφθέγματα μεγάλων 

Ελλήνων Ποιητών. Είναι ιδιαίτερα ευγνώμων για όλους τους φίλους της 
σελίδας του και τους αγαπά ιδιαίτερα. Ένα από τα μεγάλα όνειρα του είναι 

“να ξυπνήσει σ’ ένα κόσμο γιομάτο ποίηση, όπου όλοι θα μιλούν για Ποίηση”. 
Σύμπτωση αποτελεί το γεγονός ότι η 21η Μαρτίου - καθιερωμένη Παγκόσμια 

Ημέρα Ποίησης - αποτελεί και η μέρα γέννησης του ποιητή.

Όταν η ευτυχία γίνεται το πλάτος του ανθρώπου, 
τότε ο άνθρωπος χάνει το βάθος του.
Το πλάτος του ανθρώπου είναι όλα τα εφήμερα που απολαμβάνει και όλες οι 
υλικές απολαύσεις που τον συνοδεύουν καθημερινά. Η ευτυχία δεν μπορεί να 
αποκτηθεί με τα υλικά αγαθά.
Θα μπορούσε κανείς να έχει όλα τ’ αγαθά του κόσμου και να είναι δυστυχισμέ-
νος.
Η αχαριστία είναι η αρχή της δυστυχίας η απληστία η διαδρομή της.
Όταν λοιπόν ο άνθρωπος πάψει ν’ αναζητεί το βάθος, τις αρετές, τις αξίες, τα 
ιδανικά και ότι τρέφει την ψυχή πνευματικά τότε αποκτά πλάτος που τον οδηγεί 
στην δυστυχία του.
Έτσι χάνεται η ευτυχία.
Δεν είναι τυχαίο που η ευτυχία του ανθρώπου κρύβεται στα απλά, τα λίγα, τα 
μικρά.
Από τα μικρά η χαρά μέσα μας μεγαλώνει.
Από εκεί ξεκινά και η ευγνωμοσύνη, η εκτίμηση, η λιτότητα τα θεμέλια της 
ευτυχίας.
“Η ευτυχία δεν είναι το πλάτος του ανθρώπου είναι το βάθος του”

«Για μένα πάνω απ’ όλα ευτυχία είναι η χαρά των παιδιών μου
Ευτυχία είναι ένα ζεστό χαμόγελο
… η παρουσία αισιόδοξων ανθρώπων δίπλα μου
… η χαρά της δημιουργίας
… η αποτελεσματικότητα της εργασίας 
… η θαλπωρή του σπιτιού μ’ ένα ποτήρι κρασί και καλούς φίλους
… η ανακατωσούρα της κουζίνας μου μετά από ένα οικογενειακό γεύμα
… το “χουχούλιασμα” στον καναπέ βλέποντας ταινίες με το κοριτσάκι μου
… η ευωδιά του ζεστού καφέ το πρωί
… η μυρωδιά του χόρτου μετά απ΄ τη βροχή, όταν βγαίνει ο ήλιος
… το ελληνικό καλοκαίρι κι η αίσθησή του πάνω στο σώμα
… η γαλήνη της θάλασσας, που μου «αδειάζει» το μυαλό και την ψυχή
… η χαρά του να δίνεις

Για μένα δυστυχία είναι η μοναξιά (όχι η μοναχικότητα)
Δυστυχία είναι η γκρίνια και η μιζέρια
… η παρουσία απαισιόδοξων ανθρώπων δίπλα μου
… η απουσία έμπνευσης
… η έλλειψη δημιουργικότητας
… η τεμπελιά και η απραξία
… η ματαιοδοξία και η ανάγκη για αυτοεπιβεβαίωση
… η εξάρτηση από τη «χλίδα» και τα αξιώματα
… η ανάγκη να παίρνεις
Γενικά για μένα δυστυχία είναι πολύ λιγότερα πράγματα απ’ ότι η ευτυχία».

Η Ιωάννα Κοσμοπούλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι διδάκτορας 
της Βιοχημείας και διετέλεσε επίκουρη Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής 
του ΑΠΘ. Τον Ιούνιο 2019 εκλέχτηκε Δημοτική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης. 
Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς ορίστηκε Πρόεδρος της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης (ΚΕΔΗΘ). Από τις 8 Μαρτίου ορίστηκε με 
απόφαση του Δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα Αντιδήμαρχος Παιδείας. Το 
μεγαλύτερο «συν» στο βιογραφικό της είναι τα τρία παιδιά της, ο Γιώργος, ο 
Θοδωρής και η Αλίκη.
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Γιάννης Σγουρούδης Τζένη Νοεμή
συγγραφέας ιστορικός, ποιήτρια 

Ο Γιάννης Σγουρούδης είναι συγγραφέας, έχουν εκδοθεί τρία του βιβλία.
Deja vu εκδόσεις : andys publishers

Η σκάλα δίπλα στη θάλασσα εκδόσεις : θράκα
Η ολοκλήρωση της έλλειψης εκδόσεις : κουκούτσι

«Η ευτυχία ως λέξη φέρει την ερμηνεία την ψυχική ικανοποίηση του 
ανθρώπου, προερχόμενη από
την εκπλήρωση των επιθυμιών του.
Η προσωπική ευτυχία επωάζεται στα  ποιήματα που απλώνονται ως κισσός από 
στόμα σε στόμα,
στο μπλέξιμο της αγκαλιάς μέσα από τα δάχτυλα μέχρι την μεθυσμένη παρέα 
στο δρόμο που με το  
φάλτσο τραγούδι της κάνει την πιο όμορφη καντάδα στην γειτονιά.

Δυστυχία, δυσφορία, είναι ο στενός κορσές βίας που έχει μας έχει φορεθεί και 
τον περιφέρουμε, ο ένας στον άλλον .
Οι μέρες οι ζοφερές θα γιατρευτούν από τα ποιήματα.
Κλείνοντας για το κάλεσμα της αναζήτησης θα σας χαιρετήσω με ένα ποίημα
του Χρίστου  Λάσκαρη,με την ευχή να επιστρέψουμε σύντομα στην ομορφιά της 
ζωής.

[ μέσα σου να σκάβεις

ξεθάβοντας
μέρες παιδικές

για τρυφερά
εξαίσια ποιήματα ]

«Τζενάκι 
Ευτυχία είναι να είσαι 4ων, να πηγαίνεις στο Τζενάκι σου και να σου βγάζει μια 
μεγάλη λεκάνη με κουνελάκια από τον κήπο για να παίξετε. 
Ευτυχία είναι τα καλοκαίρια. Ευτυχία είναι η θάλασσα.
Ο ελληνικός καφές απογεύμα με το καλοκαιρινό αεράκι και να στον 
προσφέρουν δυο χέρια ζαρωμένα που σε μεγάλωσαν μαζί με βουτήματα που 
έψηναν όλο το πρωί! 
Είναι τα «ξαερινά λουλουδάτα φορεματάκια» για να νιώθεις την δροσιά και οι 
παρέες με τις γειτόνισσες στην πλατεία του χωριού! 
Είναι να πηγαίνεις στην θάλασσα πρωί πρωί με καπέλο και γυαλιά για να 
προστατευτείς από τον ήλιο, έτσι άρεσε στο Τζενάκι που πηγαίναμε παρέα! 
Είναι οι βόλτες και τα ψώνια στη λαϊκή.
Είναι τα κρητικά «λυχναράκια» που προσπαθούσε να σε μάθει το σχήμα.
Είναι το κέντημα σε μαξιλαροθήκες με πολύχρωμες κλωστές που σχηματίζουν 
πουλιά.
Ευτυχία είναι όμως και τα Χριστούγεννα! Η επόμενη μέρα της γιορτής σου, 
«Ευγενία» και έτσι ευγενικό το Τζενάκι να ανοίγει το σπίτι σε όλους. Να δίνει 
δεκάευρα πριν της κόψουν την σύνταξη που ήταν ο καημός της και να περιμένει 
τις φίλες για να παίξουνε κουμ καν και να πιούνε κόκκινο κρασί! 
Ευτυχία είναι τα Χριστούγεννα το κουμ καν, το κοκκινο κρασί, αλλά και τα 
μελόμακάρονα και οι κουραμπιέδες που με μεράκι έψηνε το Τζενάκι και όλοι 
μίλαγαν για τα καλύτερα γλυκά! 
Ευτυχία είναι τα Πυροτεχνήματα. Το Πάσχα. 11:30 στην εκκλησία, όπως η 
νεολαία μια κοκέτα γιαγιά που της παίρνει η εγγονή της τις λαμπάδες κάθε 
χρόνο να περιμένει τα «μπαμ μπουμ» και να γελάει! 
Ευτυχία είναι η κοτόσουπα μετά την Ανάσταση και ξανά το κόκκινο κρασί.  
Ευτυχία είναι να ακούς 11 τη νύχτα: Τώρα θα βγείτε βόλτα; Τώρα πάει ο κόσμος 
για ύπνο... έλα Παναγία μου θα με σκάσεις! 
Δυστυχία είναι να μην πρέπει να στεναχωρηθείς για ένα Τζενάκι που έφυγε γιατί 
αν ζούσε ακόμα 94ων ετών θα υπέφερε.
Ευτυχία είναι ένα Τζενάκι».
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Τα προγράμματα της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer 
στηρίζουν αρκετές οικογένειες στη Θεσσαλονίκη

Ο σύμμαχος των περιθαλπόντων 
ασθενών με άνοια

Oταν η μνήμη αρχίζει να χάνε-
ται και η άνοια κυλάει στη ζωή 
ενός ανθρώπου όλα μέσα, 

αλλά και γύρω του αλλάζουν. Η ζωή 
τόσο του ασθενή όσο και των στενών 
του ανθρώπων δεν θα είναι ίδια και θα 
συνεχίζει να αλλάζει βαθμιαία με την 
εξέλιξη της νόσου.

Ο ασθενής με άνοια από την εμφάνι-
ση των πρώτων συμπτωμάτων χρειάζε-
ται έναν φροντιστή ή αλλιώς περιθάλ-
ποντα, ο οποίος θα είναι ο άνθρωπος 
που θα τον προσέχει, θα τον επιβλέπει, 
θα τον βοηθάει. Ο περιθάλποντας στην 
ζωή του ασθενή είναι σαν ακρογωνιαίος 
λίθος, όμως συνήθως το πρόσωπο που 
αναλαμβάνει αυτό τον ρόλο τις περισ-
σότερες φορές δεν έχει την εμπειρία, τις 
γνώσεις και την εκπαίδευση που χρειά-
ζεται για να ανταπεξέλθει σε πρακτικά 
ζητήματα. Όπως επίσης δεν είναι έτοιμος 
να διαχειριστεί τα συναισθήματα του και 
τις προεκτάσεις που έχει στην ψυχοσύν-
θεση του το νέο περιβάλλον που δια-
μορφώνεται. Οι περιθάλποντες βλέπουν 
καθημερινά τον άνθρωπο τους που νοσεί 
από άνοια να αντιμετωπίζει δυσκολίες 
γενικές, αλλά και προς την διαπροσωπι-
κή τους αλληλοσύνδεση, κάτι που με το 
πέρασμα του χρόνου αφήνει «πληγές».

Παρ΄όλα αυτά οι περιθάλποντες 
έχουν έναν σύμμαχο για να μπορέσουν 
να αντιμετωπίσουν αυτές τις δυσκολίες. 
Αυτός δεν είναι άλλος από τα Κέντρα 
Φροντίδας Περιθαλπόντων της Ελλη-
νικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και 
Συναφών Διαταραχών. Εκεί παρέχονται 
υποστηρικτικές, εκπαιδευτικές και συμ-
βουλευτικές υπηρεσίες στους περιθάλ-
ποντες και στις οικογένειες των ατόμων 
με άνοια, ώστε μέσα από αυτές αφενός 
να βελτιωθεί η παρεχόμενη φροντίδα 
και αφετέρου να ενισχυθεί η ψυχολογική 
στήριξη προς όλη την οικογένεια.

Κάθε μήνα περίπου 340 με 350 πε-
ριθάλποντες, κυρίως από Θεσσαλονίκη, 
δέχονται τις υπηρεσίες του Τμήματος. 
Όπως εξηγεί στην Karfitsa η ψυχολόγος 
– ψυχοθεραπεύτρια στο τμήμα περιθαλ-
πόντων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου 
Alzheimer, Κωνσταντίνα Καραγκιόζη το 
Τμήμα Περιθαλπόντων δημιουργήθηκε 
για να στηρίζει τις οικογένειες των αν-
θρώπων που έχουν προβλήματα μνή-
μης, καθώς είναι ένας δύσκολος ρόλος, 
πολύπλευρος και απαιτητικός καθημε-
ρινά.

«Χρειάζονται ιδιαίτερη στήριξη γιατί 
οι περιθάλποντες είναι οι πυλώνες και 
εμείς πρέπει να τους έχουμε καλά φρο-
ντισμένους, για να μπορούν να φροντί-
σουν τον άνθρωπο τους», τονίζει.

Η διαδικασία
Αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο 

στηρίζονται οι περιθάλποντες από την 
Εταιρεία η κα Καραγκιόζη επεσήμανε ότι 
γίνεται μέσα από διάφορα προγράμμα-
τα. «Στις ομάδες επεξεργαζόμαστε όλα 
τα συναισθήματα που μπορεί να προκύ-
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Κωνσταντίνα Καραγκιόζη
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ψουν σε μια ασθένεια όπως ο θυμός, το άγχος, η στενα-
χώρια, η ενοχή, η θλίψη, το πένθος. Γιατί ας μην ξεχνάμε 
πως παράλληλα είναι μια διαδικασία πένθους το να φρο-
ντίζεις κάποιον που συνεχώς αλλάζει, ξεχνάει, χάνει την 
προσωπικότητα του. Τα συναισθήματα στις θεραπευτικές 
ομάδες μπορούν να επεξεργαστούν και να δουλευτούν.

Στις εκπαιδευτικές ομάδες πληροφορούμε για την 
άνοια, τα συμπτώματα της, αλλά δίνουμε και πρακτικές 
συμβουλές για το πως θα αντιμετωπίσουν κάθε σύμπτω-
μα. Τις δυσκολίες που μπορεί να φέρει η ίδια η ασθένεια, 
πως να διαχειριστούν τα μνημονικά προβλήματα και τα 
συμπεριφοριακά».

Η αρρώστια ως μεγεθυντικός φακός
Όταν μπει η «άνοια» σε ένα σπίτι οι σχέσεις μέσα στην 

οικογένεια αλλάζουν ανάλογα με το πως ήταν πριν. «Θα 
λέγαμε ότι η άνοια λειτουργεί σαν ένας μεγεθυντικός 
φακός» λέει χαρακτηριστικά η ψυχολόγος και οικογε-
νειακή συστηματική θεραπεύτρια της Εταιρείας, Πετρίνα 
Μαργαριτίδου και προσθέτει πως «αν δηλαδή πριν οι 
σχέσεις ήταν καλές βλέπουμε ότι ενδυναμώνονται, γίνο-
νται ακόμη πιο στενές, καθώς έχουν ένα κοινό σκοπό να 
προσαρμοστεί όλη η οικογένεια σε αυτή τη νέα συνθήκη. 
Αν όμως οι σχέσεις δεν ήταν καλές, υπήρχαν εντάσεις 
και συγκρούσεις, που ήταν ίσως ακόμη και σε ένα υπο-

βόσκον επίπεδο, με αφορμή την άνοια μεγεθύνονται». Σε 
αυτό το κομμάτι βοηθάει η οικογενειακή υποστήριξη που 
είναι ένα από τα προγράμματα της Εταιρείας.

Τα θετικά συναισθήματα
Αφού ένας περιθάλποντας «αγκαλιάσει» την αποδο-

χή της κατάστασης, κάτι που προϋποθέτει αρκετή δου-
λειά, είναι έτοιμος να βρει τα θετικά συναισθήματα, μέσα 
από αυτή την δύσκολη κατάσταση. Κάποια από τα θετι-
κά συναισθήματα που μπορεί να αντλήσει μέσα από την 
διαδικασία της φροντίδας ενός αγαπημένου προσώπου 
του με άνοια είναι η συνειδητοποίηση πως αν και ο άν-
θρωπος δεν είναι όπως πριν, ωστόσο δεν έχει χαθεί. «Ο 
περιθάλποντας νιώθει χρήσιμος, ότι προσφέρει και πως 
κάνει κάτι καλό. Νιώθει δυνατός και μαθαίνει νέα πράγ-
ματα, αλλά και τις δυνάμεις του», υπογραμμίζει η ψυχο-
λόγος-ψυχοθεραπεύτρια του Τμήματος Περιθαλπόντων, 
Μαρία Εγκιαζάροβα.

Ιστορίες περιθαλπόντων ασθενών με άνοια
H μητέρα της Κωνσταντίας Παπανικολάου ήταν μια 

γυναίκα δυναμική. Η μέρα της ήταν πάντα γεμάτη με 
δραστηριότητες και κοινωνικότητα. Πριν από κάποια 
χρόνια η Κ.Παπανικολάου άρχιζε να βλέπει κάποια πράγ-
ματα στην συμπεριφορά της μητέρας της που δεν μπο-
ρούσε να τα καταλάβει και ούτε να κάνει αποδοχή της 
σκέψης ότι ίσως είχε αρχίσει το κεφάλαιο «άνοια» στη 
ζωή της αγαπημένης της μητέρας. «Για εμένα ήταν μια 
μεγάλη έκπληξη όταν μας ανακοινώθηκε ότι η μητέρα 
μου πάσχει από άνοια», εξηγεί στην Karfitsa, και έκτοτε 
παραμένει δίπλα της ως η βασική φροντίστρια.

Σύμφωνα με την έως τώρα προσωπική εμπειρία της 

με την νόσο η Κ.Παπανικολάου περιγράφει ότι «ένας 
φροντιστής περνάει από διάφορα στάδια μέχρι να φτάσει 
στην αποδοχή, όπως εκείνο του θυμού, των ενοχών, της 
στεναχώριας, αλλά και την αντιμετώπιση πρακτικών ζη-
τημάτων. Όλα αυτά μόνος του ένας φροντιστής, πιστεύω, 
δεν μπορεί να τα καταφέρει όσο καλότροπος και αν είναι, 
υπομονετικός, ανεξάντλητος».

Τα προβλήματα που έφερε μαζί της η άνοια έκαναν 
την Κ.Παπανικολάου να αντιληφθεί ότι χρειαζόταν να 
βρει και κάτι ακόμη που θα ανακούφιζε όλη αυτή την 
κατάσταση ή θα μάθαινε έστω η ίδια πως να διαχειρίζε-
ται την νέα συνθήκη. Μια φίλη της την ενημέρωσε για τα 
προγράμματα της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer 
και εδώ και δυόμιση χρόνια αποτελούν βασικό στήριγμα 
για την Κωνσταντία Παπανικολάου. «Καθότι εγώ δεν είχα 
καμία γνώση πάνω στο θέμα, μέσα από τα σεμινάρια και 
τις πρακτικές τους άρχισε σιγά σιγά να ξεδιπλώνεται το 
φάσμα της άνοιας και να μαθαίνω σημαντικά πράγματα. 
Νιώθω μια ασφάλεια. Είναι σημαντικό ότι πάντα υπάρχει 
μια ομάδα ατόμων που σε ακούει. Έτσι προχωράς μέρα 
με τη μέρα, γιατί την εξέλιξη της νόσου δεν την ξέρεις. 
Η ψυχολογική υποστήριξη με βοήθησε να αποδεχθώ την 
νόσο και να μαθαίνω τα μελλοντικά συμπτώματα. Έτσι 
είμαι πιο προετοιμασμένη», επησημαίνει η ίδια. Τονίζει δε 
πως πλέον ένα βασικό θετικό συναίσθημα που την δια-
κατέχει είναι αυτό της ευγνωμοσύνης διότι όπως τονίζει 
«πάντα υπάρχει μια ψυχολόγος που είναι εκεί σε μόνιμη 
βάση για να κάνουμε συνεδρίες, να της λέω τι αντιμετω-
πίζω και να με συμβουλεύει». 

 
«Ο ασθενής πρέπει να νιώθει χρήσιμος»
Την άνοιξη του 2018 ήταν η στιγμή που η οικογένεια 

της Άννας Ιωαννίδου θα απευθυνόταν στην Ελληνική 
Εταιρεία. «Εκείνη την περίοδο ο πατέρας μου είχε αρχίσει 
να δυσκολεύεται στην ομιλία και είχε προβλήματα μνή-
μης. Πιστέψαμε ότι υπάρχει κάτι πιο σοβαρό πίσω από την 
αλλαγή του», αναφέρει η ίδια στην Karfitsa. Οι εξετάσεις 
έδειξαν άνοια. Αν και η βασική φροντίστρια του πατέρα 
της είναι η μητέρα της, επωφελούμενοι από τα Τμήματα 
Περιθαλπόντων είναι όλη η οικογένεια, εξηγεί.

 Τα πολύπλευρα προγράμματα εκπαίδευσης, αναφέ-
ρει πως, τους βοήθησαν να μάθουν τα συμπτώματα και 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας ασθενής. Παράλ-
ληλα, στην ομάδα στήριξης «ακουμπάμε τις σκέψεις, 
τους φόβους, τις αγωνίες μας. Ακούμε εμπειρίες και ιδέες 
από άλλους περιθάλποντες για το πώς έχουν αντιμετω-
πίσει αντίστοιχες δυσκολίες. Υπάρχει μια αλληλοϋποστή-
ριξη. Βοηθάμε και εμάς αλλά και άλλους ανθρώπους που 
είναι στην ίδια κατάσταση».  Όσον αφορά την αποδοχή 
των νέων δεδομένων η κα Ιωαννίδου υπογραμμίζει πως 
«οι άνθρωποι έχουμε διαφορετικούς ρυθμούς στο να 
την αποδεχόμαστε. Το στοίχημα όμως είναι πώς να βο-
ηθάμε τον ασθενή για να είναι όλο και περισσότερο λει-
τουργικός, να νιώθει ότι μπορεί να προσφέρει. Συνήθως 
υπάρχει η τάση να τον καθοδηγούμε και να περιορίζεται η 
ελευθερία του. Μπορεί μετά από ένα σημείο ο άνθρωπος 
με άνοια να μην είναι λειτουργικός, αλλά το συναίσθημα 
πάλλεται».

reportage

 Mαρία Εγκιαζάροβα

Μαργαριτίδου Πετρίνα
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Διαμαντής Γκολιδάκης: Με την 
αύξηση των εμβολιασμών όλα θα 

πάνε καλύτερα 

Στη Θέρμη ο Καράογλου 

Ο καρδιολόγος και πολιτευτής Α’ Θεσσα-
λονίκης Διαμαντής Γκολιδάκης φιλοξενήθηκε 
στην εκπομπή «Οι Αταίριαστοι» στον τηλεοπτικό 
σταθμό ΣΚΑΪ, όπου μίλησε για την αναγκαιότητα 
εμβολιασμού των ευπαθών ομάδων και τόνισε 
πως τυχόν αναζωπύρωση του αντιεμβολιστικού 
κινήματος δεν θα ωφελούσε κανέναν. Παράλλη-
λα, αναφέρθηκε στο πως ο κορωνοϊός μπορεί να 
επηρεάσει την καρδιά. 

Επιπλέον, σχετικά με τα μέτρα περιορισμού 
της μετάδοσης της πανδημίας είπε χαρακτηριστι-
κά πως «περπατάμε σε ένα σκοινί, το οποίο αν το 
τεντώσουμε λίγο παραπάνω μπορεί σπάσει, ενώ 
αν το χαλαρώσουμε μπορεί να πέσουμε. Επομέ-
νως, θέλει χειρουργικές κινήσεις για να μπορέ-
σουμε να βγούμε από αυτήν την υγειονομική κρί-
ση. Αυτός είναι και ένας  «ψυχολογικός», καθώς  
ο κόσμος έχει πιεστεί. Από την άλλη όμως έχουμε 
και  μια πραγματικότητα με την αύξηση των κρου-
σμάτων. Επομένως, υπολογίζοντας και τις δύο 
αυτές παραμέτρους, η όποια σταδιακή χαλάρωση 
των μέτρων πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά, ξε-
κινώντας πιθανώς από ελεγχόμενες καταστάσεις, 
όπως το  λιανεμπόριο των μικρών επιχειρήσεων». 

Τέλος, ο κ. Γκολιδάκης έστειλε ένα αισιόδο-
ξο μήνυμα λέγοντας ότι όταν φθάσουν οι εμβο-
λιασμοί σε ένα ακόμη καλύτερο επίπεδο, όλα θα 
πάνε πολύ καλύτερα.

Στη Θέρμη βρέθηκε ο Θεόδωρος Καράογλου, 
με ένα πυκνό πρόγραμμα συναντήσεων και επι-
σκέψεων που θα μπορούσε να θυμίζει προεκλο-
γική περίοδο. Ο «γαλάζιος» βουλευτής συνα-
ντήθηκε με τους επικεφαλής οργανισμών που 
προάγουν και υπηρετούν την καινοτομία και την 
τεχνολογία, όπως είναι το ΕΚΕΤΑ, το NOESIS, η Τε-
χνόπολη και η Deloitte. Επίσης, επισκέφθηκε και 
το Αστυνομικό Τμήμα Θέρμης. 

karfitsomata
Ξεχωρίζει το έργο του Δημήτρη Δαγκλή  

Το γραφείο ή … παραιτούμαι! 

Με Ορφανό - Βούγια 
συναντήθηκε η Σπανού 

Εκατοντάδες βιβλία έστειλε 
ο Δ. Θέρμης στη Βοσνία 

Τις καλύτερες εντυπώσεις έχει αφήσει έως τώρα το 
έργο του Δημήτρη Δαγκλή ως εντεταλμένος δημοτικός 
σύμβουλος αρμόδιος για την Δημοτική Αστυνομία του 
Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο κ. Δαγκλής έχει καταφέρει να 
βγάλει ασπροπρόσωπο τον Δήμο όσον αφορά τις αρμο-
διότητες που εμπίπτουν στην Δημοτική Αστυνομία για την 
τήρηση των μέτρων για την καταπολέμηση της πανδη-
μίας.

Παράλληλα, από την στιγμή που ήρθε στην αρμοδι-
ότητα του η Δημ. Αστυνομία έχει αναδείξει το ανθρώπινο 
πρόσωπο της υπηρεσίας μέσα από πολλές δράσεις με 
κοινωνικό πρόσημο.

Όπως μαθαίνουμε από κύκλους της διοίκησης του 
δήμου θεωρείται απολύτως λογική η αναβάθμιση του 
στον επόμενο ανασχηματισμό, όποτε και αν γίνει.

“Μήλον της ‘Εριδος” φαίνεται πως αποτέλεσε ένα 
γραφείο με ...θέα στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Αντι-
δήμαρχος της διοίκησης Ζέρβα απείλησε ακόμη και με 
παραίτηση σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί το αίτημα 
του και δεν λάβει το γραφείο του αντιδημάρχου Αθλη-
τισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού που “χήρεψε” μετά 
την εκλογή του Πέτρου Λεκάκη (φωτό) στη νέα θέση του 
προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Κανονικά, το συ-
γκεκριμένο γραφείο επρόκειτο να περάσει στα χέρια του 
καινούργιου αντιδημάρχου, Αλέξανδρου Μπαρμπουνά-
κη. ‘Αλλωστε, κάτι ανάλογο συνέβη και με το γραφείο της 
τέως αντιδημάρχου Παιδείας, Δήμητρας Ακριτίδου, στο 
οποίο εγκαταστάθηκε η Ιωάννα Κοσμοπούλου. Ωστόσο, 
ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος (ο οποίος εκλέχθηκε με 
άλλο συνδυασμό και ανεξαρτητοποιήθηκε στην πορεία) 
απαίτησε το συγκεκριμένο γραφείο στον 2ο όροφο και 
έφτασε μέχρι τον δήμαρχο, απειλώντας τον με παραίτη-
ση εάν δεν δοθεί το “οκ” για την μετακόμιση. Στο τέλος 
τα καταφέρε, παρά το γεγονός ότι διαθέτει κι άλλο χώρο 
εκτός δημαρχιακού μεγάρου... Λόγω αυτού, ο Αλέξαν-
δρος Μπαρμπουνάκης μετακόμισε στο γραφείο που μέ-
χρι πρότινος είχε ο γενικός διευθυντής Τεχνικών ‘Εργων, 
Κωνσταντίνος Μπελιμπασάκης, ο οποίος συνταξιοδοτή-
θηκε.

Συναντήσεις με τους Γιώργο Ορφανό και Σπύρο Βού-
για είχε η ανεξάρτητη -πλέον- δημοτική σύμβουλος 
του δήμου Θεσσαλονίκης, Ιωάννα Σπανού. Περίπου μια 
εβδομάδα μετά την απόφαση της να αποχωρήσει απο την 
παράταξη Ζέρβα και την απόφαση του δημάρχου να την 
…  παραιτήσει από πρόεδρο του Ιδρύματος “’Αγιος Στυλι-
ανός”, η κ.Σπανού συναντήθηκε με τους επικεφαλής των 
δημοτικών παρατάξεων “Η Θεσσαλονίκη είναι το Μέλ-
λον” και “ΠΟΛΗχρωμη Θεσσαλονίκη”. Και όπως ανέφε-
ρε η ίδια, οι επαφές με τους κυρίους Ορφανό και Βούγια 
έγιναν για “λόγους προσωπικής ενημέρωσης αλλά και 
κυρίως για την πόλη”.

Πάνω από 2.000 τίτλοι βιβλίων συγκεντρώθηκαν 
από τους πολίτες του δήμου Θέρμης κι απεστάλησαν στο 
Σεράγεβο, έπειτα από κάλεσμα της ελληνικής πρεσβεί-
ας στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και του «Δικτύου προώ-
θησης της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας, επιστήμης και 
τεχνών». Στόχος της πρωτοβουλίας την οποία ανέλαβε 
η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και 
Αθλητισμού δήμου Θέρμης και η Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Θέρμης σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και σχο-
λεία της περιοχής είναι η ενίσχυση της προσπάθειας της 
εκεί πρεσβείας για τη δημιουργία «Ελληνικών Εστιών» ή 
αλλιώς «Greek Corners» σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
περιοχής.
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Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ…  Στα πρώτα χρόνια της 
Ελληνικής Επανάστασης του 1821 έτσι αποκαλούσαν 
με τρόμο οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης τον σημερινό 
Λευκό Πύργο, ο οποίος ήταν φυλακή, εξ αιτίας των 
απίστευτων σφαγών και βασανιστηρίων που έγιναν 
από τους Τούρκους σε βάρος του τότε Ελληνικού 
πληθυσμού της πόλης. Στην απογραφή του 1822 από 
τους 30.000 Έλληνες κατοίκους της Θεσσαλονίκης, 
είχαν απομείνει μόλις 4.000 γιατί οι υπόλοιποι είτε 
σφαγιάστηκαν, είτε πουλήθηκαν ως σκλάβοι. είτε 
αναγκάστηκαν να φύγουν για να σωθούν.

 Όλα ξεκίνησαν με την έκρηξη της επανάστασης 
στη Χαλκιδική, την Άνοιξη του 1821 οπότε η Θεσσα-
λονίκη με εντολή του αιματοβαμμένου πασά Γιου-
σούφ Μπέη που ήταν ο διοικητής της πόλης, μετα-
βάλλεται σε ένα απέραντο σφαγείο. Πάνω από 3.000 
Έλληνες κάτοικοι της πόλης κυρίως γυναικόπαιδα 
και γέροντες σφαγιάστηκαν. Ένα μανιασμένο πλήθος 
τούρκων λεηλατούσε νύχτα και μέρα τις περιουσίες 
των Ελλήνων, καταστρέφοντας σπίτια, καταστήματα 
και εκκλησίες. Χιλιάδες αγωνιστές και αθώοι πολίτες 
που θεωρούνταν ύποπτοι, υπέστησαν φρικτά βασανι-
στήρια στον «Πύργο του Αίματος» τους οποίους στο 
τέλος για εκφοβισμό του πλήθους, τους κρεμούσαν 
για πολλές ημέρες σε δημόσια θέα από τις επάλξεις. 
Οι γενικευμένες συλλήψεις, οι εκτελέσεις και η τρο-
μοκράτηση του πληθυσμού, σκοπό είχαν να κάμψουν 
το φρόνιμα των Ελλήνων αγωνιστών, οι οποίοι ξεση-
κώθηκαν παντού στη Μακεδονία, εμποδίζοντας την 
κάθοδο του Τουρκικού στρατού προς την επαναστα-
τημένη Πελοπόννησο.

Οι διώξεις των Θεσσαλονικέων στα πρώτα χρόνια 
της Επανάστασης του 1821 μετά την αποτυχημένη 
επανάσταση του Εμμανουήλ Παππά στη Χαλκιδική, 
δεν είχαν τελειωμό. Οι Τούρκοι κυριολεκτικά αποδε-
κάτισαν τους Έλληνες κατοίκους της πόλης, με συνε-
χείς άγριες σφαγές του άμαχου πληθυσμού. Στο Κα-
πάνι, που ήταν η κεντρική αγορά της πόλης, στις 18 
και 19 Μαϊου 1821 έγινε η σφαγή 200 προκρίτων και 
εμπόρων της πόλης, ενώ άλλοι 400 μέλη της ελλη-
νικής κοινότητας, οδηγήθηκαν στα υπόγεια κρατητή-
ρια του Διοικητηρίου, όπου αφού υπέστησαν φρικτά 
βασανιστήρια, αποκεφαλίστηκαν με εντολή του Γιου-
σούφ Μπέη και τα κεφάλια τους καρφώθηκαν στα 
κάγκελα του Διοικητηρίου. Ταυτόχρονα, οι επίσημες 
αρχές της πόλης παρότρυναν το μανιώδη όχλο να κα-
ταστρέψει με λύσσα και μανία τα πλούσια ελληνικά 

καταστήματα της πόλης, αλλά και να προβεί σε βιαι-
οπραγίες ενάντια στον άμαχο ελληνικό πληθυσμό, με 
αποτρόπαιες σφαγές και βιασμούς γυναικών.

Χιλιάδες γυναικόπαιδα που «γλύτωσαν» από τη 
μανία των Οθωμανών, βιάστηκαν και  οδηγήθηκαν 
στα σκλαβοπάζαρα και αρκετοί πλούσιοι τούρκοι 
αγόραζαν μια νεαρή κοπέλα και αφού την βίαζαν την 
αποκεφάλιζαν για να αποκτήσουν το πιλάφι και την 
ευτυχία στην άλλη ζωή (!) Χαρακτηριστικός είναι ο 
γνωστός πίνακας του Ισπανού ζωγράφου της επο-
χής Jose Jimenez που εκτίθεται σήμερα στο μουσείο 
Prado της Μαδρίτης, που απεικονίζει την πώληση στα 
χαρέμια τούρκων αξιωματούχων μιας γυμνής ωραίας 
ελληνίδας, που από τον λαιμό της οποίας κρέμεται η 
επιγραφή «Ρόδον – ετών 18 – πωλείται 800 γρόσια».

Τον Ιούνιο του1821 ο Γιουσούφ Πασάς διέταξε 
τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης επίσκοπο Κύτρους 
Μελέτιο να συγκεντρωθούν στην αυλή του Αγίου 
Γρηγορίου του Παλαμά οι πιστοί. Συγκεντρώθηκαν 
περίπου 2.000 άτομα, κυρίως γυναικόπαιδα και γέ-
ροντες, οι οποίοι κατεσφάγησαν από το μανιασμένο 
πλήθος των τούρκων. Τον Μητροπολίτη τον έσυραν 
και του έκοψαν τα χέρια και τα πόδια. Πανικόβλητο 
το πλήθος, έτρεχε στις εκκλησίες για να γλυτώσει. 
Τότε ήταν που εκατοντάδες ή χιλιάδες ακόμη βρήκαν 
τραγικό θάνατο. Στον Άγιο Δημήτριο κατεσφάγησαν 
πάνω από 2.000 άτομα και στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Αθανασίου, πάνω από την Αγ. Σοφία στην Εγνατία οδό, 
όπου κατέφυγαν εκατοντάδες πιστοί, δόθηκε εντολή 
να σφραγιστεί ο ναός για 40 ημέρες. Όταν άνοιξαν τις 
πύλες του ναού, τα πτώματα των πιστών ήταν φαγω-
μένα από τα ποντίκια…  

Το εθνικό δράμα της Θεσσαλονίκης και οι ποτα-
μοί αίματος των Ελλήνων αγωνιστών σε ολόκληρη 
τη Μακεδονία, καθυστέρησαν και απέτρεψαν την κά-
θοδο των τουρκικών στρατευμάτων προς την επανα-
στατημένη Πελοπόννησο, δίνοντας χρόνο και χώρο 
για την εθνική μας παλιγγενεσία. Στη μνήμη όλων 
των αγωνιστών και των αδικοχαμένων  πολιτών της 
Θεσσαλονίκης που θυσιάστηκαν για την ελευθερία 
μας - 200 χρόνια μετά όλοι εμείς στεκόμαστε με δέος 
και σεβασμό… 

Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες.    

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
Μαζί προχωρούν Ιωαννίδης 
– Διαμαντόπουλος στο Δ. Δέλτα 

Στον Στύλιο ο Κούβελας 

Σε συμπόρευση προχωρούν στον δήμο Δέλτα η διοι-
κούσα παράταξη του δημάρχου Γιάννη Ιωαννίδη και αυτή 
του Αλέξανδρου Διαμαντόπουλου από την αντιπολίτευ-
ση. Σε κοινή τους δήλωση οι δύο επικεφαλής αναφέρουν 
πως «με την επιλογή αυτή επαυξάνουμε την ανανεωτι-
κή δυναμική της διοίκησης, αξιοποιώντας νέες δυνάμεις 
με διάθεση προσφοράς και συμβολής στο μεγάλο κοινό 
έργο, να κάνουμε τον Δήμο Δέλτα καλύτερο». Με απόφα-
ση του δημάρχου ο κ.Διαμαντόπουλος λαμβάνει τη θέση 
του προέδρου στον Κοινωνικό Πολιτιστικό Οργανισμό 
του Δήμου Δέλτα.

Την επανέναρξη λειτουργίας των υποθηκοφυλακεί-
ων και Κτηματολογικών Γραφείων με προγραμματισμένα 
ραντεβού για την εξυπηρέτηση δικηγόρων, συμβολαιο-
γράφων, όλων των πολιτών και για λόγους ασφάλειας 
των συναλλαγών, ζήτησε επίμονα από τους αρμόδιους 
υπουργούς ο Δημήτρης Κούβελας. Ο Βουλευτής Θεσ-
σαλονίκης της ΝΔ σε συνάντηση με τον Υφυπουργό για 
Ειδικά Ψηφιακά Έργα και το Κτηματολόγιο Γιώργο Στύλιο 
συζήτησαν για τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις που 
παρατηρούν τα τελευταία χρόνια στον τομέα αυτό στη 
Θεσσαλονίκη, ιδίως πρόσφατα λόγω της πανδημίας. 
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Ονόματα ηρώων 
στον δ. Κορδελιού – Ευόσμου

Η Βούλα τα … έχωσε στον Μπόρις!

 Στην τοποθέτηση 21 νέων οδωνυμικών πινα-
κίδων που φέρουν τα ονόματα ηρώων και ηρωί-
δων της Ελληνικής Επανάστασης του ‘21 προχώ-
ρησε ο δήμος Κορδελιού – Ευόσμου, στο πλαίσιο 
του φετινού εορτασμού των 200 χρόνων. Οι νέες 
πινακίδες που μπήκαν στους δρόμους φέρουν τα 
ονόματα προσωπικοτήτων της Επανάστασης, με 
την ημερομηνία γέννησης και θανάτου των προ-
σώπων αλλά και με τη γαλανόλευκη σημαία.

Η Βούλα Πατουλίδου βγήκε ...απέναντι στον 
Μπόρις Τζόνσον για τα γλυπτά του Παρθενώνα. 
Η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης και Ολυ-
μπιονίκης απάντησε στις δηλώσεις του Βρετανού 
πρωθυπουργού με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο. “Η 
στάση του σώματος αποκαλυπτική, όσο η στάση 
του ίδιου απέναντι στην επιστροφή των γλυπτών 
του Παρθενώνα. Προσβλητική, ανάλγητη και 
ασεβής! Η κίβδηλη αγάπη και ο θαυμασμός του 
Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου για 
τον ελληνικό πολιτισμό, αποκαλύπτεται από τον 
τρόπο που στηρίζεται στην προτομή του αρχαίου 
πολιτικού ρήτορα και στρατηγού Περικλή. Αυτή 
η εικόνα δεν με προσβάλλει απλά. Μ’ εξοργίζει 
και είναι χαρακτηριστική της απαξίωσης, στο με-
γαλείο του ελληνικού πολιτισμού. Γραμμένο τον 
έχει!”, αναφέρει χαρακτηριστικά η κ.Πατουλίδου.

karfitsomata
Αναφορά Αμανατίδη
σε Μενδώνη - Αυγενάκη 

Μπαρτζώκας στην Κεραμέως 
για Πρότυπα - Πειραματικά σχολεία 

Ενίσχυση των τελωνείων 
ζητά ο Μπαραλιάκος 

Στο εργοτάξιο του δικαστικού μεγάρου 
Ζέρβας και Μήτρου 

Την οικονομική ενίσχυση των αθλητικών σωματεί-
ων ΑμεΑ, ζήτησε μέσα από αναφορά που κατέθεσε στην 
υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη και 
τον αρμόδιο υφυπουργό Λευτέρη Αυγενάκη, ο βουλευτής 
Α΄ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιάννης Αμανατίδης. Σε 
αυτήν επισύναψε σχετική επιστολή 13 αθλητικών συλ-
λόγων ΑμεΑ της Βόρειας Ελλάδας.

Τη δημιουργία Πειραματικών και Πρότυπων σχολεί-
ων στην Ημαθία, έθεσε ως αίτημα κατά την πρόσφατη  
συνάντηση που είχε με την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κερα-
μέως, ο τοπικός βουλευτής της ΝΔ Τάσος Μπαρτζώκας. Ο 
Βουλευτής ζήτησε και έλαβε τη διαβεβαίωση της πολιτι-
κής στήριξης του Υπουργείου.

Ενόψει της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για τη μετα-
τροπή υπαρχουσών σχολικών μονάδων σε Πρότυπα και 
Πειραματικά, ο κ. Μπαρτζώκας επικοινώνησε με τους Δι-
ευθυντές Εκπαίδευσης, κ. Πύρινο και κ. Παπαδόπουλο, 
συζητώντας για τις ενέργειες που απαιτούνται και τον 
συντονισμό αυτών. 

Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Διαμερισμάτων Πι-
ερίας, Πέλλας και Ημαθίας, ο κυβερνητικός Βουλευτής 
Φώντας Μπαραλιάκος, απευθύνθηκε στα συναρμόδια 
Υπουργεία ώστε να υπάρξει μέριμνα για την ενίσχυση των 
Τελωνείων στα Βόρεια συνορά της χώρας. Ως βασικές 
πύλες εισόδου και μάλιστα οδικού, η άμεση και επαρκής 
στελέχωση των Τελωνείων αυτών με κλιμάκια του ΕΟΔΥ, 
ομάδες και στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και 
ελεγκτές-εκτελωνιστές της ΑΑΔΕ θα συντελέσει στον τα-
χύτατο απαιτούμενο έλεγχο και την αποφυγή ταλαιπω-
ρίας και καθυστερήσεων. Μετά την επιστολή που έλαβε 
από την Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας και την Ομοσπονδία

Τις εργασίες ανάπλασης που εκτελούνται γύρω από 
το Δικαστικό Μέγαρο επιθεώρησε ο δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, συνοδευόμενος από τον 
τεχνικό σύμβουλο, Δημήτρη Μήτρου και υπηρεσιακά 
στελέχη της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δι-
κτύων. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και σύμφωνα με τη 
δημοτική αρχή “τρέχει” με ταχύτερους ρυθμούς κατά πε-
ρίπου δύο μήνες σε σχέση με τις προβλέψεις του αρχικού 
χρονοδιαγράμματος. Το πεζοδρόμιο επί της οδού 26ης 
Οκτωβρίου έχει ήδη διαπλατυνθεί και αυτήν την περίοδο 
τα συνεργεία εργάζονται στην πλευρά του δρόμου απέ-
ναντι από τα δικαστήρια.
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Το εκλογικό δικαίω-
μα, το οποίο εκφράζε-
ται μέσω της ψήφου 
αποτελεί ένα από τα 
βασικά συστατικά του 
δημοκρατικού πολι-
τεύματος. H ψήφος 
είναι καθολική, και 
όχι περιορισμένη, 
καθώς έχουν δικαί-
ωμα ψήφου όλοι οι 
πολίτες που είναι άνω των 18 ετών (σε 
κάποιες περιπτώσεις και άνω των 17). 
Επίσης, η ψήφος είναι ατομική (αφού ο 
εκλογέας εκφράζεται νομικά ως άτομο), 
είναι μυστική (καθώς δεν επιτρέπεται 
να γνωρίζει κανείς το περιεχόμενο της 
εκτός από εκείνον που ψηφίζει), οπότε 
και υπάρχει ελευθερία της ψήφου. Επι-
πρόσθετα η ψήφος είναι άμεση όταν ο 
ίδιος ο εκλογέας εκλέγει απευθείας τον 
αντιπρόσωπο του και έμμεση όταν ανα-
δεικνύει εκλέκτορες οι οποίοι εκφρά-
ζουν τη δική τους βούληση εκλέγοντας 
άλλους αντιπροσώπους. Επιπλέον, η ψή-
φος είναι υποχρεωτική όταν ο εκλογέας 
έχει νομική υποχρέωση να ψηφίσει και 
προβλέπονται κυρώσεις αν δεν ασκήσει 
το εκλογικό του δικαίωμα ή προαιρετική 
όταν απλώς έχει το δικαίωμα να ψηφίσει. 
Με βάση το ισχύον εκλογικό σύστημα 
στην Ελλάδα, οι γενικές βουλευτικές 
εκλογές διεξάγονται κάθε τέσσερα χρό-
νια. Κάτω από ορισμένες συνθήκες όμως 
δύναται να διεξαχθούν και νωρίτερα, 
να έχουμε δηλαδή τις λεγόμενες πρό-
ωρες εκλογές, κάτι το οποίο άλλωστε 
έχει συμβεί πολλές φορές τα τελευταία 
χρόνια. Οι κυριότερες περιπτώσεις στις 
οποίες,  προκηρύσσονται πρόωρες εκλο-
γές, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, 
είναι οι ακόλουθες:
Α) κατά τη διαδικασία εκλογής προέ-
δρου της δημοκρατίας, για να εκλεγεί 
κάποιος υποψήφιος θα πρέπει να συ-
γκεντρώσει πλειοψηφία 2/3 του αριθ-
μού των βουλευτών. Σε περίπτωση που 
κανένας υποψήφιος δε συγκεντρώσει 
την απαιτούμενη πλειοψηφία η διαδι-
κασία επαναλαμβάνεται ύστερα από πέ-
ντε ημέρες. Σε περίπτωση που και πάλι 
κάποιος υποψήφιος δε συγκεντρώσει 
πλειοψηφία 2/3, η διαδικασία διεξάγεται 
για τρίτη φορά ύστερα από άλλες πέντε 
ημέρες και πρόεδρος εκλέγεται αυτός 
που θα συγκεντρώσει πλειοψηφία 3/5 
του αριθμού  των βουλευτών. Εάν και 
πάλι δε συγκεντρώσει κανένας υποψή-
φιος την απαιτούμενη πλειοψηφία, ο 
απερχόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατί-
ας προκηρύσσει πρόωρες εκλογές. Μετά 
τη διενέργεια των εκλογών, η διαδικασία 

εκλογής επαναλαμβά-
νεται και Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας εκλέγεται 
αυτός που θα συγκε-
ντρώσει την απόλυτη 
πλειοψηφία των βου-
λευτών της βουλής 
που θα έχει προκύψει 
από τις εκλογές.
Β) Εάν η κυβέρνηση 

έχει χάσει την εμπιστοσύνη της βουλής 
( τη λεγόμενη Αρχή της Δεδηλωμένης) 
, δηλαδή την απόλυτη πλειοψηφία του 
αριθμού των βουλευτών, η οποία ορίζε-
ται σε 151 βουλευτές, τότε ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας διαλύει τη βουλή και 
προκηρύσσει πρόωρες εκλογές.
Γ)Μετά τη διενέργεια βουλευτικών εκλο-
γών και σε περίπτωση που δεν είναι προ-
φανές ότι το πρώτο σε ψήφους κόμμα 
μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση που να 
απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της βου-
λής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει 
διερευνητική εντολή σχηματισμού κυ-
βέρνησης στον αρχηγό του πρώτου κόμ-
ματος. Σε περίπτωση που δεν μπορέσει 
αυτός να σχηματίσει κυβέρνηση που να 
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία 
της βουλής, επιστρέφει την εντολή στον 
Πρόεδρο, ο οποίος δίνει στη συνέχεια δι-
ερευνητική εντολή στον αρχηγό του δεύ-
τερου κόμματος. Εάν και αυτή δεν τελε-
σφορήσει δίνει εντολή στον αρχηγό του 
τρίτου κόμματος. Εάν και πάλι δε σχημα-
τιστεί κυβέρνηση, ο Πρόεδρος συγκαλεί 
συμβούλιο των αρχηγών των κομμάτων 
που εκλέχθηκαν στη βουλή και εάν πάλι 
δεν υπάρξει σχηματισμός κυβέρνησης 
προκηρύσσει πρόωρες εκλογές.
Δ) Σε περίπτωση που ο πρωθυπουργός 
κρίνει πως υπάρχει σημαντικό εθνικό ζή-
τημα το οποίο η κυβέρνηση του δεν είναι 
σε θέση να αντιμετωπίσει, επισκέπτεται 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και του 
ζητά να διαλύσει τη βουλή και να προκη-
ρύξει πρόωρες εκλογές.  
Αναλόγως της αιτίας που προκηρύσσο-
νται οι πρόωρες εκλογές, είτε η απερχό-
μενη κυβέρνηση συνεχίζει να ασκεί εκτε-
λεστική εξουσία μέχρι τη διενέργεια τους 
(με εξαίρεση το υπουργείο εσωτερικών 
το οποίο έχει την ευθύνη διενέργειας των 
εκλογών, στο οποίο διορίζεται υπηρεσια-
κός υπουργός), είτε διορίζεται υπηρεσι-
ακή κυβέρνηση, με υπηρεσιακό πρωθυ-
πουργό τον πρόεδρο ενός εκ των τριών 
ανώτερων δικαστηρίων της χώρας. 

* Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος 
Αθηνών

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

Εκλογικό δικαίωμα και Πρόωρες Εκλογέςkarfitsomata
Ικανοποίηση Πάνα από την απάντηση Λιβανού

Απόλυτη ευτυχία για τον Ανδρέα Παπαμιμίκο και την σύζυγό 
του Σόνια

Τσιμέντωσαν… δέντρα!

«Να τα εκατοστήσεις θησαυρέ μου» 

Την απάντηση που ήθελε έλαβε από τον Υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιο Λιβα-
νό, ο Απόστολος Πάνας σε επίκαιρη ερώτηση που 
κατέθεσε, για το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του 
Φράγματος Νέας Τρίγλιας. Ο υπουργός τόνισε, πως 
το έργο μπορεί να δημοπρατηθεί σε 4 με 5 μήνες, 
αφού ολοκληρωθεί ο υπό εξέλιξη διαγωνισμός ανά-
δοχου του εκτιμητή για τις αποζημιώσεις, απάντηση 
την οποία ο Βουλευτής χαρακτηρίζει ικανοποιητική. 

Πατέρας για πρώτη φορά έγινε ο δικηγόρος 
και πρώην Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημο-
κρατίας, Ανδρέας Παπαμιμίκος. Η αγαπημένη του 
γυναίκα, Σόνια Σαββίδη, ανιψιά του μεγαλομετό-
χου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έφερε στον κόσμο ένα υγιέστα-
το κοριτσάκι. Το ζευγάρι πλέει σε πελάγη ευτυχίας 
και η πρώτη φωτογραφία της “μικρής πριγκίπισ-
σας” αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από τον μπαμπά 
της! Οι ευχές κάτω από την τρυφερή στιγμή με τα 
χέρια και των τριών μελών της οικογένειας έπε-
σαν βροχή... Να τους ζήσει!

Με τσιμέντο κάλυψε ένας κάτοικος της Θεσ-
σαλονίκης τη δενδροδόχο βάση επί της οδού 
Σόλωνος, προφανώς θέλοντας να προκαλέσει τη 
ξήρανση του δέντρου και τη μετέπειτα κοπή του. 
Το φαινόμενο φαίνεται πως προβληματίζει και ο 
αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του κεντρικού δή-
μου, Σωκράτης Δημητριάδης, τονίζει πως η τσιμέ-
ντωση της δενδροδόχου είναι παράνομη ενέργεια 
και επισύρει τσουχτερά πρόστιμα. Πάντως, οι υπη-
ρεσίες του δήμου έσπευσαν για να απομακρύνουν 
το τσιμέντο από τη ρίζα του δέντρου. 

Την αδυναμία που έχει στην αγαπημένη του σύζυγο κ. Γιώτα Μαντανίκα, η 
οποία είναι ο «βράχος» του όλα αυτά τα χρόνια ενασχόλησης με τον δύσκολο 
«στίβο» της πολιτικής, έδειξε για ακόμη μια φορά ο Θεόδωρος Καράογλου. Ο 
Βουλευτής της ΝΔ με αφορμή τα γενέθλια 
της συζύγου του της ευχήθηκε να τα εκα-
τοστήσει αποκαλώντας την «θησαυρέ» 
μου, ενώ της χάρισε και ένα δώρο σε σχήμα 
καρδιάς

Συνεχίζοντας ο Θεόδωρος Καραογλου 
ευχήθηκε επίσης στην εορτάζουσα: «Να 
σε καμαρώνουμε και να μας στηρίζεις με 
τον τρόπο που μόνο εσύ ξέρεις! Σε αγαπώ 
πολύ, σε αγαπάμε πολύ»!
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Το Ghosting συμβαίνει όταν κάποιος με 
τον οποίο συναντιέστε ή έχετε μια φιλία εξα-
φανίζεται χωρίς αιτιολογία. Αυτό μπορεί να 
συμβεί τόσο στην αρχή, όσο και στη μέση 
μιας σχέσης, καθώς και προσωπικά ή δια-
δικτυακά. Η αντιμετώπιση της εξαφάνισης 
είναι εξαιρετικά δύσκολη - ειδικά επειδή 
συνήθως δεν είναι γνωστή η αιτία και δεν 
ξέρετε πώς να αντιδράσετε.

Το άτομο ξαφνικά διακόπτει κάθε επαφή 
μαζί σας. Δεν απαντά σε μηνύματα, email, 
κλήσεις ή μηνύματα κοινωνικών μέσων. Οι 
επιπτώσεις της ψυχικής υγείας της απότομης 
διακοπής μπορεί να είναι πολύ απαιτητικές.

Γιατί οι άνθρωποι κάνουν ghosting;
Οι άνθρωποι εξαφανίζονται για διά-

φορους λόγους. Οι άνθρωποι που κάνουν 
ghosting αποφεύγουν μια δυσάρεστη 
κατάσταση. Αυτός ο τρόπος, ενώ θεω-
ρείται ως έλλειψη σεβασμού, οφείλε-
ται συχνά στο ότι πιστεύουν ότι είναι ο 
καλύτερος τρόπος για να χειριστούν τη 
δική τους αγωνία ή την αδυναμία να 
επικοινωνήσουν με σαφήνεια.

Οι ίδιοι παραδέχονται ότι δεν θέ-
λουν να βλάψουν τον άλλο όμως δεν 
ξέρουν τι να κάνουν. Μερικές φορές 
δεν πιστεύουν ότι είναι απαραίτητη η 
συζήτηση μιας κατάστασης ή φοβού-
νται. Το Ghosting είναι ένας παθητικός 
τρόπος απόσυρσης.

Αντιλαμβάνονται μάλιστα ότι η εξα-
φάνιση εντελώς μπορεί να είναι ο ευ-
κολότερος και καλύτερος τρόπος για 
να χειριστείς την κατάσταση. Κάποιοι 
επίσης εξαφανίζονται γιατί είναι ένας 
συνηθισμένος και σχεδόν δικαιολογη-
μένος τρόπος να βγει κανείς από μια 
σχέση στις μέρες μας.

Γιατί το Ghosting έχει αρνητικές επι-
πτώσεις στην ψυχολογία;

Αυτή η δειλή πράξη δυστυχώς μπορεί να 
προκαλέσει τεράστιο πόνο. Καθώς δεν έχετε 
ιδέα για το τι συνέβη, το μυαλό σας πηγαίνει 
αρχικά σε πολλές πιθανότητες. Ο νέος σας 
έρωτας μήπως τραυματίστηκε σε αυτοκινη-
τιστικό ατύχημα; Είναι η οικογένειά του εντά-
ξει; Ίσως είναι απλά υπερβολικά απασχολη-
μένος από τη δουλειά και θα επικοινωνήσει 
ξανά μαζί σας σύντομα;

Μπορεί να αισθανθείτε ένα κύμα διαφό-
ρων συναισθημάτων: θλίψη, θυμό, μοναξιά, 
σύγχυση. Οι επαγγελματίες της ψυχικής υγεί-
ας δεν βρίσκουν καμία απάντηση για αυτή 

την ιδιαίτερα επώδυνη κατάσταση. Συνήθως 
αισθάνεστε αβοήθητοι και αποφεύγετε τις 
πληροφορίες που θα μπορούσαν να καθο-
δηγήσουν σε κατανόηση της κατάστασης.

Εκτός από την αμηχανία και τη ριγμένη 
αυτοεκτίμηση, κυριαρχεί η θλίψη και πολ-
λές φορές και η κατάθλιψη. Άλλοι επίσης 
εμφανίζουν σημάδια ήπιας απώλειας (μικρό 
πένθος).

Δυστυχώς, μετά από λίγο, η αβεβαιότητα 
είναι πιθανό να σας οδηγήσει στο να κατηγο-
ρήσετε τον εαυτό σας. Όταν χαλαρώσετε και 
επιτρέψετε στον εαυτό σας ένα επόμενο νέο 
ραντεβού για να βρείτε μια σχέση, πιθανότα-
τα να θελήσετε να το βιώσετε σαν να είχατε 
επαφές από παλιά. Αλλά για να δημιουργή-
σετε οικειότητα, χρειάζεται να πάτε βαθύτε-
ρα και ας είστε ευάλωτοι. 

Πώς να αντιμετωπίσετε το ghosting:
1. Απαλλαγείτε από την ευθύνη:  Αφού 

κάποιος εξαφανιστεί ξαφνικά, είναι δύσκο-
λο να μην αισθανθείτε λύπη, αμηχανία και 
ντροπή. Ενώ σας φαντάζει τόσο προσωπικό, 
δεν αφορά εσάς. 

Επειδή συνήθως δεν μπορείτε να βρεί-
τε μια αιτία και δεν υπάρχει καμία εξήγηση, 
μπορεί να κατηγορήσετε τον εαυτό σας. Ίσως 
θελήσετε να τοποθετήσετε τοίχους, ώστε να 
μην τραυματιστείτε ξανά στο μέλλον. 

Τώρα είναι η ώρα να συγκεντρωθείτε, 
να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας και να 
κάνετε ένα διάλειμμα. Δεν ευθύνεστε που 
το άλλο άτομο δεν μπορούσε να σας δώσει 

ώριμα την αλήθεια.
2. Νικήστε τη ντροπή:  H ντροπή εμφα-

νίζεται μερικές φορές όταν μας υπενθυμίζει 
μία κατάσταση, προηγούμενες απορρίψεις. 
Η αυτοσυμπόνια βοηθά πολύ σε αυτές τις 
περιπτώσεις. Άλλωστε, το να πέφτει κανείς 
ψυχολογικά και να νιώθει αόρατος είναι μεν 
οδυνηρό, όμως κανένα αληθινό συναίσθημα 
δεν είναι άξιο της ντροπής. 

3. Επιλέξτε την αυτοφροντίδα: Επεν-
δύστε τον χρόνο σας με φίλους και την οι-
κογένειά σας που μπορεί να σας στηρίξει. 
Επίσης, μπορείτε να επιδοθείτε σε δραστηρι-
ότητες που σας κάνουν ευτυχισμένους ή να 
επιστρέψετε σε ένα χόμπι που αγαπάτε. 

Όταν σκέφτεστε το εξαφανισμένο άτομο, 
φροντίστε να διαμορφώσετε ξανά τις ιδέες 
σας σχετικά με αυτό και τη σχέση. Μια ώριμη 
και υγιής σχέση περιλαμβάνει τον αμοιβαίο 
σεβασμό, την καλή επικοινωνία και τη στο-
χαστικότητα. Επομένως, αυτό δεν ήταν το 
σωστό άτομο για εσάς.

4. Δημιουργήστε ανθεκτικότητα:  
Ακολουθώντας μια ολοκληρωμένη προσέγ-
γιση συμπεριλαμβανομένης της σωματικής 
δραστηριότητας, τη ρύθμιση του ύπνου, την 
καλή διατροφή, την ψυχοθεραπεία, δημι-
ουργείται ψυχική ανθεκτικότητα, που απο-
τελεί σημαντικό εφόδιο τόσο για το εδώ και 
τώρα, όσο και για το μέλλον. 

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

«Ghosting: Πώς να αντιμετωπίσετε την εξαφάνιση»

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 *

Επειδή συνήθως 
δεν μπορείτε να 
βρείτε μια αιτία 
και δεν υπάρχει 
καμία εξήγηση, 

μπορεί να 
κατηγορήσετε τον 

εαυτό σας

opinion
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Γιατί είπατε «ναι» στην ενασχόληση με την Αυ-
τοδιοίκηση; Ασχολήθηκα με την αυτοδιοίκηση με κί-
νητρο την προσφορά και την επιθυμία μου να αλλά-
ξει προς το καλύτερο η ζωή μας στην πόλη. Αγαπώ 
τη Θεσσαλονίκη, μεγάλωσα και ζω ως κομμάτι της 
κοινωνίας της. Πιστεύω στην προοπτική της πόλης 
και στη διεκδίκηση νέων ρόλων γι’ αυτή.

Βαρύ το φορτίο του Τουρισμού με κορονοϊό; 
Πολύ βαρύ… Το 2020 ήταν μία δύσκολη χρονιά 
καθώς αντιμετωπίσαμε πολλά και αιφνιδιαστικά 
εμπόδια που λειτούργησαν αποτρεπτικά. Με ευελι-
ξία, στρατηγική και σχέδιο θα ξεπεράσουμε τα προ-
βλήματα, θα γίνουμε καλύτεροι και ανταγωνιστικό-
τεροι. Θα χρειαστεί χρόνος και πολύ προσπάθεια από 
όλους μας για να ανακάμψουμε πλήρως.

Αγαπάτε τα ταξίδια; Τα λατρεύω. Έστω και για 
λίγο έρχομαι σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες, 
ήθη και έθιμα, εικόνες και αρώματα. Κάθε τόπος που 
επισκέπτομαι είναι μια νέα οπτική από αυτή που έχω 
συνηθίσει και αυτό με γεμίζει έμπνευση και ενέργεια.

Τι έχει η Θεσσαλονίκη που δεν έχουν άλλες 
πόλεις; 23 αιώνες ζωής που άλλαξαν πολλές φο-
ρές τη φυσιογνωμία της στο πέρασμα του χρόνου. Το 
βλέπεις παντού, στα μνημεία, στη σύνθετη εμπειρία 
ζωής και καλοπέρασης, στους φιλόξενους και «ανοι-
κτούς» ανθρώπους, στις γεύσεις και τα χρώματά της.

Πιο δυνατή εμπειρία από την εμπλοκή με τα 
κοινά… Η 26η Φεβρουαρίου όταν ο Δήμαρχος Κων-
σταντίνος Ζέρβας μας ανακοίνωσε το πρώτο κρού-
σμα κορονοϊού και οι πρώτες μέρες lockdown. Μια 
πρωτόγνωρη εμπειρία με ανάμεικτα συναισθήματα 
φόβου, αγωνίας, ανησυχίας. Ο καθένας από εμάς 
κλήθηκε να κολυμπήσει σε αχαρτογράφητα νερά και 
να διαχειριστεί μια κρίση στον τομέα του.  

Είναι οι Θεσσαλονικείς τοπικιστές;  Όοοχι φυσι-
κά… ! και όπως διάβασα κάπου …«τοπικιστής είναι 
αυτός που νομίζει ότι η πόλη του είναι πιο όμορφη 
από τη Θεσσαλονίκη»...

Σημείο της πόλης που αποτελεί προσωπικό κα-
ταφύγιο; Η παλιά παραλία με τα υπέροχα χρώματα 
της δύσης στην άκρη της θάλασσας. Κάθε μέρα είναι 

ένας διαφορετικός ζωγραφικός καμβάς.

Θα είστε καλή ...πεθερά ως αγορομάνα; Με 

πρότυπο την πεθερά μου, αγορομάνα και αυτή, με 

την οποία είχαμε μία εξαιρετική σχέση, μεγάλωσα τα 

αγόρια μου μεταφέροντας τους την έννοια της ανιδι-

οτελούς αγάπης και είμαι σίγουρη ότι και οι δύο θα 

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. 

Είναι γέννημα - θρέμμα Θεσσαλονικιά. Τέως τραπεζικό στέλεχος που τρέχει για να ...προβάλλει τις ομορφιές της πόλης μας σε όλο τον κόσμο! Κι όταν περάσει η 
περιπέτεια με τον κορονοϊό θέλει να βλέπει τουρίστες. Πολλούς τουρίστες να κυκλοφορούν, να τρώνε, να διασκεδάζουν στη Θεσσαλονίκη. Ελάτε να ...ταξιδέψουμε 

έστω και νοερά με την αντιδήμαρχο Τουρισμού και Πολιτισμού του κεντρικού Δήμου, Μαρία Καραγιάννη.

Μαρία Καραγιάννη
Κολυμπήσαμε σε αχαρτογράφητα νερά με τον κορονοϊό

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 

δημιουργήσουν «λειτουργικές» σχέσεις.   
Τι σας ξεκουράζει από το τρέξιμο της ημέρας; 

Ένα ζεστό μπάνιο και λίγα λεπτά με τον εαυτό μου.
Το πρώτο πράγμα που θα κάνετε μετά την παν-

δημία… Θα συναντήσω φίλους και συγγενείς γιατί 
μου έχουν λείψει αφάνταστα οι ατελείωτες συζητή-
σεις και οι αγκαλιές…
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Η αίθουσα τέχνης & σεμιναρίων «ΧΡΩΣΤΗ-
ΡΑΣ» είναι ένας πολυχώρος που διευθύνεται από 
την Εύη Κυρμακίδου-εικαστικό, απόφοιτο της 
Σχολής Καλών Τεχνών του Π.Δ.Μ και Υποψήφια 
Διδάκτορα του Πολυτεχνείου Κρήτης και τον Σπύ-
ρο Κωστόπουλο-εικαστικό, απόφοιτο της Σχολής 
Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Στην αίθουσα τέχνης, 
γραμμάτων και πολιτισμού «ΧΡΩΣΤΉΡΑΣ» υπάρ-

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

τικής Κοινότητας, Δήμου Θεσσαλονίκης) 
Θεσσαλονίκη Τ.Κ 54645
e-mail: xrostirasart@gmail.com             
Τηλ: 2310833460
Fb page: Χρωστήρας πολυχώρος τέχνης και σε-
μιναρίων
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Ο Κωνσταντίνος Γουσίδης έγραψε το τρίτο βιβλίο 
του αυτή τη φορά μέσα αλλά και για την πανδημία 

Κι έπειτα ήρθε ο κορονοϊός….

Ο γνωστός δημοσιογράφος και 
συγγραφέας Κωνσταντίνος 
Γουσίδης στο νέο του βιβλίο 

αναφέρεται στο πιο επίκαιρο θέμα 
της εποχής μας. Την πανδημία του 
κορονοϊού. Μέσα από δημοσιογρα-
φική έρευνα μηνών φέρνει στο φως 
σημαντικά στοιχεία για την προετοιμα-
σίας της παγκόσμιας κοινότητας στην 
αντιμετώπιση μιας μεγάλης πανδημίας 
ενώ θέτει καίρια ερωτήματα για την 
αποτελεσματικότητα των  συστημάτων 
υγείας σε Παγκόσμιο επίπεδο.

Την ώρα που όλη η ανθρωπότητα 
παρακολουθεί αποσβολωμένη την πο-
ρεία μιας πανδημίας, επέλεξες να δια-
φωτίσεις τους αναγνώστες με στοιχεία 
παλιότερων επιδημιών. Γιατί; 

Η πανδημία που προκάλεσε ο κο-
ρονοϊός SARS-CoV-2 δεν ήταν, βέβαια, 
κάτι πρωτοφανές. Σε όλη τη διάρκεια 
της Ιστορίας της, η ανθρωπότητα «συ-
μπορευόταν» με μολυσματικές νόσους 
που σε έναν μεγάλο βαθμό συνδιαμόρ-
φωσαν την ανθρώπινη Ιστορία. Με την 
αναδρομή στις πανδημίες, ήθελα να ανα-
δείξω τις διαστάσεις που (είναι γνωστό 
ότι) λαμβάνουν, με αποτέλεσμα να μην 
υπάρχει καμία δικαιολογία για να μην 
αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος που ελλοχεύ-
ει από μικροοργανισμούς με τη μέγιστη 
δυνατή σοβαρότητα!

Ποιό ήταν το έναυσμα για τη συγ-
γραφή του βιβλίου;

Όταν στις αρχές του 2020 άρχισαν να 
πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για μια νέα 
ασθένεια στην Ουχάν της Κίνας, άρχισε 
για μένα να χτυπάει ένα «καμπανάκι». 
Γιατί θυμόμουν ότι οι επιστήμονες προει-
δοποιούσαν επί δεκαετίες για τον κίνδυ-
νο μιας μεγάλης πανδημίας που κάποια 
στιγμή θα προέκυπτε και θα προκαλούσε 
εκατομμύρια νεκρούς. Αποδείχτηκε πως 
αυτή τη φορά ο έως τότε θεωρητικός 
κίνδυνος έλαβε «σάρκα και οστά». Κι 
όταν πλέον από τον Μάρτιο του 2020 
διαφάνηκε καθαρά ότι η ανθρωπότη-
τα έχει να αντιμετωπίσει έναν εφιάλτη, 

σκέφτηκα να ερευνήσω λίγο το αυτονό-
ητο: Οι επιστήμονες προειδοποιούσαν τη 
κοινή γνώμη εδώ και 30 χρόνια – τους 
«άκουσε», όμως, κανείς; Τι έγινε προκει-
μένου να αντιμετωπίσει ο πλανήτης όσο 
καλύτερα γινόταν μια πανδημία, για την 
οποία ΓΝΩΡΙΖΑΜΕ πως κάποια στιγμή θα 
ερχόταν; Έτσι ξεκίνησα την έρευνα που 
οδήγησε στη συγγραφή του βιβλίου.

Ποιό θα έλεγες ότι είναι το πιο ενδι-
αφέρον σημείο του;

Κατ’ εμέ, ότι δεν έγιναν όσα θα μπο-
ρούσα να έχουν γίνει για να είναι ο πλα-
νήτης όσο το δυνατόν καλύτερα «θωρα-
κισμένος». Ότι κανένα σύστημα υγείας 
καμιάς χώρας δεν ήταν προετοιμασμένο 

για το ενδεχόμενο μιας πανδημίας (στοι-
χεία έκθεσης του 2019). Ότι καμία χώρα 
δεν επένδυσε σε μέτρα προληπτικά ή, 
ίσως, και αποτρεπτικά. Και μιλάμε για 
χώρες με προϋπολογισμό εκατοντάδων 
δισεκατομμυρίων ή τρισεκατομμυρίων. 
Αλλά αυτοί που λαμβάνουν τις σχετικές 
αποφάσεις, προτιμάνε να «επενδύουν» 
αλλού τα χρήματα. Κι έπειτα ήρθε ο κο-
ρονοϊός, όπως είναι και ο τίτλος του βι-
βλίου…

Ποιός είναι ο σκοπός της συγγρα-
φής του και ποιά αποτελέσματα θα σε 
ικανοποιήσουν ως συγγραφέα;

Ο σκοπός κάθε δημοσιογραφικής 
έρευνας είναι η όσο το δυνατόν καλύ-

τερη ενημέρωση του (αναγνωστικού) 
κοινού. Αυτό προσπάθησα να κάνω. Θα 
μείνω ικανοποιημένος αν τα άτομα που 
πάρουν το βιβλίο στα χέρια τους αφενός 
ολοκληρώσουν την ανάγνωσή του (γιατί 
θα σημαίνει ότι το περιεχόμενο και είχε 
κάτι να τους «πει») και αφετέρου, αν 
έστω και ένας από αυτούς πει μετά στον 
εαυτό του: «έμαθα κάτι που δεν γνώριζα 
και ήταν χρήσιμο για να εξάγω κάποια 
συμπεράσματα». Αν το βιβλίο δώσει 
«τροφή για σκέψη» σε έναν αναγνώστη, 
εγώ θα είμαι ικανοποιημένος.

Ποσό κουράγιο χρειάζεται για έναν 
δημοσιογράφο να ανατρέξει σε όλες 
τις μεγάλες ασθένειες που έπληξαν την 
ανθρωπότητα, την ώρα που μια πανδη-
μία βρίσκεται στην κορύφωση της;

Δε νομίζω να είναι θέμα κουράγιου. 
Κάθε δημοσιογράφος βρίσκεται συνεχώς 
αντιμέτωπος με αμέτρητες δυσάρεστες 
καταστάσεις. Κατ’ εμέ, πρόκειται για μια 
διαδικασία που είναι συνδεδεμένη με το 
δημοσιογραφικό λειτούργημα. Έτσι κι 
αλλιώς, το χειρότερο σε αυτή την περί-
πτωση δεν είναι η γνώση για το έγινε στο 
παρελθόν, αλλά η σκέψη για το τι ακόμα 
μπορεί να γίνει στο μέλλον…(Κ)

*Μπορείτε να διαβάσετε όλη την συ-
νέντευξη του Κωνσταντίνου Γουσίδη στο 
www.karfitsa.gr

Βιογραφικό: 
Ο Κωνσταντίνος Δ. Γουσίδης γεννή-

θηκε το 1973 στη Θεσσαλονίκη. Σπού-
δασε Γερμανική Φιλολογία, Αρχαία Ιστο-
ρία καθώς και Μεσαιωνική και Νεότερη 
Ιστορία στο Πανεπιστήμιο «Ιωάννης Γου-
τεμβέργιος» στο Μάιντς της Γερμανίας. 
Εργάστηκε ως δημοσιογράφος στις εφη-
μερίδες της Θεσσαλονίκης «Αγγελιοφό-
ρος» και «Αγγελιοφόρος της Κυριακής» 
–όπου, μεταξύ άλλων, διετέλεσε επί σει-
ρά ετών υπεύθυνος του τμήματος «Υγεία 
και Επιστήμη»– και εν συνεχεία ως αρ-
χισυντάκτης σε διάφορες δημοσιογραφι-
κές ιστοσελίδες της Βόρειας Ελλάδας.

Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο Υ
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Ο Κώστας Κουκοδήμος μιλά στην «Κ» για την υποψηφιότητά του στις εκλογές του ΣΕΓΑΣ 
στο πλευρό της Αναστασίας Κελεσίδου 

«Η ενίσχυση και ο λόγος στους αθλητές 
ο μόνος μας στόχος!»

Η πορεία του γνωστή. Οι επιτυχίες 
του μεγάλες. Ο Κώστας Κουκοδήμος, νυν 
Δήμαρχος Κατερίνης, συστρατεύθηκε 
στο πλευρό της Τασούλας Κελεσίδου και 
της «Αναγέννησης», δηλώνοντας παρών 
στο κάλεσμά της για την μεγάλη αλλα-
γή στον ΣΕΓΑΣ. Ο πρώην πρωταθλητής 
και Ολυμπιονίκης στο άλμα εις μήκους 
άνοιξε τα χαρτιά του και μίλησε εφ’ όλης 
της ύλης στην «Κarfitsa» σχετικά με 
τους στόχους, το όραμα και τις βλέψεις 
που έχει και ο ίδιος μέσω της παρουσίας 
του στο ψηφοδέλτιο της «Αναγέννησης» 
για την επόμενη ημέρα του ελληνικού 
στίβου. 

- Κύριε Κουκοδήμο τι σας ώθησε 
στο να πάρετε την απόφαση να είστε 
υποψήφιος για την διοίκηση του ΣΕΓΑΣ 
στο πλευρό της Τασούλας Κελεσίδου; 
«Η προσωπικότητα της Τασούλας Κελε-
σίδου. Τη γνώρισα, ως αθλήτρια και ως 
άνθρωπο, γνωρίζω την αγάπη της για το 
στίβο και για τους αθλητές και είμαι από-
λυτα πεπεισμένος ότι θα υπηρετήσει τις 
αξίες που αθλητικού ιδεώδους. Τρέφω 
βαθιά εκτίμηση στο πρόσωπό της έχω 
την πεποίθηση ότι «βγαίνει» μπροστά 
μόνο για να βοηθήσει και όχι απλώς για 
τις εντυπώσεις». 

- Σε παλιότερες συνεντεύξεις σας 
είχατε πει πως οι αθλητές και όσοι τίμη-
σαν με την παρουσία τους τα χρώματα 
της Ελλάδος είναι οι ικανότεροι και οι 
καταλληλότεροι για να υπηρετήσουν 
την κορυφαία Ομοσπονδία. Γιατί το 
πιστεύετε αυτό; Και γιατί θεωρείτε ότι 
τόσα χρόνια δεν ήταν τόσο ενεργοί 
στα διοικητικά της Ομοσπονδίας; «Θα 
έπρεπε πράγματι όλα αυτά τα χρόνια να 
καλλιεργηθεί η φιλοσοφία και η κουλ-
τούρα που ισχύει διεθνώς. Δηλαδή, οι 
βετεράνοι αθλητές να πλαισιώνουν τις 
διοικήσεις των Ομοσπονδιών και όλη 
τους την εμπειρία την αγωνιστική να τη 
μετουσιώσουν σε διοικητικές αποφάσεις 

προς όφελος του αθλητισμού και των 
αθλητών. Στη χώρα μας αυτό δεν έγινε. 
Αποτελεί ελληνικό παράδοξο. Ευελπι-
στώ ότι θα αλλάξει πλέον με τη δική μας 
διοίκηση». 

- Η Πολιτεία και η Ομοσπονδία έχουν 
στηρίξει τους αθλητές και τις αθλήτριες 
όσο θα έπρεπε, ποια η δική σας άποψη;

«Η πολιτεία τα τελευταία 12 χρόνια 
υπό το βάρος των μνημονίων και της οι-
κονομικής κρίσης, ίσως δεν έδωσε όσα 
θα έπρεπε. Σε ό,τι αφορά την Ομοσπονδία 
δεν έχει στηρίξει όσο θα μπορούσε μέσα 
σ’ αυτή τη συγκυρία τόσο τους αθλητές 
και σωματεία». 

- Ο γενικός γραμματέας του ΣΕΓΑΣ, 
Βασίλης Σεβαστής, είχε καταγγείλει 
την κομματικοποίηση των εκλογών του 
ΣΕΓΑΣ. Τι απαντάτε σε αυτό; «Θα χαρα-
κτηρίσω επιεικώς άδικο το σχόλιο, όταν 
στο πρόσωπο το οποίο απευθύνεται είναι 
μια μεγάλη αθλήτρια που έχει δοξάσει 
την Ελλάδα. Είναι μια ευθεία επίθεση 
που έχει μόνο εκλογική σκοπιμότητα. 
Είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζει και ο ίδιος 
πως αυτό δεν ισχύει. Δεν είναι κομματική 
η υποψηφιότητα, είναι αθλητική». 

- Απευθυνόμενος στα σωματεία τι θα 
τους πείτε; Γιατί πιστεύετε πως πρέπει 
να στηρίξουν την «Αναγέννηση»; «Για-

τί τα Σωματεία και οι αθλητές μας πρέ-
πει να πρωταγωνιστήσουν στην επόμενη 
μέρα για το Στίβο. Έχω τονίσει την ανά-
γκη αυτή εδώ και χρόνια. Οφείλουμε να 
σταθούμε πολύ περισσότερο δίπλα στα 
σωματεία, στους προπονητές και στους 
αθλητές».

- Την υποψηφιότητα της Σακοράφα, 
που εμφανίστηκε ως απάντηση στην 
Κελεσίδου και στο κίνημα των αθλητών 
πως θα την χαρακτηρίζατε; «Η Σοφία 
υπήρξε μια σπουδαία αθλήτρια. Σε προ-
σωπικό και αθλητικό επίπεδο την εκτιμώ 
βαθιά. Πολιτικά ήμασταν πάντα σε αντί-
θετες πλευρές». 

Τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη 
σας πρέπει άμεσα να αλλάξει; Και αν 
εκλεγεί η «Αναγέννηση» σε τι θα δοθεί 
βάση και ποια η προσέγγιση σας στους 
αθλητές;

- Δικός μου στόχος, είναι η Ομοσπον-
δία να γίνει αθλητο-κεντρική. Πρέπει 
κυρίαρχος να είναι ο λόγος των αθλητών 
και μόνος μας στόχος, η δική του ενίσχυ-
ση. Αρχή και τέλος κάθε προσπάθειας, να 
είναι ο αθλητής». 

- Σε τι επίπεδο πιστεύετε πως βρί-
σκεται σήμερα ο κλασικός αθλητισμός 
στην Ελλάδα; «Σε αθλητικό επίπεδο, 
βλέπετε ότι παρά τις δύσκολες συγκυ-
ρίες, οι Έλληνες αθλητές μεμονωμένα 
και ομαδικά επιτυγχάνουν διακρίσεις 
και μετάλλια. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Επίσης, σε 
επίπεδο εγκαταστάσεων και αθλητικών 
υποδομών, σαφώς και υπήρξε σημαντική 
πρόοδος. Εκτιμώ ότι μπορούν να γίνουν 
περισσότερα σε επίπεδο «έξυπνων» 
αθλητικών υποδομών που με μικρότερο 
κόστος θα εξυπηρετήσουν τις αυξημένες 
ανάγκες των αθλητών. Αυτό που χρειά-
ζεται είναι να ενισχυθεί ο σωματειακός 
αθλητισμός στίβου, να δοθεί η απαραίτη-
τη υλικοτεχνική υποδομή».

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Ο Ν  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο
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αθλητισμός
Η υποψηφιότητα του Ζαγοράκη
και οι τελευταίες καραμπόλες 

Η υποψηφιότητα του Θόδωρου Ζαγοράκη για 
την προεδρία της ΕΠΟ, αφού πέρασε από χίλια κύ-
ματα, από την περασμένη είναι πλέον γεγονός.  Ζύ-
μωσε επί έναν και πλέον μήνα την υποψηφιότητα 
του, με στόχο να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους 
της αποτυχίας του και μετά ανακοίνωσε την υποψη-
φιότητα του. Αλλωστε ο Ζαγοράκης δεν είναι μόνο 
ένας παράγοντας του ποδοσφαίρου, αλλά κι ένα πο-
λιτικό πρόσωπο και σε καμία περίπτωση δεν θέλει 
να τσαλακωθεί το προφίλ του. Συζήτησε λοιπόν μ’ 
όλες τις πλευρές, έβαλε τους όρους κι όταν πλέον 
ωρίμασαν οι συνθήκες και πείστηκε ότι η υποψηφι-
ότητα του έχει τα εχέγγυα να πετύχει, έκανε το βήμα 
παραπάνω. Βεβαίως στο παραπέντε μπερδεύτηκε 
λίγο η κατάσταση με την κατάθεση υποψηφιότητας 
από τον κ. Νίκα της ΕΠΣ Βοιωτίας,  που είναι υποστη-
ριζόμενος από την ΑΕΚ. Η υποψηφιότητα δεν είναι 
απέναντι στον Ζαγοράκη, αλλά όπως υποστηρίζει η 
πλευρά του δεύτερου υποψήφιου, έχει να κάνει με 
πιθανό κώλυμα του εμβληματικού αρχηγού, λόγω 
της άδειας ΟΠΑΠ που έχει στην κατοχή του. Δηλαδή 
είναι η εναλλακτική της ΑΕΚ ώστε να μην μπει κά-
ποιος άλλος στο παιχνίδι. Η πλευρά Ζαγοράκη υπο-
στηρίζει ότι δεν υπάρχει κώλυμα γιατί ο νόμος είναι 
πάνω από το καταστατικό της ΕΠΟ. 

Αν δεχτούμε ότι ο Ζαγοράκης θα είναι ο νέος 
πρόεδρος της ΕΠΟ το έργο που θα αναλάβει μόνο 
εύκολο δεν θα είναι. Απάντησε θετικά στην πρότα-
ση-πρόκληση και του πρωθυπουργού, γιατί πιστεύει 
ότι μπορεί να αλλάξει σελίδα στο ελληνικό ποδό-
σφαιρο. Γνωρίζοντας ότι η διαιτησία που αποτελεί 
την πέτρα του σκανδάλου ανήκει στην ΦΙΦΑ/ΟΥΕΦΑ 
και οι Πειθαρχικές Επιτροπές στελεχώνονται από το 
υπουργείο Δικαιοσύνης, αισιοδοξεί ότι θα έχει λιγό-
τερες σκοτούρες στο κεφάλι του. Τι σημαίνει αυτό; 
Ότι θα μπορέσει να ασχοληθεί με την ανάπτυξη του 
ποδοσφαίρου επενδύοντας στη βάση του που είναι 
οι ερασιτεχνικοί σύλλογοι. Εκεί θα στρέψει την προ-
σοχή του και συγχρόνως θα επιδιώξει η Εθνική ομά-
δα να αποκτήσει την αίγλη του παρελθόντος. Μέσα 
στα σχέδια του είναι να πιέσει την πολιτεία να δημι-
ουργήσει ένα μόνιμο προπονητήριο για τις εθνικές 
ομάδες. 

Τι απ’ όλα αυτά θα καταφέρει να πετύχει, θα το 
δείξει ο χρόνος. Θεωρητικά πάντως έχει τις περισ-
σότερες πιθανότητες να εξοφλήσει παραγωγικά για 
το ελληνικό ποδόσφαιρο την εμπειρία του και την 
αναγνωρισημότητα του.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

Η regular season της SL ολοκληρώθηκε και η «Κ» 
παρουσιάζει τη συνολική πορεία για Αρη και ΠΑΟΚ

Κοίτα τι έκανες...

Με αφορμή το φινάλε της σεζόν η Karfitsa 
αναλύει μέσα από αριθμούς και στοιχεία τα 
πεπραγμένα των Άρη (τερμάτισε στην 2η 

θέση με 51 βαθμούς) και του ΠΑΟΚ (τερμάτισε 4ος με 
47 πόντους). 

Άρης: Σεζόν υπέρβασης με πορεία πρωταθλητισμού
Τερμάτισε στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα. 

Κάτι που κατάφερε για πρώτη φορά από την ίδρυση της 
Super League, ενώ η τελευταία φορά που οι Κιτρινόμαυ-
ροι πέτυχαν κάτι ανάλογο ήταν τη σεζόν 1979-1980, δη-
λαδή, πριν από 41 χρόνια (τότε ήταν ισόβαθμος με τον 
Ολυμπιακό και η δεύτερη θέση προέκυψε μετά από το 
μπαράζ του τίτλου στο Βόλο). Η ομάδα του Άκη Μάντζι-
ου επίσης τερμάτισε για πρώτη φορά μετά από 13 χρό-
νια πάνω από τον συμπολίτη του ΠΑΟΚ και γενικότερα 
ως πρώτη ομάδα της Θεσσαλονίκης, για πρώτη φορά 
από το 2008. Τότε ήταν 4ος, με 9ο τον ΠΑΟΚ, 10ο τον 
Ηρακλή και 16ο τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Στα αμιγώς 
αγωνιστικά του επιτεύγματα ο Άρης πέτυχε 15 νίκες σε 
26 αγώνες, ένα ποσοστό 57,7%. Είναι το καλύτερο που 
έχει καταφέρει από το 1978-79, και τέταρτο καλύτερο 
στην ιστορία του. Κράτησε σε 16 παιχνίδια το μηδέν στην 
εστία του (το καλύτερο ρεκόρ στη φετινή SL), ενώ μόλις 
σε δύο παιχνίδια από αυτά που προηγήθηκε δεν κατάφε-
ρε να πάρει το τρίποντο (με Αστέρα στην Τρίπολη και τον 
ΠΑΟΚ στην Τούμπα). «Κλειδί» της μέχρι τώρα πορείας 
των Κιτρίνων αποτελεί αναμφίβολα η άμυνά τους, αφού 
δέχτηκαν μόλις 16 γκολ, δηλαδή, δέχονταν Μ.Ο. 0,62 
γκολ ανά αγώνα. Και η αμυντική αυτή επίδοση ήταν η τρί-
τη καλύτερη της σύγχρονης ιστορίας του. Για να επιτευ-
χθούν όλα τα παραπάνω ο Άκης Μάντζιος χρησιμοποίησε 

συνολικά 29 ποδοσφαιριστές στο ροτέισον της σεζόν (οι 
τρεις ήταν τερματοφύλακες και οι 25 ξεκίνησαν έστω και 
μια φορά στο αρχικό σχήμα).

ΠΑΟΚ: Ασταθής και αναποτελεσματικός στα ντέρμπι
Εξ’ αρχής άπαντες γνώριζαν πως η φετινή σεζόν θα 

είναι μεταβατική εξαιτίας του οικονομικού εξορθολογι-
σμού που επιχειρήθηκε σε όλα τα επίπεδα. Η χρονιά ξεκί-
νησε με τον Αμπέλ Φερέιρα στον πάγκο του και ολοκλη-
ρώθηκε με τον Πάμπλο Γκαρσία που ανέλαβε στα μέσα 
της σεζόν. Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε 4ος με 47 βαθμούς, πα-
ρουσιάζοντας πολλά σκαμπανεβάσματα από παιχνίδι σε 
παιχνίδι. Η «δύναμη πυρός» του Δικεφάλου τα προηγού-
μενα χρόνια ήταν αμυντική του γραμμή. Αυτή μετατράπη-
κε φέτος σε «αχίλλειο πτέρνα» διότι η σεζόν έκλεισε με 
26 γκολ παθητικό. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις έξι 
ομάδες που θα συμμετέχουν στα πλέι οφ, χειρότερη αμυ-
ντική επίδοση είχε μόνο η ΑΕΚ (δέχτηκε 29). Παραγω-
γικά ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα με την 2η καλύτερη επίθεση 
στο πρωτάθλημα. Πέτυχε 49 γκολ (πρώτος ήταν ο Ολυ-
μπιακός με 64). Oι Αμπέλ Φερέιρα και Πάμπλο Γκαρσία 
άνοιξαν αρκετά το ροτέισον, με τον ΠΑΟΚ να χρησιμοποι-
εί συνολικά 37 ποδοσφαιριστές (η 3η ομάδα στη σχετική 
λίστα μετά από Λαμία και ΑΕΛ που χρησιμοποίησαν 39). 
Κράτησε μόλις 9 φορές το μηδέν στην εστία του. Όσον 
αφορά τον κορυφαίο του; Ποιος άλλος; Ο αρχηγός του, 
Αντελίνο Βιεϊρίνια που αν και αγωνίστηκε σε μόλις 15 
από τα 26 ματς της κανονικής περιόδου σκόραρε τέσσε-
ρα γκολ σε 18 προσπάθειες (έχοντας το ποσοστό 1 γκολ 
ανά 5 τελικές), είχε 29/87 επιτυχημένες σέντρες, μοίρασε 
173 πάσες, έκανε 52 κλεψίματα και κέρδισε 36 φάουλ.
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