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Όταν οι ουρές στον Προμαχώνα φτάνουν τα 10 χιλιόμετρα, Έλληνες περνούν 
χωρίς κανέναν έλεγχο για Covid-19 τους Ευζώνους για να παίξουν στη Γευγελή

Αποστολή Κ. Καντούρης 
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Παρέμβαση από 
τον Δ. Κούβελα 
στη Βουλή για τα 
τέλη εισόδου

«Ματώνουν» οι 
βορειοελλαδίτες 
επιχειρηματίες 
από τα κλειστά 
σύνορα

«Ο Παππάς 
προσπάθησε να 
δημιουργήσει 
οικονομικό 
κατεστημένο»

«Παράγω και 
Εξάγω» η λύση για 
τις επιπτώσεις του 
κορονοϊού στην 
οικονομία 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ: Αν. Ευθυμίου, Ζ. Δημαδάμα, Ν. Ελευθερόγλου, Κ. Μίχαλος, Θ. 
Κουλουτμπάνης, Γ. Μαγκριώτης, Ν. Κωστόπουλος,  Λ. Σεϊτανίδης



2 11.07.2020

editorial

{

{
Του Νίκου  

Ελευθερόγλου

Σήμερα βλέπουμε 
κυβέρνηση και 
αντιπολίτευση 

να κατηγορούν η 
μία την άλλη για 
«παρακράτος», 
με αφορμή τα 

όσα διαρρέονται 
στα ΜΜΕ και 

αφορούν υποθέσεις 
καταγραφής είτε από 

την ΕΥΠ είτε από 
άλλες… πηγές.

Εβδομαδιαία Free Press

Δωδεκανήσου 21,  
Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310.278.155
FAX: 2310.278.440 

info@karfitsa.gr 
press@karfitsa.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Ν.Κ. Media Group Ε.Π.Ε.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Δημήτρης Δραγώγιας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Ν. Ελευθερόγλου,  

Γ. Πολυράβας

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: 

Φιλίππα Βλαστού, Λουκάς Γεωργιάδης,  

Γιώργος Ευγενίδης, Κώστας Καντούρης, 

Αναστασία Καρυπίδου,  

Δέσποινα Κρητικού, Θωμάς Μίχος, 

Γιώργος Μυλωνάς, Γιώργος Νεοχωρίτης 

Γιάννης Σπ. Παργινός, Γιώργος Σαρρής 

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ 

eurokinissi.gr

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 

Ν. Καραμανλής, Ν. Ελευθερόγλου  

Β. Μάστορας, Κ. Μίχαλος 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Δρ. Ν. Χρήστος Καζαντζής & Συνεργάτες,  

Τηλέφωνο: 2310.253.830-4,  

ΦΑΞ: 2310.253.835,  

Διεύθυνση:  

Αγ. θεοδώρας 1, Θεσσαλονίκη

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Χριστίνα Βασιλάκη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

Κατερίνα Χαρκιολάκη 

 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

grammateia@karfitsa.gr

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ & ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

WWW.ART2WORK.EU  

Creative & Digital Agency

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

IRIS Εκτυπώσεις ΑΕΒΕ

 

Είσαι σκέτο παρακράτος…

Oταν έγραφε ο Κώστας ο Τριπολίτης τους στίχους του «Επεμβαίνεις», εκεί κάπου στα 
1981, το οποίο ερμήνευσαν οι αξέχαστοι Γιώργος Ζαμπέτας και Βίκυ Μοσχολιού, σίγουρα 
δεν θα μπορούσε να σκεφθεί τη διαχρονικότητα που θα είχε ένα απόσπασμα από το τραγού-
δι του. 

Και αναφέρομαι στους κάτωθι στίχους: «Είσαι σκέτο παρακράτος, είσαι σκέτο παρακρά-
τος , και προβοκατόρισσα…», που ερμήνευε με την μπάσα και χαρακτηριστική φωνή του ο 
Ζαμπέτας. Διότι σήμερα βλέπουμε κυβέρνηση και αντιπολίτευση να κατηγορούν η μία την 
άλλη για «παρακράτος», με αφορμή τα όσα διαρρέονται στα ΜΜΕ και αφορούν υποθέσεις 
καταγραφής είτε από την ΕΥΠ είτε από άλλες… πηγές.

Και πραγματικά, είναι εντυπωσιακό το ότι και οι δύο πλευρές ομολογούν ότι υπάρχει 
ένα… παρακράτος, το οποίο λειτουργεί και κάνει… παιχνίδι κατά το δοκούν, διαμορφώνο-
ντας το πολιτικό σκηνικό εργαλειοποιώντας στην ουσία την πολιτική!

Αυτή η θεσμική εκτροπή περνά στα «ψιλά» και πραγματικά προκαλεί σοκ για το πώς την 
διαχειρίζονται τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Διότι αν η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία, για οποιονδήποτε λόγο, υιοθετεί και απο-
δέχεται να ασκείται πολιτική και να εφαρμόζεται δικαιοσύνη με βάση τον ρόλο που θέλουν 
να παίξουν κάποιοι μοιράζοντας απομαγνητοφωνημένα κείμενα στα ΜΜΕ, τότε κάτι δεν πάει 
καλά στο πολίτευμά μας.

Θέλω να πιστεύω ότι τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και 
οι άλλοι αρχηγοί, όχι απλώς δεν υιοθετούν αλλά καταδικάζουν αυτές τις νοσηρές πρακτικές 
που όχι μόνο φέρνουν την Ελλάδα σε εποχές μακαρθισμού αλλά δυναμιτίζουν τους βασι-
κούς πυλώνες πάνω στους οποίους δομείται ο κοινοβουλευτισμός.

Bιώματα τέτοια είχαμε πολλά στο παρελθόν (χαρακτηριστικά τα όσα είχαν αποκαλυφθεί 
στην περίοδο Κ. Καραμανλή, που «φωτογράφιζαν» τη μεγάλη μας «φίλη») και τα πληρώ-
σαμε ακριβά.

Υποθέσεις που δεν εξιχνιάστηκαν ή… κάηκαν για να προστατευθούν όσοι παρακολου-
θούσαν με το αζημίωτο και άλλοι που έχτισαν καριέρα με βάση αυτές.

Ελάχιστη σημασία έχει ποιος θεωρεί τον εαυτό του σε αυτήν τη φάση κερδισμένο, από 
τις αποκαλύψεις. 

Η ουσία και η αίσθηση που αναδύονται από αυτές τις ιστορίες είναι ότι, σε μια φιλε-
λεύθερη δημοκρατία, τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας οφείλουν να λειτουργούν με 
σεβασμό απέναντι στους πολίτες και στις δομές του κράτους, και όχι να κάνουν φέιγ βολάν 
τα όποια στοιχεία έχουν στη διάθεσή τους. Διότι αν υποψιαστώ, εκτός των άλλων, ότι τα… 
βαλιτσάκια κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα και κάποιοι κάνουν με αυτά… χρυσές μπίζνες, τότε 
απαιτείται εδώ και τώρα οι πολιτικοί αρχηγοί να συναντηθούν υπό την Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας και να συνεννοηθούν πριν το… παρακράτος υποκαταστήσει το κράτος.

Τα φαινόμενα που βιώσαμε στο παρελθόν θα έπρεπε άπαντες να μας έχουν κάνει σοφό-
τερους.

Οι λογικές της κλειδαρότρυπας και οι κασέτες στην Ομόνοια, μόνο κακό έκαναν στη 
δημοκρατία και στα κόμματα.

Aν κάποιοι έχουν παρανομήσει με όποιον τρόπο, η Πολιτεία οφείλει να πράξει τα δέοντα. 
Όχι όμως με το να υιοθετεί το ξεκατίνιασμα και μεθόδους που δεν τιμούν κανέναν.

Ας το καταλάβουν άπαντες και να βάλουν τέλος στον κατήφορο και στον… χαρτοπόλεμο 
του παρακράτους. Διότι κάποιος αποκτά δύναμη όταν το κράτος, οι νόμοι και οι θεσμοί τού 
την παραχωρούν.

Και όταν το κράτος παραχωρεί δύναμη και λόγο στο όποιο παρακράτος, με όποιο πρό-
σχημα και εάν χρησιμοποιεί, στο τέλος είναι χαμένοι όλοι. Ας το σκεφθούν καλά, πριν να 
είναι αργά και να θεσπίσουν, εάν χρειαστεί, νέο πλαίσιο μια και οι σημερινές τεχνολογικές 
εξελίξεις δημιουργούν οργουελικό περιβάλλον…

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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η δύναµη στο Φυσικό Αέριο

ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΤΩΡΑΣυνδεθείτε ΤΩΡΑ 
στο δίκτυο του φυσικού αερίου
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Θεσσαλονίκη     Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 

ΓΡΑΦΕΙΑ NEΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Κάθε μεγάλη κρίση παρουσιάζει και μια 
μεγάλη ευκαιρία, είχε πει κάποτε ο μεγάλος 
Άλμπερτ Αϊνστάιν. Έτσι και η κρίση της παν-
δημίας παρουσιάζει την ευκαιρία να επιστρέ-
ψει η χώρα στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων 
και των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών. 
Δεν φθάνει μόνο η διεκδίκηση πόρων από 
την Ε.Ε. προκειμένου να χρηματοδοτηθεί 
η μετάβαση της εθνικής μας οικονομίας σε 
ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Πρέπει να 
διορθωθούν όλες οι θεσμικές αδυναμίες. 
Προϋπόθεση για την κοινωνική σταθερό-
τητα και οικονομική ανάπτυξη αποτελεί η 
αποτελεσματική λειτουργία του δικαστικού 
συστήματος. 

Είναι γεγονός ότι το δικαστικό μας σύστη-
μα παρουσιάζει αρκετά μελανά σημεία:  έχει 
μία από τις χειρότερες αναλογίες δικαστι-
κών υπαλλήλων ανά δικαστή και έναν από 
τους μεγαλύτερους αριθμούς δικαστηρίων 
κατά κεφαλήν στην Ε.Ε. Επιπλέον, χρησιμο-
ποιεί σε περιορισμένο βαθμό τεχνολογικές 
λύσεις για την αντιμετώπιση της γραφειο-
κρατίας και δαπανά λιγότερα χρήματα για 
τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος. 
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, χρειά-

ζονται 1580 μέρες προκειμένου να επιλυθεί 
συγκεκριμένου τύπου δικαστική διαφοράς. 
Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο και ορθολογι-
κό σχέδιο για την λειτουργία και ανάπτυξη 
του δικαστικού μας συστήματος. Αυτό που 
οφείλει να κάνει η κυβέρνηση είναι να προ-
χωρήσει σε ριζικές αλλαγές προκειμένου να 
προσελκύσει ξένους επενδυτές αλλά και να 
εμφυσήσει στην ελληνική κοινωνία το αί-
σθημα της ασφάλειας και της δικαιοσύνης.  
Για παράδειγμα, πρέπει να μειωθεί ο αριθ-
μός των δικαστηρίων και να συγχωνευτούν 
τα μικρά δικαστήρια. Η λογική του «κάθε 
πόλη και ένα πανεπιστήμιο, κάθε πόλη και 
ένα δικαστήριο» που χρεοκόπησε την Ελλά-
δα πρέπει να εκλείψει. Πολλές διαδικασίες, 
όπως είναι π.χ. οι ακροάσεις δικηγόρων δι-
αδίκων, θα μπορούσαν να γίνονται μέσω τη-
λεσυνεδρίασης. Έτσι, οι πολίτες αλλά και οι 
τοπικοί δικηγόροι δεν θα πληρώνουν για τις 
μετακινήσεις τους και θα είναι πιο εύρυθμη η 
λειτουργία του δικαστικού συστήματος. 

Δύο θέματα που πρέπει να επιλυθούν 
άμεσα είναι το κτιριακό πρόβλημα αλλά 
και το δικαστικό μάνατζμεντ (διοίκηση, δι-
αχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, μέτρηση 

αποτελεσμάτων). Επιπροσθέτως, πρέπει να 
εφαρμοστεί η ψηφιακή δικογραφία, να ολο-
κληρωθεί το έργο του ««Ολοκληρωμένου 
Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέ-
σεων» και να προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός 
των προγραμμάτων σπουδών της Εθνικής 
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Οι νομοθε-
τικές πρωτοβουλίες για την εισαγωγή του 
θεσμού της διαμεσολάβησης σε νέες κα-
τηγορίες διαφορών πρέπει να συνεχιστούν. 
Τέλος, είναι απαραίτητη η αναμόρφωση του 
νέου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων με την 
εισαγωγή που προϋποθέτουν ειδικά προσό-
ντα ώστε να καλυφθούν οι σύγχρονες ανά-
γκες των δικαστηρίων όλων των δικαιοδοτι-
κών κλάδων και των εισαγγελέων. 

Αυτό που χρειάζεται να κάνει η κυβέρνη-
ση είναι να παρουσιάσει έναν ολοκληρωμέ-
νο οδικό χάρτη μετάβασης από ένα προβλη-
ματικό σύστημα σε ένα σύγχρονο και δίκαιο 
δικαστικό σύστημα. Μόνο έτσι θα μπορέσει η 
χώρα να κάνει το άλμα προς το μέλλον.

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρό-
εδρος του εμπορικού και βιομηχανικού 
επιμελητηρίου Αθηνών

opinionΠροϋπόθεση Κοινωνικής Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης η αναβάθμιση της Δικαιοσύνης

Τ Ο Υ 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ 

Μ Ι Χ Α Λ Ο Υ *
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Συνέχεια των εξελίξεων στην ΚΑΘ ΑΕ 
μετά την δημοσιοποίηση του θέματος από την karfitsa

Κυβερνητικά στελέχη συναντήθηκαν 
με τον Σύνδεσμο Εμπόρων ΚΑΘ

Συνέχεια των εξελίξεων μετά την απόφα-
ση της διοίκησης της Κεντρικής Αγοράς Θεσ-
σαλονίκης ΑΕ να αλλάξει την τιμολόγηση των 
τελών εισόδου, επιφέροντας τεράστιες αυξή-
σεις στους πελάτες-αγοραστές κατά την είσο-
δο τους στον χώρο. Το θέμα ανέδειξε πρώτη 
η karfitsa και μετά την δημοσιοποίηση του 
υπήρξε ενδιαφέρον και παρέμβαση από κυ-
βερνητικά στελέχη και όχι μόνο.

Η εφαρμογή της αύξησης των τελών 
εισόδου και τα προβλήματα 
Από την Δευτέρα 29 Ιουνίου έχει εφαρμο-

στεί στην ΚΑΘ νέα τιμολογιακή πολιτική όσον 
αφορά τα τέλη εισόδου, επιβαρύνοντας με αυ-
ξήσεις που ξεπερνούν το 150% τους αγορα-
στές-πελάτες της Κεντρικής Λαχαναγοράς  που 
προμηθεύονται τα εμπορεύματα τους, ενώ για 
πρώτη φορά επιβάλλεται τέλος εισόδου και 
για τους πελάτες της Κεντρικής Κρεαταγοράς, 
με τις δυο αυτές μεγάλες αγορές να λειτουρ-
γούν εντός της ΚΑΘ ΑΕ. Από τις αλλαγές στις 
τιμές των τελών εισόδου έχουν εξαιρεθεί όσοι 
αποδεδειγμένα κατέχουν άδεια και μπορούν 
να εργάζονται σε λαϊκές αγορές.

Οι έμποροι της ΚΑΘ, κάνουν λόγο για ένα 
σύστημα τιμολόγησης που έδειξε με το καλη-
μέρα τις δυσλειτουργίες του, καθώς αυτές οι 
λίγες ημέρες εφαρμογής του ήταν ενδεικτικές 
, με καθυστερήσεις στην είσοδο των προμη-
θευτών να αγγίζουν ακόμη και τις τέσσερις με 
πέντε ώρες, ενώ υπήρξαν πολλά παράπονα 
και από την πλευρά των αγοραστών.

Με ένα πρόχειρο υπολογισμό οι επιβά-
ρυνση για κάποιον πελάτη της αγοράς με την 
εφαρμογή των νέων τελών εισόδου, μπορεί 
να κυμαίνεται από 400 ευρώ έως και 6.500 
ευρώ ετησίως.

Οι πολιτικές παρεμβάσεις
Ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα 

γεγονός στο οποίο συνετέλεσε το αναλυτικό 
δημοσίευμα της εφημερίδας karfitsa αλλά 
και η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξε-
ων, έδειξαν ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου 
και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης 
Σταμπουλίδης, ο Γενικός Γραμματέας της Κοι-
νοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ Σταύρος Καλα-
φάτης, τοπικοί «γαλάζιοι» βουλευτές, με το 

θέμα να φτάνει ακόμη και στην Βουλή. 
Πιο αναλυτικά, ο κ. Καλαφάτης είχε δυο 

συναντήσεις με εκπροσώπους του Συνδέσμου 
Εμπόρων ΚΑΘ και βρίσκεται σε συνεχή επικοι-
νωνία για το θέμα αυτό, ώστε να έχει συνολι-
κή εικόνα και να βοηθήσει στην επίλυση των 
όποιων προβλημάτων διαπιστωθούν.

Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του 
Συνδέσμου Εμπόρων ΚΑΘ ΑΕ πραγματοποίησε 
ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστα-
σίας Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλί-
δης, όπως και ο Διευθύνων Επιχειρησιακών 
Λειτουργιών και μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής 
Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας  το γνω-
στό Υπερταμείο Στέφανος Γιουρέλης. Οι δυο 
άνδρες ενημερώθηκαν για τα προβλήματα 
που δημιουργούνται με την εφαρμογή των 
νέων τελών εισόδου στην αγορά, άκουσαν τις 
προτάσεις των εμπόρων, τις οποίες θα εξετά-
σουν και θα ζυγίσουν τα δεδομένα, πριν λά-
βουν οποιαδήποτε απόφαση, πριν αναλάβουν 
οποιαδήποτε δέσμευση.

Στην Βουλή το θέμα των αυξήσεων 
στα τέλη εισόδου της ΚΑΘ
Στο πλευρό των εμπόρων της ΚΑΘ βρέθη-

καν και κυβερνητικοί βουλευτές. Ο βουλευτής 

Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Δημή-
τρης Κούβελας, έθεσε με τοποθέτηση του το 
συγκεκριμένο θέμα σε γνώση του ελληνικού 
κοινοβουλίου, ενώ έχει καταθέσει και αναφο-
ρά προς τους αρμοδίους Υπουργούς Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, αλλά και Αγροτικής Ανά-
πτυξης, με αίτημα να δοθεί άμεσα λύση στο 
πρόβλημα.  Σε δήλωση του στην karfitsa ο κ. 
Κούβελας τονίζει «Η απόφαση της Κεντρικής 
Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε, για την εξοντωτική 
αύξηση των τελών εισόδου για αγοραστές, 
προμηθευτές της Λαχαναγοράς αλλά και τους 
μικρούς αγοραστές, είναι πράγματι παράλογη 
και θα πρέπει να δοθεί άμεσα μία λύση. Μία 
απόφαση που, δυστυχώς, οδηγεί μοιραία, τόσο 
σε αύξηση της τελικής τιμής πώλησης των 
προϊόντων προς τους καταναλωτές, όσο και 
σε οικονομική εξόντωση και απαξίωση των 
εμπόρων. Αυτό πρέπει να αλλάξει!

Μετά τις επαφές που είχα, με τον Σύνδεσμο 
Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλο-
νίκης αλλά και με πολλούς μικροεμπόρους 
και μικροπωλητές, κατά τις επισκέψεις μου 
στις λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης, ένιωσα 
την έντονη αγωνία τους για το πολύ σοβαρό 
ζήτημα που έχει προκύψει. Το αίτημα τους για 
ανάκληση της σχετικής απόφασης είναι δίκαιο.

Για τους λόγους αυτούς, στα πλαίσια κα-
τέθεσα άμεσα Αναφορά προς τους αρμοδίους 
Υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αλλά 
και Αγροτικής Ανάπτυξης, με την οποία ζήτησα 
να δουν επισταμένα το πρόβλημα και να δώ-
σουν άμεσα λύση». 

Εν αναμονή των εξελίξεων 
οι έμποροι της Αγοράς
Οι έμποροι της ΚΑΘ κρατούν στάση ανα-

μονής και περιμένουν τα αποτελέσματα των 
επαφών και των συναντήσεων. Δηλώνουν 
πως σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δε-
χθούν εξαιρέσεις, επιθυμούν συνολική λύση. 
Σε κάθε περίπτωση όπως δηλώνει ο πρόεδρος 
του Συνδέσμου Εμπόρων ΚΑΘ Γιάννης Χαρα-
λαμπίδης στην karfitsa «αν δεν δοθεί λύση 
εμείς αυτό το θέμα δεν πρόκειται να το αφή-
σουμε, θα συνεχίσουμε να το πολεμάμε. Δεν 
έχουμε εξάλλου άλλη επιλογή, είναι θέμα επι-
βίωσης».
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Ο Βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ Δημήτρης Βαρτζόπουλος στην «K»

«Ο Παππάς προσπάθησε να χειραγωγήσει θεσμούς 
για να δημιουργήσει οικονομικό κατεστημένο»

Για προσπάθεια δημιουργίας, του πρώην 
Υπουργού Νίκου Παππά, οικονομικού κατεστη-
μένου, ώστε να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένοι 
σκοποί, κάνει λόγο σε συνέντευξη του στην 
εφημερίδα karfitsa, ο βουλευτής Θεσσαλονί-
κης της ΝΔ κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, υπο-
στηρίζοντας πως το γεγονός αυτό αποδεικνύε-
ται από όσα ακούγονται στις ηχογραφήσεις του 
επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή, που είδαν το φως 
της δημοσιότητας. Ο κ. Βαρτζόπουλος θεωρεί 
σίγουρο ένα δεύτερο κύμα πανδημίας μετά το 
καλοκαίρι, τονίζοντας ωστόσο πως δεν υπάρ-
ξει γενικευμένο lockdown.

Πιστεύετε πως αποδεικνύουν κάτι τα 
ηχητικά ντοκουμέντα που είδαν το φως της 
δημοσιότητας όπου ακούγεται η συνομι-
λία του επιχειρηματία  Σάμπυ Μιωνή με τον 
πρώην Υπουργό Νίκο Παππά; Αποδεικνύουν 
πέραν πάσης αμφιβολίας όχι απλώς την πρό-
θεση αλλά και την ενεργό προσπάθεια του κ. 
Παππά, να χειραγωγήσει θεσμούς, με σκοπό 
την δημιουργία ενός οικονομικού κατεστη-
μένου εξυπηρέτησης των σκοπών, προφανώς 
όχι μόνον του ιδίου αλλά του όλου συστήμα-
τος, που εκπροσωπεί και υπηρετεί. Όλα τούτα 
βέβαια θα αποτελέσουν αντικείμενο ερεύνης 
της Δικαιοσύνης.

Υπάρχει τεράστια ανησυχία για απώλεια 
θέσεων εργασίας, ως συνέπεια της πανδη-
μίας, ενώ  είναι σίγουρο πως τα έσοδα στα 
κρατικά ταμεία θα είναι εξαιρετικά μειωμένα. 
Πως θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά; Προφα-
νώς και θα υπάρξει ύφεση και απώλεια θέσε-
ων εργασίας. Είναι φυσική και αναπόφευκτη 
συνέπεια του lockdown και της μείωσης των 
τουριστικών εσόδων. Μένει ακόμη, να δούμε 
σε ποιο βαθμό θα μειωθεί το τουριστικό προϊ-
όν και πως θα εξελιχθεί ο χειμώνας από πλευ-
ράς επιδημιολογικής.

Τα μέτρα, που παίρνει η Κυβέρνηση είναι 
ανακουφιστικά αλλά φυσικά όχι θεραπευτικά. 
Θεραπεία προφανώς και δεν υπάρχει. Προχω-
ρούμε με σύνεση και νοικοκυροσύνη χρησιμο-
ποιώντας μέχρις στιγμής αποκλειστικώς εθνι-
κούς πόρους και έχοντας πάντοτε κατά νουν 
την διατήρηση του αξιόχρεου της χώρας και 
την απόλυτη ανάγκη επανόδου μας σε επεν-
δυτική βαθμίδα το ταχύτερον δυνατόν... Τα 
πράγματα θα βελτιώνονται συνεχώς από του 
χρόνου. Ιδίως όταν λειτουργήσει το Ταμείο 
Ανάκαμψης.

Μήπως με το άνοιγμα των συνδέσεων 
κυρίως των αεροπορικών σε τόσες χώρες 
παίρνουμε ένα ρίσκο, τις συνέπειες του 
οποίου δεν μπορούμε να προβλέψουμε; 
Προφανώς και είναι μεγάλο ρίσκο. Δεν γινό-
ταν όμως διαφορετικά. Δυστυχώς οι μεγάλοι 
Tour Operators δεν συναίνεσαν σε προληπτικά 
tests. Βασιζόμαστε λοιπόν μόνο στις δικές μας 
δυνάμεις, τα δικά μας πρωτόκολλα και την 
δική μας προσοχή και πρόβλεψη. 

Το δεδομένο της μεγάλης απώλειας 
εσόδων από τον τουρισμό φέτος, έχει φέρει 
στην επιφάνεια το μέγεθος της εξάρτησης 
της οικονομίας μας από τον συγκεκριμένο 
κλάδο. Θεωρείτε πως πρέπει να αναθεωρή-
σουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας; 
Εύκολα λέγεται, δύσκολα γίνεται. Θέλει προ-
ετοιμασία και δουλειά γενεών. Άλλωστε δεν 
υπάρχει δραστηριότητα, που να μην υποφέρει 
από μια πανδημία.

Πόσο  έτοιμοι είμαστε ως χώρα για ένα 
δεύτερο κύμα πανδημίας, κάτι που οι ειδικοί 
θεωρούν δεδομένο πως θα συμβεί τον ερχό-
μενο Σεπτέμβριο με Οκτώβρη; Θα μπορέσου-
με να αντεπεξέλθουμε; Σίγουρα θα υπάρξει 
δεύτερο κύμα. Θα το αντιμετωπίσουμε όμως 
πολύ πιο εύκολα από την πρώτη φορά. Μετά 
βεβαιότητος δεν θα υπάρξει γενικευμένο 

lockdown, μόνο τοπικά και ενδεχομένως κλα-
δικά. Μετά το εμβόλιο, που αναμένεται αξιόπι-
στα την Άνοιξη, όλα θα είναι παρελθόν. 

Η ΝΔ και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει 
κλείσει ένα χρόνο στο «τιμόνι» της χώρας. 
Κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό, που τα 
πήγε καλά και που θα μπορούσε ίσως να τα 
πάει καλύτερα; Κάναμε σημαντικά πράγματα 
σε πολλούς τομείς και αυτό το αναγνωρίζει ο 
λαός.

Δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στον οικονο-
μικό τομέα: π.χ. μειώθηκαν φόροι, δημιουργή-
θηκε η δυνατότητα ανάπτυξης -όταν βγούμε 
από τη συγκυρία του κορωνοϊού- μέσω χορή-
γησης λογικών κινήτρων σε επιχειρηματίες. 
Επαναφέραμε τη λογική στο ασφαλιστικό σύ-
στημα, αλλάζοντας το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτήν την περίοδο και δεδομένης της 
εμπειρίας του κορονοϊού, η κυβέρνηση αρχί-
ζει, να οικοδομεί σιγά σιγά την κοινωνική της 
πολιτική. Ομαλοποιούμε την καθημερινότητα 
με τον νόμο για τις διαδηλώσεις , ώστε να γί-
νουμε επιτέλους στοιχειωδώς Ευρώπη. Είμαι 
βέβαιος, πως τον επόμενο χρόνο θα δοθεί 
ιδιαίτερη βαρύτητα σε κοινωνικά ζητήματα 
δηλαδή της Υγείας, της Πρόνοιας και της Παι-
δείας.
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Ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος που εξελέγη ξανά πρόεδρος στο ΣΕΒΕ στην 
«Κ»

To δόγμα «Παράγω και Εξάγω» λύση για 
τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην οικονομία 

Για μία ακόμη θητεία ο Γιώργος Κωνστα-
ντόπουλος εξελέξη προέδρος στο τιμόνι του 
ΣΕΒΕ. Αυτή η θητεία ίσως είναι και η δυσκο-
λότερη με δεδομένο την περίοδο που διανύ-
ουμε λόγω κορωνοϊού. Ο κ Κωσταντόπουλος 
αποκαλύπτει στην karfitsa τα σχέδια και τους 
στόχους για την ανάπτυξη των ελληνικών εξα-
γωγών. 

Κύριε Πρόεδρε, η εμπιστοσύνη των εξα-
γωγέων ανανεώθηκε στο πρόσωπο σας 
εκλέγοντας σας εκ νέου στη θέση του προ-
έδρου του ΣΕΒΕ. Ποιες είναι οι προτεραιό-
τητες σας για την στήριξη των εξαγωγών 
σε αυτήν την δύσκολη περίοδο που διανύ-
ουμε; Διανύουμε αναμφίβολα μία πολύ δύ-
σκολη περίοδο που μας επηρεάζει όλους. Σε 
αυτή τη δύσκολη συγκυρία αποτελεί για μένα 
ιδιαίτερη τιμή και χαρά η εμπιστοσύνη των 
μελών και των μελών του νέου ΔΣ του ΣΕΒΕ 
στο πρόσωπό μου για να αναλάβω για δεύ-
τερη θητεία την Προεδρία του ΣΕΒΕ, του με-
γαλύτερου εξαγωγικού φορέα της χώρας. Η 
πρόκληση είναι μεγάλη και θα προσπαθήσω, 
αξιοποιώντας την εμπειρία της πρώτης μου 
θητείας, να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου για 
να ανταποκριθώ καλύτερα στις απαιτήσεις και 
στις ανάγκες των Ελλήνων εξαγωγέων. Το ση-
μαντικό έργο του ΣΕΒΕ απαιτεί συλλογικότητα 
και συνεργασία. Η σημαντική ανανέωση των 
μελών της νέας Διοικητικής μας Επιτροπής 
πιστεύω ότι θα συμβάλλει στο να τρέξουμε  
περισσότερο και αποτελεσματικότερα. Στόχος 
μας να αναβαθμίσουμε περαιτέρω τον ΣΕΒΕ 
και να τον καταστήσουμε ακόμη πιο χρήσιμο 
και αναγκαίο για τα μέλη του που, παρά τις 
πολλές δυσκολίες και τις επιπτώσεις από την 
πανδημία του COVID-19, θα βρίσκονται και τα 
επόμενα χρόνια με διεθνώς ανταγωνιστικά 
προϊόντα και υπηρεσίες στις πιο απαιτητικές 
ξένες αγορές.  

Πως βλέπετε την πορεία των εξαγω-
γών το επόμενο διάστημα και ποιες είναι 
οι πρωτοβουλίες που χρειάζεται να αναλη-
φθούν για την στήριξη του κλάδου από την 
κυβέρνηση; Όπως είναι φυσικό ο κορωνοϊός 
έχει αρνητικό αντίκτυπο στο διεθνές εμπόριο, 
καθώς σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Εμπορίου, ο όγκος του εμπο-
ρίου θα μειωθεί κατά 18,5% στο 2ο τρίμηνο 
του 2020. Η καθοδική αυτή πορεία δε μπορεί 
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παρά να επηρεάσει σημαντικά και τις ελληνικές εξαγω-
γές. Στο α’ πεντάμηνο του 2020, οι εξαγωγές μας μειώ-
θηκαν κατά 13,5%. Δυστυχώς, ακούμε καθημερινά για 
αύξηση κρουσμάτων σε πολλές χώρες του πλανήτη. Το 
γεγονός αυτό δε μας επιτρέπει να κάνουμε στοχευμένες 
προβλέψεις γιατί δε γνωρίζουμε πως θα εξελιχθεί η παν-
δημία, αν θα υπάρξει ένα νέο lockdown και αν κάποιες 
χώρες θα επιβάλλουν νέα περιοριστικά μέτρα που θα 
αποτελέσουν πρόσκομμα στην πραγματοποίηση του διε-
θνούς εμπορίου. Πάραυτα, γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι 
οι Έλληνες εξαγωγείς έχουν τη δυναμική, την ευρηματι-
κότητα, τον επαγγελματισμό και όλα τα προαπαιτούμενα 
στοιχεία ώστε να επιτύχουν στο διεθνές επιχειρηματικό 
στερέωμα και να αποτελέσουν τη βάση της επανάκαμ-
ψης της ελληνικής οικονομίας. Στο δύσκολο αυτό έργο 
πρέπει να έχουν και τη συμπαράσταση του κράτους για να 
συνεχίσουν να παράγουν στην Ελλάδα, να στέλνουν τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε όλο τον κόσμο και να 
δημιουργούν θέσεις εργασίας. Η στήριξη από την πλευ-
ρά της κυβέρνησης πρέπει να εστιάσει στη διευκόλυνση 
της χρηματοδότησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων και 
δη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν την 
πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Η κυβέρνη-
ση πρέπει να συνδράμει ως αρωγός στην εξαγωγική μας 
προσπάθεια και να διευκολύνει το διεθνές εμπόριο και με 

μεγάλη μας χαρά οφείλω να ομολογήσω ότι έχουμε μία 
άψογη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα με όλα τα αρμόδια 
Υπουργεία.

Υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο για την ανάπτυξη του 
κλάδου εν μέσω κορωνοϊού; Η χώρα πρέπει να είναι 
προετοιμασμένη για όλα τα πιθανά σενάρια γιατί βλέπου-
με ότι δεν έχουμε τελειώσει με τον κορωνοϊό. Είναι ένα 
παγκόσμιο πρόβλημα, το οποίο σε πολλές χώρες παίρνει 
άσχημη τροπή τόσο σε υγειονομικό, όσο σε οικονομικό, 
αλλά και κοινωνικό επίπεδο. Εμείς έχουμε μπροστά μας 
μία ευκαιρία για να βοηθήσουμε τις εξαγωγές και συ-
νεπακόλουθα την ελληνική οικονομία. Μέσω του Next 
Generation EU της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έρθουν 
στην Ελλάδα 32 δις. ευρώ τα οποία πρέπει να αποτελέ-
σουν τη βάση της επανάκαμψης της οικονομίας με προ-
σανατολισμό στην ενίσχυση της εξωστρέφειας. Όπως 
αναφέρουμε συστηματικά στον ΣΕΒΕ, το πλάνο της Ελλά-
δας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, αλλά και όλων 
των δυνητικών απειλών πάσης φύσεως, πρέπει να είναι 
προσανατολισμένο στο δόγμα «Παράγω και Εξάγω».

Ποια προϊόντα κρατούν την πρωτιά στις εξαγωγές 
και ποια είναι αυτά που έχασαν τη δυναμική τους και 
χρειάζονται περισσότερη στήριξη; Τα τρόφιμα και τα χη-
μικά ήταν οι δύο κυριότεροι κλάδοι που υποστήριξαν τις 
εξαγωγές και απέτρεψαν μία δυσθεώρητη βουτιά άνευ 

προηγουμένου. Στο διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 2020 τα 
τρόφιμα ενίσχυσαν τις εξαγωγές τους κατά 10,2%, δηλα-
δή 196,2 εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχα οι εξαγωγές χημι-
κών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 19,1% συνολικά με τα 
φαρμακευτικά είδη να αποτελούν το βασικό επιταχυντή 
αυτής της ανάπτυξης. Αντίθετα, οι υπόλοιπες κατηγορίες 
προϊόντων όπως τα βιομηχανικά προϊόντα και οι πρώτες 
ύλες κατέγραψαν μείωση εξαγωγών. Ωστόσο, θα πρέπει 
να σημειώσουμε ότι ναι μεν οι ελληνικές εξαγωγές μει-
ώθηκαν κατά 13,5%, αλλά αν εξαιρέσουμε τα πετρελαι-
οειδή η συνολική εικόνα είναι αισθητά καλύτερη με τη 
μείωση να ανέρχεται σε μόλις 1,7%.

Ποια είναι η νέα αγορά που έχει προσελκύσει το 
ενδιαφέρον των εξαγωγέων; Με βάση τα τελευταία δια-
θέσιμα στοιχεία, σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι εξα-
γωγές μας στη Γερμανία και στη Γαλλία, οι οποίες αποτε-
λούν δύο από τις σημαντικότερες αγορές για τα ελληνικά 
προϊόντα. Οι εξαγωγές μας στη Γερμανία στο α’ τετράμηνο 
αυξήθηκαν κατά 18,1%, ενώ προς τη Γαλλία αυξήθηκαν 
κατά 27,7%. Φυσικά, συνεχίσαμε να εξάγουμε σε όλες τις 
χώρες του κόσμου και αναπτύξαμε περαιτέρω την παρου-
σία μας σε σημαντικούς προορισμούς όπως η Βουλγαρία, 
οι ΗΠΑ, η Πολωνία, ενώ πολύ μεγάλη αύξηση εξαγωγών 
κατά 82,8% είχαμε στην Ιαπωνία.

συνέντευξη
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Ως επικεφαλής αντιπροσωπείας επιχει-
ρηματιών και με την ιδιότητα του νεοεκλε-
γέντος προέδρου του ΣΥΣΕΠ θέσαμε προς 
το Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. 
Άδωνι-Σπυρίδωνα Γεωργιάδη μια σειρά προ-
τάσεων προς ανακούφιση των πληγέντων 
από την πανδημία επιχειρήσεων. Συνοπτικά 
αυτές οι προτάσεις και τα θέματα που μας 
απασχόλησαν είναι τα εξής:

1. Προγράμματα ΕΣΠΑ : Κανόνας ενισχύ-
σεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανόνα 
De Μinimis, οι συνολικές ενισχύσεις 
που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση 
σε μια τριετία δεν μπορούν να υπερ-
βαίνουν το ανώτατο όριο των 200.000 
ευρώ. Επειδή είναι μεγάλος ο αριθμός 
των επιχειρήσεων που μένουν εκτός 
προγραμμάτων λόγω υπέρβασης αυ-
τού του ορίου, προτείνεται η αύξηση 
του ορίου στις 500.000 ευρώ. Επίσης, 
προτείνεται η δημιουργία μιας ενιαίας 
πλατφόρμας, στην οποία θα διασυν-
δέονται όλα τα Υπουργεία και οι Φο-
ρείς Διαχείρισης των προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ και θα καταχωρούνται τα ακριβή 
ποσά των ενισχύσεων-επιδοτήσεων 
που λαμβάνει η κάθε επιχείρηση (από 
ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, ΤΕΠΙΧ, κλπ.). 

 2. Διαδικαστικά θέματα σχετικά 
με την υποβολή και διαχείριση των 
επενδυτικών σχεδίων Μέχρι τώρα οι 
σύμβουλοι επιχειρήσεων, οι υφιστά-

μενες επιχειρήσεις, αλλά και οι εν δυνάμει 
επιχειρηματίες δεν γνωρίζουν εκ των προτέ-
ρων τα προγράμματα που πρόκειται να προ-
κηρυχθούν και η όποια πληροφόρηση έχουν 
προέρχεται από δημοσιεύματα στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης. Αυτό έχει ως αποτέ-
λεσμα αφενός να μην επιδοτούνται δαπάνες 
που μπορεί να έχουν πραγματοποιηθεί λίγο 
πριν την προκήρυξη ενός προγράμματος και 
αφετέρου να μην μπορούν οι επιχειρήσεις 
και οι σύμβουλοι να κάνουν έναν στρατη-
γικό προγραμματισμό των δραστηριοτήτων 
τους. 

3. Προκηρύξεις νέων προγραμμάτων 

Προτείνεται η προκήρυξη των κάτωθι 
προγραμμάτων: - Πρόγραμμα για ψηφιακή 
αναβάθμιση των επιχειρήσεων, το οποίο θα 
επιδοτεί δαπάνες για την απόκτηση σύγ-
χρονων και καινοτόμων εργαλείων Τεχνο-
λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 
- Πρόγραμμα για την ενίσχυση επιχειρήσεων 
των κλάδων τουρισμού, εστίασης και λια-
νικού εμπορίου, οι οποίοι έχουν πληγεί σε 
πολύ μεγάλο βαθμό από την πανδημία και 
τις επιπτώσεις της. - Προτείνεται να συμπε-
ριληφθούν στα επόμενα προγράμματα που 
θα προκηρυχθούν και οι επιχειρήσεις που 
λειτουργούν με το καθεστώς δικαιόχρησης 
(franchising), οι οποίες μέχρι σήμερα δεν 
είναι επιλέξιμες. 

Β. Αναπτυξιακός Νόμος: Προτείνεται η 
ενίσχυση της επιχορήγησης έναντι της φο-
ροαπαλλαγής, καθώς η φοροαπαλλαγή λει-
τουργεί αρνητικά στην επιλογή του αναπτυ-
ξιακού νόμου από μια επιχείρηση. Επιπλέον, 
προτείνεται η αύξηση των ποσοστών ενίσχυ-
σης για το Νομό Αττικής, όπου εδρεύει μεγά-
λος αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων 
και παράγεται το μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ 
της χώρας. Επίσης, προτείνεται η κωδικο-
ποίηση των καθεστώτων του Αναπτυξιακού 
Νόμου, με σκοπό την συγκέντρωση όλων 
των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων 
ανά τύπο επενδυτικού σχεδίου(τουριστικά, 
πρωτογενούς τομέα, μεταποίησης, logistics, 
ανάπτυξης λογισμικού κτλ.) και ανά τύπο 
επιχείρησης (υπό ίδρυση, υφιστάμενη, με 
Β’ ή Γ’ κατηγορίας βιβλία, μέγεθος) σε ένα 
ενιαίο κείμενο, με σαφή διάρθρωση ενοτή-
των-κεφαλαίων, διαδραστικά περιεχόμενα 
και δυνατότητες αναζήτησης λέξεων, ώστε 
να είναι ευανάγνωστα και εύκολα κατανοη-
τά από τους υποψήφιους επενδυτές. 

Με την κωδικοποίηση που προτείνεται 
θα επιτευχθεί σωρεία πλεονεκτημάτων: 

A. Για τον υποψήφιο επενδυτή: 
• Εύκολη και σαφής ανεύρεση των δι-

ατάξεων που τον αφορούν ανά περίπτωση, 
ιδιαίτερα σε περιπτώσεις επενδυτών από το 
εξωτερικό, που δε διαθέτουν την απαραίτη-
τη εξοικείωση με την ελληνική νομοθεσία. 

• Εξοικονόμηση χρόνου που απαιτείται 

για τον εντοπισμό της ισχύουσας νομοθεσίας 
ή/και μείωση του κόστους συμβουλευτικών 
υπηρεσιών (νομικών, τεχνικών, κτλ.) που 
συχνά απαιτούνται για την αποδελτίωση των 
διατάξεων του Νόμου. 

• Αποφυγή παραλήψεων που συχνά οδη-
γούν σε απένταξη των έργων, περιορισμό της 
χρηματοδότησης ή μεγάλες καθυστερήσεις. 

B. Για τους δημόσιους φορείς: 
• Εξοικονόμηση χρόνου και ανθρώπινου 

δυναμικού, που σήμερα απασχολείται στην 
καθοδήγηση των επενδυτών εντός του πο-
λύπλοκου συστήματος νομοθετικών διατά-
ξεων για την απάντηση σχετικών ερωτημά-
των 

• Αποσαφήνιση και εύκολη ανεύρεση 
των διατάξεων που τον αφορούν την κάθε 
περίπτωση επενδυτικού σχεδίου κατά τα 
στάδια αξιολόγησης και ελέγχου των επεν-
δύσεων. 

Επίσης, προτείνονται: 
• Οι παροχές του ΛΑΕΚ 0,24% να επανέλ-

θουν στα πρότερα επίπεδα του ΛΑΕΚ 0,45% 
και να επισπευσθούν οι διαδικασίες αποπλη-
ρωμής (εντός του επόμενου έτους μετά την 
υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμμα-
τος). 

• Όσον αφορά τα ενοίκια για καταστή-
ματα υγειονομικού ενδιαφέροντος να γίνει 
παράταση της έκπτωσης ενοικίου μέχρι το 
Δεκέμβριο του 2020, καθώς η συντριπτική 
πλειονότητα των επιχειρήσεων έχει ζημιές 
το τρέχον έτος (η καλύτερη επιχείρηση πα-
ρουσιάζει μείωση τζίρου 50%). 

• Οι Αποσβέσεις που ισχύουν σήμερα, 
στα Κτιριακά 20ετίας και στα μηχανήματα 
10ετία να γίνει 5ετία. Δεν αποτελεί κίνητρο 
στον Αναπτυξιακό που επιδοτεί με Φοροα-
παλλαγές ) η 10ετής και η 20ετής απόσβε-
ση. Εξ’ άλλου υπήρξε και σχετική υπόσχεση 
του πρωθυπουργού Μητσοτάκη για σχετική 
μείωση. 

*Ο Θάνος Κουλουτμπάνης είναι πρόε-
δρος του Συνδέσμου Συμβούλων Επιχει-
ρήσεων (ΣΥ.Σ.ΕΠ.) 

opinion

Οι προτάσεις μας προς το Υπουργείο Ανάπτυξης 
που θα ανακουφίσουν τις επιχειρήσεις

Τ Ο Υ  Θ Α Ν Ο Υ 
Κ Ο Υ Λ Ο Υ Τ Μ Π Α Ν Η *

Προγράμμα ΕΣΠΑ, 
κωδικοποίηση 

νέου αναπτυξιακού 
νόμου, διαχείριση 

επενδυτικών 
σχεδίων θα 
βελτιώσουν 

τις συνθήκες 
ομαλοποίησης 
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Η κρίση που πυροδοτήθηκε από την 
πανδημία του κορωνοϊού, αρχικά σε υγειο-
νομικό επίπεδο κι έπειτα σε κοινωνικό και 
οικονομικό, αναπόφευκτα έφερε αλλαγές 
στο εργασιακό τοπίο, επαναπροσδιορίζοντας 
τόσο τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας 
της εργασίας, όσο και τις εργασιακές σχέσεις.

Προτεραιότητα της Κυβέρνησης και του 
ίδιου του Πρωθυπουργού είναι η προστα-
σία των θέσεων εργασίας και η στήριξη των 
εισοδημάτων του κόσμου της εργασίας και 
των πιο αδύναμων Ελλήνων, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται με την εξαγγελία γεν-
ναίων μέτρων στήριξης των μισθών 
των εργαζομένων και της ρευστότη-
τας των επιχειρήσεων.

Βέβαια, είναι εύλογο ότι υπό αυτές 
τις συνθήκες στο εργασιακό τοπίο που 
διαμορφώνει ο κορωνοϊός, πολλοί 
εργαζόμενοι, ειδικά όσοι έζησαν την 
εμπειρία της αναστολής της σύμβασης 
εργασίας τους, ανησυχούν για το ερ-
γασιακό τους μέλλον και συγκεκριμέ-
να ή ότι θα έρθουν αντιμέτωποι με την 
απόλυση ή με τη μείωση του μισθού 
τους ή με τη μονιμοποίηση της μερι-
κής απασχόλησης για όσους εργάζο-
νται υπό αυτό το καθεστώς. 

Κατά συνέπεια, και με σκοπό την 
αναστροφή του κλίματος αυτού, κα-
θίσταται αναγκαία η συνέχιση μιας 
ορθής πολιτικής και οικονομικής δια-
χείρισης σε εθνικό επίπεδο, ενώ, πα-
ράλληλα, γίνεται επιτακτική η ανάγκη 
για γρήγορη εφαρμογή του ενιαίου 
ευρωπαϊκού σχεδίου ανάκαμψης.

Για το λόγο αυτό η Κυβέρνηση 
συγκεντρώνει τις προσπάθειές της σε 
δύο κατευθύνσεις. Πρώτη η ενίσχυση 
της ρευστότητας των επιχειρήσεων, 
διότι χωρίς επιχειρήσεις δεν μπορούν 
να υπάρξουν εργαζόμενοι. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις δί-
νουν στην αγορά εργασίας 6 στις 10 θέσεις 
απασχόλησης. Επομένως, προβάλλει αδή-
ριτη η ανάγκη για την στήριξη των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων, καθώς και των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων, διότι αποδίδουν άμε-
σα στην ελληνική οικονομία και στην αγορά 
εργασίας. 

Δεύτερη κατεύθυνση η λήψη επιπρόσθε-
των μέτρων για τη στήριξη της αγοράς εργα-
σίας και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, 
δεδομένου ότι λόγω της πανδημίας πλήττε-
ται ένα πολύ μεγάλο τμήμα εργαζόμενων 
στον τουρισμό και τον επισιτισμό. 

Η Κυβέρνηση έχει λάβει πρόσθετα μέ-
τρα, που θα ενισχύσουν με αποτελεσματικό 
τρόπο την εθνική προσπάθεια για στήριξη 
της αγοράς εργασίας και το επόμενο δύσκο-
λο διάστημα, όπως η επέκταση της κάλυψης 
του 60% των εργοδοτικών εισφορών στο 
μη δεδουλευμένο χρόνο του εργαζόμενου 
για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβρη, Οκτώ-
βρη, η ανάληψη εκ μέρους της Πολιτείας 
των εργοδοτικών- ασφαλιστικών εισφορών 
στις τουριστικές επιχειρήσεις για τους μήνες 
Ιούλιο-Αύγουστο- Σεπτέμβριο, η περαιτέρω 
επέκταση αναστολών συμβάσεων εργαζο-
μένων κ.α.

Προκειμένου να συνδράμω στην υλο-
ποίηση των δύο αυτών κατευθύνσεων ως 
νέα βουλευτής αλλά με μακρά εμπειρία στα 
κοινά, όλο αυτό το χρονικό διάστημα της 
πανδημίας, είμαι ενεργά παρούσα, εκπονώ-
ντας διάλογο με τους παραγωγικούς φορείς 
και καταθέτοντας τις προτάσεις μου στην 
Κυβέρνηση στο πλαίσιο των κοινοβουλευ-
τικών μου δυνατοτήτων, τόσο για την ενί-
σχυση των επιχειρήσεων και των αυτοαπα-
σχολούμενων, όσο και για τη βελτίωση του 
προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. 

Ειδικότερα, για τη βελτίωση του προ-
γράμματος ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ πρότεινα την ανα-
στολή της εφαρμογής των γενικών διατάξε-
ων για την εκ περιτροπής εργασία (άρθρο 17 
§ 3 του Ν. 3899/2010) μέχρι τη λήξη του 
προγράμματος αυτού, ήτοι μέχρι 15-10-
2020. Επιπρόσθετα, η πρότασή μου βασί-

ζεται και στην επέκταση της ρήτρας περί μη 
απόλυσης και όσων εργαζόμενων ο εργοδό-
της επιλέξει να μην εντάξει στο πρόγραμμα 
ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ. Τέλος, είναι προς την πολύ 
σωστή κατεύθυνση η επέκταση της κάλυψης 
των εργοδοτικών εισφορών από την Κράτος, 
η οποία ανάλογα και με τις διαμορφούμενες 
συνθήκες και το δημοσιονομικό χώρο, θα 
μπορούσε να καταστεί ακόμη πιο γενναία. 

Συμπερασματικά, η συγκράτηση των 
απολύσεων και η διατήρηση του εισοδή-
ματος των εργαζόμενων εδράζεται σε μία 
στρατηγική πολιτική για την εργασία δύο πα-
ράλληλων ταχυτήτων, η μία δημιουργώντας 
ελκυστικές προοπτικές και κίνητρα για τους 
εργοδότες και η άλλη εμπεδώνοντας το αί-
σθημα ασφάλειας και σταθερότητας για τους 
εργαζόμενους. 

Και όλα αυτά, να βρίσκουν εφαρμογή 
σε έναν κοινό τόπο: τη μείωση  του κινδύ-
νου απώλειας εσόδων για το κράτος και τα 
ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και την επιβρά-
βευση του νόμιμου και συνεπή επιχειρημα-
τία.

Το μέλλον αυτής και της επόμενης γε-
νιάς δε χαρίζεται σε κανέναν κορωνοϊό. Η 
Κυβέρνηση έχει πλήρη συναίσθηση της κα-
τάστασης αυτής και με σχέδιο και πρόγραμ-
μα αξιοποιεί όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία 
για τη συγκράτηση της ανεργίας, με στόχο 
το 2021 να είναι μία χρονιά ανάκαμψης και 
στην αγορά εργασίας με την εμπέδωση στα-
θερών και όχι ελαστικών μορφών εργασίας 
και θέσεων απασχόλησης καλά αμειβόμε-
νων με βιώσιμο τρόπο.  

*Η Άννα Ευθυμίου είναι Βουλευτής Α΄ 
Θεσσαλονίκης και δικηγόρος με εξειδί-
κευση στο Εργατικό Δίκαιο

opinion

Το μέλλον αυτής και της επόμενης γενιάς δε χαρίζεται 
σε κανέναν κορωνοϊό

Τ Η Σ  Α Ν Ν Α Σ 
Ε Υ Θ Υ Μ Ι Ο Υ *

Προτεραιότητα 
της Κυβέρνησης 
και του ίδιου του 
Πρωθυπουργού 

είναι η προστασία 
των θέσεων 
εργασίας και 

η στήριξη των 
εισοδημάτων 

του κόσμου της 
εργασίας και των 

πιο αδύναμων 
Ελλήνων
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Oι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας έχουν σταματήσει να αγοράζουν 
προϊόντα εκτός από τα απολύτως απαραίτητα

Οι  Έλληνες επιχειρηματίες 
στα Σκόπια αγωνιούν

Πάνω από ένα τηλέφωνο βρίσκονται κα-
θημερινά οι Έλληνες επιχειρηματίες στα Σκό-
πια περιμένοντας τα νεότερα από την ελλη-
νική Πρεσβεία για τις εξελίξεις που αφορούν 
στον κορονοϊό ενώ ζουν με την αγωνία ενός 
νέου αποκλεισμού από τη χώρα τους στην πε-
ρίπτωση που η Βόρεια Μακεδονία κλείσει τα 
σύνορα της προς την Ελλάδα.

Οι Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην 
γειτονική χώρα βλέπουν τα εισοδήματα τους 
να συρρικνώνονται καθώς οι πολίτες της 
Βόρειας Μακεδονίας έχουν σταματήσει να 
αγοράζουν προϊόντα εκτός από τα απολύτως 
απαραίτητα.  Η δραστηριότητα τους άρχισε 
να μειώνεται δραματικά από τις αρχές Μαρτί-
ου καθώς η κατανάλωση από το πρώτο lock 
down, διαγράφει δραματική πτώση με τους 
κατοίκους των Σκοπίων και άλλων πόλεων 
της Βόρειας Μακεδονίας να έχουν περιορίσει 
τις αγορές τους. 

 Η οικονομική κατάσταση στη γειτονική 
χώρα είναι παρόμοια με αυτήν των χωρών της 
Ν.Α Ευρώπης με την ύφεση να έχει κατακλύσει 
την οικονομία.

Οι εξαγωγές των Ελλήνων  επιχειρηματιών 
έχουν σταματήσει και η μετακίνηση σε όμορες 
χώρες της ΝότιοΑνατολικής Ευρώπης έχουν 
συρρικνωθεί δραματικά. 

‘Όπως εξηγεί στην karfitsa, Έλληνας επι-
χειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη που διατη-
ρεί βιοτεχνία ιματισμού στη γειτονική ώρα, οι 
τελευταίοι μήνες είναι δραματικοί από όλες 
τις απόψεις. Αρχικά η επιβολή απαγόρευσης 
εισόδου στην Ελλάδα για 2,5 μήνες και στη 
συνέχεια η αγωνία να παραμείνουν υγιείς με 
τα κρούσματα τα αυξάνονται δραματικά, έχει 
προκαλέσει τεράστια πίεση στους επιχειρημα-
τίες που έφυγαν από την Ελλάδα για μια καλύ-
τερη επαγγελματική τύχη στη γειτονική χώρα. 

Φόβοι για νέα έξαρση κρουσμάτων 
Τα κρούσματα κορωνοϊού τις τελευταίες 

ημέρες στην Βόρεια Μακεδονία αυξάνονται 
δραματικά. Η υγειονομική κατάσταση στη 
Βόρεια Μακεδονία παραμένει ιδιαίτερα ανη-
συχητική, καθώς εδώ και πάνω από ένα μήνα 
παρατηρείται αναζωπύρωση της επιδημίας.

Μάλιστα τις περασμένες 24 ώρες καταγρά-
φηκαν 163 νέα κρούσματα του κορωνοϊού και 

πέντε θάνατοι από επιπλοκές της νόσου.
Συνολικά, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα 

στη χώρα των δύο εκατομμυρίων κατοίκων 
ανέρχονται μέχρι στιγμής σε περισσότερα από 
7.000, ενώ 359 άτομα που είχαν προσβληθεί 
από τη νόσο έχασαν τη ζωή τους.

Εκλογές εν μέσω έξαρσης κορωνοϊού 
Η χώρα εκτός από την ύφεση διάγει και 

μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο , που 
έχει επηρεάσει την οικονομία και την κοινω-
νική σταθερότητα ενώ ταυτόχρονα είναι  ο 
λόγος που δεν λαμβάνονται δραστικά και μό-
νιμα μέτρα για τον κορονοϊό. Οι εκλογές θα γί-
νουν στις 15 Ιουλίου παρότι στη γείτονα χώρα 
καταγράφονται αύξηση στα κρούσματα του 
κορωνοϊού. Εξαιτίας του κορωνοϊού δεν θα 
παραβρεθεί στη Βόρεια Μακεδονία, κλιμάκιο 
του ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη) για να την παρακο-
λουθήσει αλλά και την πολιτική αστάθεια που 
ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια την χώρα.

Απαγορεύσεις με καθυστέρηση εν μέσω 
πιέσεων 

Η αύξηση των κρουσμάτων στη Σερβία και 
η αναζωπύρωση της αύξησης κρουσμάτων σε 
Βοσνία Κόσοβο και Μαυροβούνιο οδήγησε τη 
Βόρεια Μακεδονία να λάβει μέτρα. 

Η κυβέρνηση των Σκοπίων αποφάσισε 
πως από την Πέμπτη 9 Ιουλίου, όσοι πολίτες 
της Σερβίας, του Κοσόβου, του Μαυροβουνίου 
και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης επιθυμούν να ει-
σέρχονται στην επικράτεια της χώρας υποχρε-
ούνται να προσκομίζουν στις συνοριακές δια-

βάσεις αρνητικό διαγνωστικό τεστ κορωνοϊού, 
το αργότερο 72 ώρες πριν την άφιξη τους.

Η απόφαση της Ελληνικής κυβέρνησης 
για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 
Η ελληνική κυβέρνηση για το χρονικό διά-

στημα από την 1.7.2020 έως και τις 15.7.2020 
αποφάσισε να επιβάλει περιορισμό  όλων των 
σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων με τη 
Βόρεια Μακεδονία για προληπτικούς λόγους 
προστασίας της δημόσιας υγείας από την πε-
ραιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID‐19 
στην ελληνική Επικράτεια. Η ίδια απόφα-
ση προβλέπει και την απαγόρευση εισόδου 
προσώπων στην ελληνική Επικράτεια από τη 
Βόρεια Μακεδονία. Η απαγόρευση δεν κατα-
λαμβάνει:  Έλληνες πολίτες, κατόχους άδειας 
παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν 
την κυρία κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή 
τους στην Ελλάδα, 

Τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη 
μεταφορά εμπορευμάτων, γ) την είσοδο προ-
σώπων για απολύτως αναγκαίες επαγγελμα-
τικές μετακινήσεις που αποδεικνύονται με τα 
κατάλληλα έγγραφα, 

Την είσοδο οχημάτων νοσοκομειακής δι-
ακομιδής προερχόμενων από το Κόσοβο που 
μέσω της Βόρειας Μακεδονίας εισέρχονται 
στην Επικράτεια για νοσηλεία των μεταφε-
ρόμενων ασθενών, οι οποίοι ανήκουν στο δι-
πλωματικό, στρατιωτικό ή διοικητικό προσω-
πικό κρατών μελών της ΕΕ και της EULEX στο 
Κόσοβο, καθώς και των μελών των οικογενει-
ών αυτών, σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.
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«Τρέχουν» από Δευτέρα οι εργασίες σε Λ.Νίκης και Κ.Καραμανλή

Προσωπικό στοίχημα Ζέρβα 
οι ποδηλατόδρομοι

Reportage
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Παίρνω ένα ποδήλατο και φεύγω για τ’ αδύ-
νατο... λένε οι στίχοι στο τραγούδι του Κώστα 
Μακεδόνα. Με τον ίδιο στόχο, να πάρουμε τα 
ποδήλατα και να ενισχυθεί η χρήση των εναλλα-
κτικών μέσων μεταφοράς στην πόλη, η διοίκηση 
του δήμου Θεσσαλονίκης “τρέχει” τις εργασίες 
για την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου των 
ποδηλατοδρόμων.

Για τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντί-
νο Ζέρβα, αποτελούν προσωπικό στοίχημα τόσο 
οι ποδηλατόδρομοι, όσο οι πεζοδρομήσεις και 
οι μετατροπές δρόμων σε ήπιας κυκλοφορίας, 
στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας του κορωνοϊού. Για το λόγο αυτό, 
έδωσε άμεση εντολή στους συνεργάτες του 
ώστε να ξεκινήσουν από την ερχόμενη Δευτέρα, 
13 Ιουλίου, οι εργασίες προκειμένου να αποδο-
θούν το συντομότερο δυνατό οι χώροι για χρήση 
προς τους πολίτες. «Είναι ένα θέμα που το έχει 
πάρει προσωπικά και ζητά να το τρέξουμε άμε-
σα», δηλώνουν συνεργάτες του δημάρχου για 
τους ποδηλατόδρομους και τις πεζοδρομήσεις.

Μετά τις απαραίτητες διαγραμμίσεις των πο-
δηλατοδρόμων σε κεντρικές οδικές αρτηρίες 
της πόλης, θα τοποθετηθούν εύκαμπτα πασαλά-
κια προκειμένου να αντιλαμβάνονται οι οδηγοί 
των αυτοκινήτων πως απαγορεύεται να μετα-
κινούνται ή να σταθμεύουν στις συγκεκριμένες 
λωρίδες κυκλοφορίας. «Εάν περπατήσουν τα 
νέα μέτρα, που έχουν στόχο την αύξηση του χώ-
ρου λόγω του κορονοϊού, θα τα διατηρήσουμε 
και μετά τις 30 Νοεμβρίου», αναφέρουν οι ίδιες 
πηγές της διοίκησης.

Ποδήλατα σε Λ.Νίκης και Κ.Καραμανλή
Από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις είναι 

αυτή που θα υλοποιηθεί στη Λεωφόρο Νίκης, 
καθώς ο ποδηλατόδρομος θα κατέβει από το 
πλακόστρωτο της παλιάς παραλίας στο οδό-
στρωμα και συγκεκριμένα στη δεξιά πλευρά του 
δρόμου. Οι άλλες δύο λωρίδες, στα αριστερά και 
κέντρο, θα παραμείνουν για χρήση των Ι.Χ., με τη 
δημοτική αστυνομία βέβαια να αναλαμβάνει ένα 
ακόμη δύσκολο έργο, αυτό της απομάκρυνσης 
όλων των παρκαρισμένων οχημάτων κατά μή-
κος των παραλιακών καφέ.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση κρίθηκε επι-
βεβλημένη, διότι το μικρό πλάτος του πλακό-
στρωτου της παλιάς παραλίας δεν επαρκεί για 
την άνετη κυκλοφορία των πεζών και ποδηλα-
τιστών, ιδιαίτερα τις απογευματινές – βραδινές 

ώρες αλλά και τα Σαββατοκύριακα. Στη δεξιά 
πλευρά του δρόμου αναμένεται μέσα στο επό-
μενο δεκαήμερο να σχηματιστούν δύο κατευ-
θύνσεις για ποδήλατα με πλάτος 1,25 μέτρων.

Ποδηλατόδρομος θα κατασκευαστεί και 
κατά μήκος της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Κα-
ραμανλή, επίσης στη δεξιά λωρίδα και στις δύο 
κατευθύνσεις του δρόμου. Και εδώ θα απα-
γορεύεται η στάση και η στάθμευση όλων των 
οχημάτων, που αυτή τη στιγμή καταλαμβάνουν 
τη μία λωρίδα. Παράλληλα, με στόχο την κάθε-
τη σύνδεση της Λεωφόρου Κ.Καραμανλή με τον 
υφιστάμενο ποδηλατόδρομο της Νέας Παραλίας 
θα μετατραπούν σε δρόμους ήπιας κυκλοφο-
ρίας -με μειωμένο όριο ταχύτητας- οι άξονες: 
Βούλγαρη – Μοσχονησίων, Μάρκου Μπότσαρη, 
Κατσιμίδη – Αρχαιολογικού Μουσείου και Παρα-
σκευοπούλου.

Αντιδράσεις από οδηγούς
Πάντως, οι ανακοινώσεις από την πλευρά 

της διοίκησης έχουν προκαλέσει αντιδράσεις 
από την πλευρά των οδηγών. Για τη Λεωφόρο 
Νίκης εκτιμάται πως θα δημιουργείται μποτιλιά-
ρισμα, ιδίως τις ώρες αιχμής, στην περίπτωση 
που δεν φυλάσσεται συνεχώς η αριστερή λωρί-
δα του δρόμου από τη δημοτική αστυνομία, ενώ 

διαμαρτύρονται για περίπου 1000 θέσεις στάθ-
μευσης που βρίσκονται στον «αέρα».

Ειδικότερα, για την Κων.Καραμανλή υποστη-
ρίζουν πως είναι μία γειτονιά ιδιαίτερα πυκνοκα-
τοικημένη, που αντιμετωπίζει ούτως ή άλλως 
πρόβλημα στο παρκάρισμα και πως οι κάτοικοι 
οδηγούνται σε ιδιωτικούς χώρους φύλαξης αυ-
τοκινήτων με κόστος δυσβάστακτο για τα ση-
μερινά οικονομικά δεδομένα των οικογενειών. 
Παράλληλα, αναφέρεται πως στον ίδιο δρόμο 
υπάρχουν άδειες διέλευσης από συνεργεία, κα-
ταστήματα με μηχανάκια και ράμπες φορτοεκ-
φόρτωσης και ο ποδηλατόδρομος θα δημιουρ-
γήσει προβλήματα.

«Δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και είπαμε να κά-
νουμε τη ζωή δύσκολη όσων επιστρέφουν από 
τη δουλειά τους από τη Λ.Νίκης το απόγευμα και 
όσοι παρκάρουν -παράνομα να σημειωθεί και 
αυτό- δίπλα στα σπίτια τους στη Λ.Καραμανλή. 
‘Ομως θεωρούμε καθήκον μας να δώσουμε τη 
δυνατότητα σε ένα κομμάτι του πληθυσμού που 
δεν έχει αυτοκίνητο και φοβάται να στριμωχθεί 
στα λεωφορεία -όταν περνάνε- να χρησιμοποι-
ήσει ένα φθηνό μέσο μεταφοράς, όπως το πο-
δήλατο», αναφέρει ο συνεργάτης του δημάρχου 
σε θέματα Βιώσιμης Κινητικότητας, Δημήτρης 
Μήτρου.
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ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ αλλά με πλήρη γνώση, ότι 
είμαστε ακόμη στην αρχή και ότι έρχονται μετά τον Σε-
πτέμβριο πολύ δύσκολοι μήνες. 
Η πανδημία του κορωναϊού θα 
επιφέρει τρομακτικές επιπτώσεις 
στην παγκόσμια οικονομία, ανά-
λογες με αυτές ενός παγκοσμίου 
πολέμου, λένε και ξαναλένε οι 
ειδικοί εμπειρογνώμονες από όλο 
τον πλανήτη. Τα χιλιάδες επιβε-
βαιωμένα κρούσματα καθημερινά 
στην Αμερική, στη Μέση Ανατολή, 
στην Ασία και στην Ευρώπη, δεν 
αφήνουν κανένα περιθώριο αισιο-
δοξίας για τη φετινή χρονιά και οι 
ελπίδες όλων εναποθέτονται στα 
μέσα του 2021, δηλαδή έχουμε 
μπροστά μας, έναν δύσκολο χειμώνα με δραματικές εξε-
λίξεις στην πραγματική οικονομία.

Αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Αμερική, με χιλιάδες 
επιχειρήσεις κλειστές, καθημερινά να χάνονται εκατοντά-
δες εκατομμύρια δολάρια και με συνέπεια εκατομμύρια 
ανέργους, αναμένεται να χτυπήσει με σφοδρότητα και τις 
Ευρωπαϊκές οικονομίες, τον Οκτώβριο με Νοέμβριο. Η 

προσφορά και η ζήτηση παγκοσμίως ήδη έχει αποδιορ-
γανωθεί σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Πλην της 

ανόδου των πωλήσεων στα τρό-
φιμα, όλοι οι δείκτες στις αγορές 
σημειώνουν δραματική πτώση. 
To όποιο κέρδος της βιομηχανί-
ας από την άνοδο του τζίρου των 
σούπερ μάρκετς, δεν μπορεί να 
αναπληρώσει τις τεράστιες απώ-
λειες από τη χειμαζόμενη αγορά 
και την αναμενόμενη μείωση του 
καταναλωτικού εισοδήματος.

Γρίφος για δυνατούς λύτες 
είναι και η Ελληνική οικονομία, 
η οποία αφού πέρασε επί μακρόν 
στη μνημονιακή εντατική, μόλις 
πήγε να ανατάξει λίγο προς τα 

καλύτερο και να ανασάνει λίγο ο κόσμος από τη συνε-
χιζόμενη βαριά φορολογία, ήρθε η πανδημία και το lock 
down. «Άλλαξε η ζωή μας» λένε πολίτες και επαγγελμα-
τίες και δυστυχώς όλα δείχνουν ότι αυτό με τις παρούσες 
συνθήκες θα συνεχιστεί για μεγάλο ακόμα χρονικό διά-
στημα. Αν μάλιστα ο κορωναϊός επιστρέψει δριμύτερος 
το χειμώνα, τότε τα πράγματα θα πάρουν ανεξέλεγκτες 

διαστάσεις, κοινωνικές και οικονομικές.  
Οι πελάτες στα καταστήματα εστίασης λιγοστοί και 

πολύ επιφυλακτικοί. Το χειμώνα με μισά τραπέζια και 
καθίσματα, εστιατόρια, ταβέρνες, καφετερίες, θέατρα, σι-
νεμά και δεκάδες ακόμη άλλες επιχειρήσεις ψυχαγωγίας, 
θα αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρά προβλήματα και βεβαί-
ως με χιλιάδες απολύσεις προσωπικού.

 Οι ξενοδόχοι περιμένουν τους ξένους τουρίστες που 
ακόμα δεν ήρθαν – Στα Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα οι 
όποιες ουρές αυτοκινήτων με τουρίστες  που θέλουν να 
κάνουν διακοπές στη Βόρεια Ελλάδα, δεν αρκούν για 
να δώσουν έστω ένα μέτριο αποτέλεσμα για τη φετινή 
σεζόν, που μάλλον χάθηκε. Για τον λόγο αυτόν, πολλά 
ξενοδοχεία δεν θα ανοίξουν καθόλου τη φετινή σεζόν ή 
στην καλύτερη και πιο αισιόδοξη πλευρά, θα λειτουργή-
σουν μερικώς.

«Άλλαξε η ζωή μας» και αυτό είναι γεγονός. Όχι μό-
νον στις μεταξύ μας σχέσεις, αλλά κυρίως στην καθημε-
ρινότητα που ξέραμε. Όχι συναθροίσεις σε εκδηλώσεις, 
συναυλίες και μπαρ. Όχι στις μαζικές μετακινήσεις με 
λεωφορεία, αεροπλάνα και πλοία. Όχι στα συνέδρια και 
στις εκθέσεις. Όχι σε κάθε τι που αυξάνει τον κίνδυνο της 
εξάπλωσης, γιατί πάνω απ’ όλα είναι η υγεία και η ζωή.

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

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

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

Ένας χρόνος διακυβέρνησης ΝΔ 
Αποφασίσαμε να κάνουμε  απολογισμό 

στο Κίνημα Αλλαγής ως αντιπολίτευση που 
σέβεται τους ψηφοφόρους αλλά και τους 
πολίτες. Αξιολογούμε επομένως τον ένα 
χρόνο διακυβέρνησης ΝΔ με 22 συγκεκρι-
μένα σημεία-παρεμβάσεις για κάθε Τομέα, 
χωρίς ακρότητες, χωρίς λαϊκισμό περιγρά-
φοντας τί δεν έκανε η κυβέρνηση ένα χρόνο 
και τί προτείνουμε εμείς. Τί δεν έγινε με τις 
Τράπεζες, οι οποίες κάνουν ότι θέλουν, τι 
δεν έγινε με το προσφυγικό-μεταναστευτικο 
ζήτημα, τι δεν έγινε με τους εργαζόμενους 
στον Τουρισμό, αλλά και στην Υγεία και την 
ενίσχυση του ΕΣΥ. Ζητούμενο μας να ακου-
γόμαστε, ζητούμενο μας η πολυφωνία και 
όχι η αποκλειστική πρόσβαση της κυβέρνη-
σης στα ΜΜΕ. 

Παραμάγαζα, παραδικαστικό κύκλωμα, 
και η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
στο στόχαστρο.

Η κατάρρευση της αξιοπιστίας του πολι-

τικού συστήματος αποτελεί μεγάλο πλήγμα 
για τη δημοκρατία μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις 
πλατείες των Αγανακτισμένων και την καθύ-
βριση των πολιτικών του αντιπάλων   -συλ-
λήβδην- ως διεφθαρμένους αποδεικνύεται 
ότι ήθελε να γίνει “χαλίφης στη θέση του χα-
λίφη” χρησιμοποιώντας ακραίες  παρακρα-
τικές μεθόδους. Είναι πεποίθηση μου ότι θα 
κριθεί αυστηρά από τους πολίτες για αυτό. 

Ωστόσο, η Δικαιοσύνη πρέπει να αποκα-
ταστήσει την αξιοπιστία της και έχουμε εξαι-
ρετικούς δικαστές και να αναλάβει το ρόλο 
της αποδίδοντας τις ποινικές ευθύνες όπου 
και αν υπάρχουν.

Οι πολιτικές ευθύνες είναι εξίσου βαριές 
και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ οφείλουν 
να πουν την αλήθεια. Ο κ. Τσίπρας δεν μπο-
ρεί πλέον να σιωπά.

Και στην Πολιτική και στο Πανεπιστήμιο, 
είναι αυτή η σχέση ανταγωνιστική;

Η διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο είναι για 
μένα “η ζώνη ασφαλείας” που με δένει με 

την πραγματικότητα, με την καθημερινότη-
τα, με τους νέους και τις νέες και με τροφο-
δοτεί για την ενασχόληση μου με τα κοινά. 
Το Πανεπιστήμιο αποτελεί τη δύναμη μου 
αλλά και τη μεγάλη μου αδυναμία ώστε να 
έχω  ισορροπία στη ζωή μου και να θέτω τις 
προτεραιότητές μου και στην πολιτική. 

Πιστεύω ακράδαντα ότι η μακροχρόνια 
ενασχόληση με την πολιτική και μόνο μας 
οδηγεί σε απομόνωση, μακριά από τις ανά-
γκες των πολιτών. Ο επαγγελματίας πολι-
τικός είναι ξεπερασμένος και απαξιωμένος 
στην εποχή μας.

*Η Ζέφη Δημαδάμα είναι Αναπληρώ-
τρια Εκπρόσωπος Τύπου Κινήματος Αλλα-
γής

Αντιπρόεδρος Γυναικών Ευρωπαϊκού 
Σοσιαλιστικού Κόμματος. Σχολιάζει τον 
έναν χρόνο διακυβέρνησης της ΝΔ, τα πε-
πραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και 
μιλά για τη σχέση της με την πολιτική και 
το Πανεπιστήμιο. 

opinion

Η κατάρρευση της αξιοπιστίας 
του πολιτικού συστήματος πλήγμα για τη δημοκρατία μας 

Τ Η Σ  Ζ Ε Φ Η Σ 
Δ Η Μ Α Δ Α Μ Α * 
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Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

Ο Τουρισμός βιώνει πρωτοφανείς συνθήκες μαρασμού

Σοκ για τους επιχειρηματίες τα 
κλειστά σύνορα στη Βόρεια Ελλάδα 

Reportage
Α

Π
Ο

 Τ
Η

 Δ
Ε

Σ
Π

Ο
ΙΝ

Α
 Κ

Ρ
Η

Τ
ΙΚ

Ο
Υ

Δυνατό χτύπημα για τον τουρισμό στη Βόρια 
Ελλάδα ήταν η ξαφνική αύξηση των κρουσμά-
των κορωνοϊού  στην Σερβία και η απόφαση για 
απαγόρευση εισόδου στην χώρα μας Σέρβων 
τουριστών μέχρι τις 15 Ιουλίου. 

Ο Ιούλιος  ήταν ο μήνας που οδήγησε τους 
Σέρβους σε Πιερία και Χαλκιδική για διακοπές 
όπως κάνουν κάθε χρόνο όμως το επιδημιολο-
γικό φορτίο στη χώρα τους έφερε τα πάνω κάτω.

Οι επιχειρηματίες του Τουρισμού σε Πιερία 
και Χαλκιδική ζουν σε πρωτοφανείς συνθήκες 
καθώς βλέπουν τις κρατήσεις να ακυρώνονται 
ακόμη και για τις ημέρες του Αυγούστου και τις 
επιχειρήσεις τους να βασίζονται στους Ρουμά-
νους και τους Βούλγαρους που διστακτικά αυξά-
νουν τις κρατήσεις.

Όλα όσα υπολόγιζαν για τον Ιούλιο καταρ-
ρέουν αφού οι πληρότητες από τις αφίξεις των 
τουριστών από Βαλκάνια και Νοτιοανατολική 
Ευρώπη  δεν υπολογίζονται σε περισσότερες 
από 20%. 

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενο-
δόχων κάνει λόγο για ένα βήμα μπρός δύο πίσω 
στο επιχειρείν του τουρισμού και προβλέπει δύ-
σκολο Ιούλιο.

Στην Πιερία τα τουριστικά καταλύματα είναι 
άδεια καθώς οι κρατήσεις που έγιναν με ανοιχτά 
συμβόλαια ακυρώθηκαν και το ενδιαφέρον των 
τουριστών έχει μειωθεί. 

Οι επιχειρηματίες της περιοχής σκέφτονται 
να κινηθούν νομικά για τα κλειστά σύνορα των 
Ευζώνων καθώς όπως αναφέρουν από εκεί περ-
νούν Ούγγροι, Τσέχοι , Σλοβάκοι ,  Ρουμάνοι και 
Πολωνοί τουρίστες χωρίς να χρειάζεται να δια-
νύουν επιπλέον χιλιόμετρα για να φτάσουν στον 
Προμαχώνα. «Τα κλειστά σύνορα των Ευζώνων 
μας στέρησαν εκατοντάδες τουρίστες  από χώ-
ρες της Κεντρικής  και Ανατολικής Ευρώπη» 
αναφέρει στην karfitsa o Γρηγόρης Βεϊδαμενί-
δης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας ενοικιαζομέ-
νων δωματίων , Πιερίας , Ημαθίας και Πέλλας. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πληρότητες με δυ-
σκολία αγγίζουν το 10% στα ανοιχτά καταλύματα 
που όπως αναφέρει, λειτούργησαν περιμένοντας 
κόσμο από χώρες με χαμηλό επιδημιολογικό 
δείκτη. «Η απορία μας είναι συγκεκριμένη πως 
άνοιξαν τα αεροδρόμια με προσωπικό του ΕΟΔ-
ΔΥ και όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης 
και δεν μπορεί να γίνει το ίδιο με τα σύνορα των 
Ευζώνων» αναφέρει ο κ Βεϊδαμενίδης και ζητά 
από την πολιτεία να συμβάλει ουσιαστικά στην 
αύξηση του οδικού τουρισμού με όλα τα μέτρα 

ασφαλείας.
«Δίνουμε κακή εικόνα προς την Ευρώπη 

καθώς φαίνεται να έχουμε αδυναμία σαν χώρα 
να προωθήσουμε τον οδικό τουρισμό   και να 
δεχτούμε τουρίστες με όλα τα μέτρα ασφαλείας 
από όλα τα σύνορα της χώρας μας» αναφέρει 
ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενοικιαζομένων 
Δωματίων Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας. 

Στο μεταξύ στη Χαλκιδική οι κρατήσεις του 
Ιουνίου στα τουριστικά καταλύματα δεν ξεπέρα-
σαν το 25% ενώ στα καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος έφτασαν το 55% κυρίως τα Σαβ-
βατοκύριακα. 

Σε όλο το νομό τα ξενοδοχεία που λειτουρ-
γούν βλέπουν τις κρατήσεις να ακυρώνονται 
και να μην γίνονται νέες ενώ τις καθημερινές η 
Χαλκιδική ακόμη και αυτήν την εποχή μοιάζει με 
Άνοιξη. Παρόλα αυτά το κουράγιο των επιχειρη-
ματιών δεν χάνεται και ακόμη ελπίζουν σε ανα-
τροπή του κακού σκηνικού. «Είμαστε ασφαλείς 
και περιμένουμε μέρα μέρα τους επισκέπτες μας 
ελπίζοντας να ανατραπεί  η εικόνα» τόνισε στην 
karfitsa o Γιάννης Κουφίδης πρόεδρο του επιμε-
λητηρίου  Χαλκιδικής .

Στην περιοχή μετά την απόφαση του επιχει-
ρηματία από τη Φούρκα να μην προχωρήσει σε 
σύμβαση με τον ΕΟΔΥ για να μετατραπεί το ξενο-
δοχείο του σε ξενοδοχείο COVID -19 για τη φιλο-
ξενία των κρουσμάτων κορωνοϊού που πιθανόν 
να προκύψουν, γίνεται αναζήτηση νέου καταλύ-
ματος.   

Ο οδικός τουρισμός χάρισε 9,6 εκατ. 
αφίξεις το 2019  
 Στο μεταξύ σύμφωνα με πρόσφατη μελέ-

τη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων η συνεισφορά του 
οδικού τουρισμού στον εισερχόμενο τουρισμό 
το 2019 ανήλθε σε 9,6 εκατ. αφίξεις, 38,2 εκατ. 
διανυκτερεύσεις και 1,8 δισ. ευρώ έσοδα, που 
αντιστοιχούν στο 30,6% του συνόλου των αφί-
ξεων, στο 16,4% των διανυκτερεύσεων και στο 
10,1% των εσόδων.

Οι προσδοκίες έχουν ανατραπεί καθώς ακό-
μη και οι λίγες κρατήσεις ακυρώνονται ενώ τα 
επιδημιολογικά δεδομένα δεν δείχνουν κανένα 
αισιόδοξο μήνυμα για την καλή πορεία του ελ-
ληνικού Τουρισμού. 
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Ο αστυνομικός διευθυντής αντί για το γραφείο του ήταν στις... 
τούμπες της Κ. Μακεδονίας

«Χτυπούσε» οκτάωρα 
ψάχνοντας για χρυσό

Δεκάδες εργατοώρες, σχεδόν σε καθημε-
ρινή βάση από τα τέλη του περασμένου Μαρ-
τίου μέχρι τα μέσα Μαΐου, εμφανίζεται να έχει 
σπαταλήσει ο κατηγορούμενος αστυνομικός 
διευθυντής στο κύκλωμα των χρυσοθήρων 
που εξαρθρώθηκε από τους αδιάφθορους της 
ΕΛ.ΑΣ. στη Βόρεια Ελλάδα. Πρωινά που έπρε-
πε να δίνει αναφορές στο αρχηγείο, μεσημέ-
ρια που ήταν ταγμένος να μάχεται κατά της 
εγκληματικότητας και απογεύματα, επί ώρες 
ολόκληρες ασχολούνταν με την αναζήτηση 
και την ανασκαφή χρυσού και αρχαίων. Ανενό-

χλητος, ειδικά στην περιοχή ευθύνης του και 
χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό αυτοκίνητο. 
Με προφυλάξεις και προσεκτικά βήματα στους 
άλλους νομούς (Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Σερ-
ρών) καθώς εκεί υπήρξε κίνδυνος να εντοπι-
στεί.

Από την καταγραφή των 73 περιπτώσεων 
παράνομης ανασκαφής για εντοπισμό χρυσού, 
στα διωκτικά έγγραφα της υπηρεσίας εσωτε-
ρικών υποθέσεων των σωμάτων ασφαλείας 
Βόρειας Ελλάδας, προκύπτει ότι ο υψηλό-
βαθμος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. ασχολούνταν 

κυρίως με την αναζήτηση θησαυρών, παρά με 
την υπηρεσία του και τα καθήκοντα που είχε 
εκεί. Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς ότι από 
τις 12.12 το μεσημέρι της 29ης Μαρτίου, μαζί 
με φερόμενους συνεργούς του ήταν σε χώρο 
λαθρανασκαφής μέχρι τις 19.48 το απόγευμα. 
Σχεδόν ένα ολόκληρο οκτάωρο. Όπως και στις 
4 Απριλίου, όταν σύμφωνα με τις τηλεφωνικές 
συνομιλίες που έχουν αποτυπωθεί στη δικο-
γραφία, εντοπίζεται να αναζητεί χρυσό από τις 
12.25 το μεσημέρι μέχρι τις 19.50 το απόγευ-
μα στον Ευρωπό Κιλκίς.

Re
po

rt
ag

e
Α

Π
Ο

 Τ
Ο

Ν
 Κ

Ω
Σ

Τ
Α

 Κ
Α

Ν
Τ

Ο
Υ

Ρ
Η



1511.07.2020

Ειδικά τον Απρίλιο, όπως φαίνεται από τη δικογραφία 
ο αστυνομικός διευθυντής που έχει ήδη τεθεί σε διαθε-
σιμότητα, εμφανίζεται να συμμετέχει σε έντεκα περιπτώ-
σεις λαθρανασκαφών. Στο επίκεντρο των… «ερευνών» 
βρίσκεται χώρος στην Ποντοηράκλεια Κιλκίς, όπου κα-
ταγράφονται τέσσερις «επισκέψεις» των σύγχρονων 
χρυσοθήρων, παρουσία του ανώτερου αξιωματικού της 
ΕΛ.ΑΣ. Σε μία περίπτωση μάλιστα είναι χαρακτηριστικό 
ότι η ομάδα ξεκινάει τη δράση ανασκαφών στις 11.34 το 
πρωί από τον Ευρωπό, απ’ όπου όμως φεύγει στις 12.30 

το μεσημέρι. Εμφανίζονται στη συνέχεια, πάντα σύμφωνα 
με τις καταγραφές συνομιλιών, στην Ποντοηράκλεια από 
τις 15.23 νωρίς το απόγευμα μέχρι τις 18.31 το απόγευ-
μα.  Σε μία άλλη περίπτωση «αλωνίζουν» τρία χωριά του 
Κιλκίς, την Πλαγιά, τον Φανό και τον Ευρωπό, αναζη-
τώντας θησαυρούς από τις 12.59 το μεσημέρι μέχρι τις 
17.15 το απόγευμα.

Αυτό που προξενεί εντύπωση είναι πως οι παράνο-
μες ανασκαφές οργανώνονταν όλες τις ώρες κυρίως της 
ημέρας, όταν συνήθως οι λαθρανασκαφείς «χτυπούν» τη 
νύχτα για να μην γίνονται αντιληπτοί. Οι συγκεκριμένοι 

reportage

Τα διαβατήρια, οι σφραγίδες 
και τα μέτρα του κορωνοϊού

Η αποκάλυψη του κυκλώματος που φέρεται να 
είχε επικεφαλής τον υψηλόβαθμο αξιωματικό της 
ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε από μία καταγγελία στην υπηρεσία 
εσωτερικών υποθέσεων Βόρειας Ελλάδας. Σύμφωνα 
μ’ αυτή στο τμήμα ελέγχου διαβατηρίων του τελωνεί-
ου Ευζώνων Αλβανοί εξασφάλιζαν με το αζημίωτο, 
δίνοντας 150 και 200 ευρώ κάθε φορά, να αλλάξουν 
τα στοιχεία θεωρήσεων εισόδου εξόδου από την Ελ-
λάδα. Με τον τρόπο αυτό επιμήκυναν το διάστημα 
των 90 ημερών που τους δίνει ο νόμος να παραμέ-
νουν στην Ελλάδα ως τουρίστες. Για την υπόθεση 
αυτή κατηγορούμενοι είναι δύο αρχιφύλακες που 
υπηρετούσαν στο συγκεκριμένο τμήμα και αρκετοί 
Αλβανοί που δρούσαν ως μεσάζοντες.

Η δράση των αστυνομικών σταμάτησε λόγω των 
μέτρων για την πρόληψη της πανδημίας του κορωνο-
ϊού, καθώς τα σύνορα ήταν κλειστά. Από εκεί όμως 
οι αδιάφθοροι «έπιασαν» το λαυράκι των χρυσοθή-
ρων και τη δραστηριότητα που κατηγορείται ότι είχε 
ο υψηλόβαθμος αξιωματικός με συνεργούς του. Μά-

λιστα οι ανασκαφές έχουν καταγραφεί οι περισσότε-
ρες σε μία περίοδο όπου τα μέτρα για τον κορωνοϊό 
είναι στο αποκορύφωμά τους και στους δρόμους δεν 
κυκλοφορεί κανείς. Όμως ο αστυνομικός διευθυντής 
εμφανίζεται να δίνει το ραντεβού του σε καφέ του 
Πολυκάστρου, το οποίο βέβαια είναι κλειστό λόγω 
lockdown.

Επίσης στον κατάλογο των 147 κατηγορουμένων 
περιλαμβάνονται αστυνομικοί και ιδιώτες για αγορές 
μεγαλύτερων ποσοτήτων τσιγάρων από το κατάστη-
μα αφορολογήτων ειδών, γι’ αυτό κατηγορούνται για 
λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων. Στη δικογραφία 
περιλαμβάνονται συνολικά εννέα αστυνομικοί, εκ 
των οποίων ο αξιωματικός και οι δύο του τμήματος 
διαβατηρίων συνελήφθησαν, δύο στρατιωτικοί και 
ένας συνταξιούχος αστυνομικός.

Ήδη με εντολή του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. οι τρεις 
συλληφθέντες και άλλοι δύο κατηγορούμενοι αστυ-
νομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ενώ για όλους δι-
ενεργείται Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

όμως είχαν… προστασία. Και μάλιστα στην περίπτωση 
των σύγχρονων Ιντιάνα Τζόουνς ο υψηλόβαθμος αξιω-
ματικός δεν δίσταζε να αφήνει τα υπηρεσιακά του καθή-
κοντα για να αφιερωθεί στο πάθος του.

 
Και εκτός νομού 
Στα 85 DVD στα οποία έχουν περιληφθεί 1.363 συνο-

μιλίες που κατέγραψε ο «κοριός» των αδιάφθορων της 
ΕΛ.ΑΣ. αποτυπώνεται όλος ο χάρτης των σημείων που 
έχουν επισκεφτεί τα μέλη του κυκλώματος των χρυσο-
θήρων. Επειδή εκτός του νομού Κιλκίς, όπου ο αξιωμα-
τικός της ΕΛ.ΑΣ. έλεγε ότι μπορούσε να ελέγξει, έχουν 
καταγραφεί πολλά άλλα σημεία γειτονικών νομών.

Συγκεκριμένα οι χρυσοθήρες δείχνουν έντονο ενδι-
αφέρον για περιοχές όπως το Δυτικό Πέλλας, τα Κρού-
σια από την πλευρά των συνόρων με τις Σέρρες, την 
Ημαθία σε ένα σημείο που δεν έχει προσδιοριστεί όμως 
περιλαμβάνει και σπίτι, τα Πορόια και η Βυρώνεια Σερ-
ρών, αλλά και συγκεκριμένα σημεία που πράγματι έχουν 
ενδιαφέρον, ειδικά αρχαιολογικό στη Θεσσαλονίκη. Στα 
Διαβατά και στον Πεντάλοφο. Ειδικά ο Πεντάλοφος έχει 
ξεχωριστό ενδιαφέρον στη δικογραφία και ο ανώτερος 
αξιωματικός φαίνεται πως έχει έρθει σε σύγκρουση με 
άλλα μέλη, καθώς εκφράζει φόβους μήπως εντοπιστεί 
από αστυνομικούς που δεν έχει δυνατότητα να ελέγξει, 
καθώς βρίσκονται στο νομό Θεσσαλονίκης. φαίνεται πως 
οι φόβοι του επαληθεύτηκαν καθώς από τις παράνομες 
ανασκαφές του Πενταλόφου στη δικογραφία περιλαμβά-
νονται περισσότερα στοιχεία όπως και φωτογραφίες να 
μεταφέρονται μεγάλες σακούλες, χωρίς να είναι γνωστό 
το περιεχόμενό τους. Στον χαρακτηρισμένο αρχαιολογικό 
χώρο του Πενταλόφου έχουν βρεθεί τρύπες, δύο μέτρων, 
«αποτυπώματα» της παράνομης δράσης των λαθρανα-

σκαφέων.
Στις συνομιλίες που αφορούν τον Πεντάλοφο ο ανώ-

τερος αξιωματικός εμφανίζεται να εκφράζει φόβους 
που προέρχονται από της «θεία», όπως ονομάζουν μία 
γυναίκα που είναι μάντισσα και έχει προβλέψει… δει-
νά. Φαίνεται πως δεν έπεσε έξω. «Δέκα τόνους να έχει 
εκεί δεν θα πας. Άσε που δεν έχει. Θα τους πιάσουν, θα 
έχουν πρόβλημα. Αυτοί νομίζουν ότι δεν τους βλέπουν», 
ήταν η πρόβλεψη της μάντισσας που μετέφερε ο ίδιος ο 
αστυνομικός στους φερόμενους συνεργούς του. «Ούτως 
ή άλλως εκεί πάμε χωρίς καμία ευθύνη δικιά μου», έχει 
καταγραφεί να λέει παίρνοντας αποστάσεις.

Και στις άλλες περιοχές ο ανώτερος αξιωματικός 
ξοδεύει πολλές ώρες για έρευνες και ανασκαφές, όπως 
αναφέρεται στη δικογραφία. Ενδεικτικό είναι ότι η επί-
σκεψη και το… έργο στην Ημαθία κράτησε πέντε ώρες, 
από τις 15.55 το απόγευμα μέχρι τις 20.55 το βράδυ της 
20ης Απριλίου. Στα Κρούσια άλλες πέντε ώρες, από τις 
10 το πρωί μέχρι τις 14.54 το μεσημέρι στις 3 Μαΐου. Και 
στο Μπέλλες (Πορόια μέχρι Βυρώνεια Σερρών) στις 14 
Μαΐου από τις 9.54 το πρωί μέχρι τις 12.20 το μεσημέρι. 
Και σε άλλες περιπτώσεις καταγράφοντα ανασκαφές σε 
διαφορετικά σημεία χωρίς τη συμμετοχή του ανώτερου 
αξιωματικού.

Εντύπωση προκαλεί πως το ενδιαφέρον τους, όπως 
κατηγορούνται, είναι έντονο και για αρχαία και όχι μό-
νον για χρυσά. Δεν είναι τυχαίο πως φέρονται να «πλα-
σάρουν» προς πώληση ένα βραχιόλι το οποίο χαρα-
κτηρίζουν στον υποψήφιο αγοραστή «μυκηναϊκό» με 
διαμάντια και ζητώντας 20.000 ευρώ, ενώ στην πραγ-
ματικότητα είναι χρυσό των τελευταίων 50 χρόνων, σύμ-
φωνα με όσα έχουν καταγραφεί στη δικογραφία.



16 11.07.2020
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Τουριστική πολιτική του παραλόγου στα χερσαία σύνορα

Την ώρα που στην είσοδο της Ελλάδας από 
τη Βουλγαρία, στον Προμαχώνα, οι Βαλκάνιοι 
κατά κύριο λόγο περίμεναν μέχρι και έξι ώρες 
στην ουρά να περάσουν τα σύνορα, ενώ και 
από τους Έλληνες που πηγαινοέρχονταν στη 
Βουλγαρία ζητούνταν να έχουν συμπληρώσει 
τη «φόρμα επικινδυνότητας», στα σύνορα με 
τη Βόρεια Μακεδονία, στους Ευζώνους και τη 
Νίκη, η κατάσταση ήταν ανεξέλεγκτη. Τα κατά 
τ’ άλλα κλειστά σύνορα για όλους, έμειναν 
ανοιχτά για όσους Έλληνες επιθυμούσαν να 
περάσουν προκειμένου να κάνουν τα ψώνια 
τους από τα παζάρια της Γευγελής και του 
Μοναστηριού, να ψωνίσουν από τα αφορολό-
γητα και να παίξουν στα καζίνο του γειτονικού 
κράτους. Χωρίς κανέναν έλεγχο, απλώς με τη 
συμπλήρωση ενός εγγράφου κατά την έξοδο. 
Την ώρα που στο γειτονικό κράτος τα κρού-
σματα του κορωνοϊού καλπάζουν και οι θάνα-
τοι ξεπέρασαν τους 350. Παρόμοια «ανοχή» 
εισόδου και εξόδου υπήρχε και στα συνοριακά 
περάσματα με την Τουρκία, όπου επίσης η κα-
τάσταση παραμένει δύσκολη.

Το πρωί της Δευτέρας, στη μοναδική ανοι-
χτή οδική πύλη της χώρας, στον Προμαχώνα 
Σερρών, επικρατούσε πανδαιμόνιο. Τουλά-
χιστον δέκα αστυνομικοί προσπαθούσαν να 
συντονίσουν τη διέλευση των αυτοκινήτων, 
άλλοι τόσοι υπάλληλοι του ΕΟΔΥ έλεγχαν τα 
έγγραφα 48ωρου προκειμένου να επισημά-
νουν τους τουρίστες που ήταν απαραίτητο να 

υποβληθούν σε τεστ κορωνοϊού. Νωρίτερα, 
η κατάσταση είχε ξεφύγει όταν προκλήθηκαν 
έντονες διαμαρτυρίες από δεκάδες Σέρβους 
τουρίστες, οι οποίοι ζήτησαν να περάσουν στο 
ελληνικό έδαφος, όπως και τελικά έγινε. Η 
απαγόρευση για την είσοδό τους στην Ελλά-
δα, λόγω αυξημένων κρουσμάτων κορωνοϊού 
στη χώρα τους, άρχισε να εφαρμόζεται στον 
Προμαχώνα στις 6 το πρωί. Όμως εκείνοι εί-
χαν φτάσει ώρες νωρίτερα και περίμεναν στην 
ουρά. Η κατάσταση ομαλοποιήθηκε λίγο μετά 
τις 3 νωρίς το απόγευμα, αφού οι τουρίστες 
έφτασαν να περιμένουν από μία έως… τέσσε-
ρις ώρες στην ουρά των συνόρων.

Η απόφαση να μείνει ανοιχτός μόνον ο 
Προμαχώνας για τον καλύτερο έλεγχο των 
εισερχόμενων από τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ, έχει 
μια λογική, όμως δημιουργήθηκαν περισσό-
τερα προβλήματα απ’ όσα επιλύθηκαν. Φορείς 
της Βόρειας Ελλάδας που περιμένουν πώς και 
πώς να σώσουν κάτι από το χαμένο καλοκαίρι 
του κορωνοϊού, διαμαρτύρονταν έντονα για 
την πολιτική να μείνει μόνον μία πύλη ανοιχτή. 
«Αδυνατούμε να κατανοήσουμε και να αποδε-
χτούμε την πρόσφατη κυβερνητική απόφαση, 
για την ανακήρυξη του μεθοριακού σταθμού 
του Προμαχώνα Σερρών, ως μοναδικής οδι-
κής πύλης εισόδου βαλκάνιων (κυρίως) του-
ριστών στη Βόρεια Ελλάδα. Η απόφαση αυτή 
προσκρούει σε όποια κοινή λογική και δεν 
μπορεί να σταθεί σε κάθε καλόπιστη κριτική», 

αναφέρουν σε ψήφισμά τους, που έστειλαν 
την Τρίτη στην κυβέρνηση, οι δήμαρχοι ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης. Το επιχείρημα 
ότι μόνον από τον Προμαχώνα μπορεί να γί-
νει οργανωμένος έλεγχος από τα υγειονομικά 
κλιμάκια μάλλον δεν έπεισε τους τοπικούς 
φορείς. «Προφανώς δεν μπορεί κανείς στην 
Ελλάδα του 2020, να επικαλείται την αδυ-
ναμία συγκρότησης 2-3 κλιμακίων ελέγχου, 
ως αντίβαρο της οικονομικής καταστροφής 
εκατοντάδων τουριστικών επιχειρήσεων και 
χιλιάδων εργαζόμενων της περιφέρειάς μας», 
συμπλήρωσαν στο ψήφισμά τους οι δήμαρχοι.

 
Οι έλεγχοι και οι αριθμοί
 Η καθυστέρηση στη διέλευση των αυτο-

κινήτων στον Προμαχώνα και η δημιουργία 
μεγάλων ουρών, προκλήθηκε από τους αυξη-
μένους ελέγχους που έκαναν τα κλιμάκια του 
ΕΟΔΥ στους τρεις διαδρόμους εισόδου των ελ-
ληνοβουλγαρικών συνόρων. Ειδικά όταν επι-
τρεπόταν η διέλευση των Σέρβων τουριστών 
τα τεστ στους τουρίστες που προέρχονταν από 
τη συγκεκριμένη χώρα ήταν καθολικά. Στους 
υπόλοιπους η διενέργεια του τεστ εξαρτάται 
από τα κριτήρια προέλευσης. Η Ελλάδα δημι-
ούργησε ένα λογισμικό το οποίο διαμορφώνει 
κλίμακα επικινδυνότητας ανάλογα με τα στοι-
χεία που καταχωρεί ο χρήστης σε ειδικό ερω-
τηματολόγιο. Το λογισμικό αυτό οι τουρίστες 
υποχρεούνται να συμπληρώνουν ένα 48ωρο 
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Τουριστική πολιτική του παραλόγου στα χερσαία σύνορα

πριν εισέλθουν στην Ελλάδα. Όταν δείχνουν τον κωδικό 
που έχει διαμορφωθεί στο κινητό τους τηλέφωνο, τότε 
κρίνεται εάν πρέπει να υποβληθούν σε τεστ ή όχι.

Ωστόσο τα αυξημένα τεστ και ο χρόνος που χρειάζε-
ται δημιούργησε πρόβλημα στην είσοδο των επισκεπτών 
και μεγάλες καθυστερήσεις. Τουρίστες από ευρωπαϊκές 
χώρες, που αναγκάστηκαν ν’ ακολουθήσουν μεγάλη δια-
δρομή, έλεγαν ότι πουθενά αλλού, σε καμιά άλλη χώρα, 
δεν υποβλήθηκαν σε τέτοιους εξονυχιστικούς ελέγχους 
για κορωνοϊό. «Είναι ήδη δύσκολες οι διακοπές μας», 
είπε στην Karfitsa η Κατάβζινα Μπάνικ από το Σάντοκ της 
Πολωνίας. «Συνήθως περνούσαμε από τους Ευζώνους, 
όμως τώρα αναγκαστήκαμε να κάνουμε περισσότερα 
χιλιόμετρα. Επίσης σταθήκαμε πολλές ώρες στην ουρά 
των αυτοκινήτων. Υπογράψαμε και αυτό το έγγραφο για 
να περάσουμε. 

Όλο αυτό είναι ταλαιπωρία, όμως είμαστε σε μία δια-
φορετική χρονιά», ανέφερε αδιαμαρτύρητα. Τόνισε πως 
επέλεξε και φέτος να επισκεφτεί την Ελλάδα για διακο-
πές, θεωρώντας ότι η χώρα μας είναι ασφαλής και λαμ-
βάνονται μέτρα. Ο 60χρονος Πλάτων Λαζαρίδης με την 
οικογένειά του έμεινε έως και τέσσερις ώρες στην ουρά 
μέχρι να περάσει τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Μετα-
νάστης στη Φρανκφούρτη ήρθε αργότερα στην Ελλάδα, 
λόγω των μέτρων για τον κορωνοϊό. «Ταλαιπωρηθήκαμε 
τα τελευταία 10-15 χιλιόμετρα, συνήθως μπαίνουμε από 
τη Δοϊράνη, τώρα αναγκαστήκαμε και ήρθαμε από εδώ 
που είναι η μοναδική είσοδος για την Ελλάδα», ανέφερε. 
Το ίδιο και ο μετανάστης επίσης στη Γερμανία Ιωάννης 
Φάκας, που είχε προορισμό τη Λάρισα και επιλέγει συνή-
θως το πέρασμα των συνόρων με τη βόρεια Μακεδονία, 

στους Ευζώνους. «Θα κρατήσουμε τις αποστάσεις, όλα 
θα πάνε καλά. Στην Ελλάδα είναι όπως και στη Βουλγα-
ρία παίρνουμε μέτρα», είπε ο 46χρονος Ιβάν Τσάνιν που 
θα έκανε τις διακοπές του στην Ολυμπιάδα.

Ενδεικτικό είναι πως ενώ καθημερινά ο αριθμός των 

τεστ έφτανε μέχρι και 1.400 ασκήθηκαν πιέσεις να μειω-
θεί, καθώς οι εικόνες με τις ουρές των δέκα χιλιομέτρων 
έκαναν τον γύρο του κόσμου και ορισμένοι μιλούσαν για 
υπερβολικές καθυστερήσεις εξαιτίας των ελληνικών αρ-
χών.

Το παράδοξο των Ευζώνων και η ανοχή 
στους… καταναλωτές

Την ώρα που τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται 
στις εισόδους της χώρας (οδική και αεροπορικές) 
είναι αυστηρά με αυξημένους - αν και δειγματολη-
πτικούς - ελέγχους στους εισερχόμενους τουρίστες, 
με τη λειτουργία μόνον του Προμαχώνα στα βόρεια 
σύνορα, η κατάσταση είναι τουλάχιστον περίεργη 
στους Ευζώνους Κιλκίς και στη Νίκη Φλώρινας, 
που παραμένουν κλειστοί για όλους τους υπόλοι-
πους εκτός των… Ελλήνων. Συγκεκριμένα στο κε-
ντρικό συνοριακό πέρασμα των συνόρων Ελλάδα 
και Βόρειας Μακεδονίας στο Κιλκίς δεν επιτρέπεται 
η είσοδος σε κανέναν, λόγω των αυξημένων κρου-
σμάτων που καταγράφονται στο γειτονικό κράτος. 
Ενδεικτικό είναι πως παρ’ ότι ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος είχε ανακοινώσει μέχρι και την εγκατά-
σταση κλιμακίου του ΕΟΔΥ στους Ευζώνους, αυτό 
δεν έγινε, αφού τα σύνορα ύστερα και από τη σχετι-
κή οδηγία της ΕΕ δεν άνοιξαν και δεν θα περνούσε 
κανένας τουρίστας.

Όμως από την 1η Ιουλίου επιτρέπεται ανέλε-
γκτα η είσοδος και έξοδος όλων των Ελλήνων πο-
λιτών οι οποίοι θέλουν να επισκεφτούν τη γειτονι-
κή χώρα. Χωρίς κανέναν έλεγχο για τον κορωνοϊό, 
παρά μόνον με τη συμπλήρωση μίας φόρμας με τα 
στοιχεία του καθένα που εισέρχεται στην Ελλάδα. 
Το ίδιο και στο πέρασμα της Νίκης Φλώρινας. Αυτό 
οδήγησε στην αύξηση των… καταναλωτών της 
Βόρειας Μακεδονίας και στην παράλληλα αύξηση 
του κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού πλέον από 
Έλληνες που επισκέπτονται συνοριακές περιοχές 
όπως η Γευγελή και τα Μπίτολα (Μοναστήρι). Οι 
επισκέπτες των λαϊκών αγορών διαπιστώνουν ότι 
δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο στη συνοριακή πόλη 
της Βόρειας Μακεδονίας.

Το ίδιο συμβαίνει και στα καζίνο, τα οποία παρά 
την πανδημία άρχισαν να κατακλύζονται πάλι από 
Έλληνες και στα οποία δεν υπάρχουν πληροφορί-
ες από τις ελληνικές αρχές εάν λαμβάνονται μέτρα 
για τον κορωνοϊό. «Οι επισκέψεις στα καζίνο είναι 
περιορισμένες σε σχέση με την εποχή πριν την παν-

δημία. Δηλαδή εάν τότε επισκέπτονταν τα καζίνο σε 
ημερήσια βάση, μέχρι και 1.500 άτομα, τώρα βρι-
σκόμαστε στους 200», έλεγε στην Karfitsa άνθρω-
πος που εργάζεται στα σύνορα των Ευζώνων και 
γνωρίζει την κατάσταση που επικρατεί. Αντίστοιχα 
είναι και τα ποσοστά όσων επισκέπτονται τη Βόρεια 
Μακεδονία για να κάνουν φθηνά ψώνια, να βάλουν 
βενζίνη στα αυτοκίνητά τους ή να κάνουν αγορές 
από τα αφορολόγητα. 

Και στη Φλώρινα η ανησυχία έχει ενταθεί καθώς 
σε ένα τριήμερο καταγράφηκαν 2.000 διελεύσεις 
Ελλήνων από το τελωνείο της Νίκης. Χαρακτηριστι-
κή είναι η έκκληση που έκανε ο δήμαρχος Φλώρι-
νας Βασίλης Γιαννάκης στους κατοίκους των συνο-
ριακών περιοχών να περιορίσουν τις μετακινήσεις 
τους στο γειτονικό κράτος.

Και όλα αυτά ενώ στη Βόρεια Μακεδονία η κα-
τάσταση με την εξάπλωση του κορωνοϊού χαρα-
κτηρίζεται ιδιαίτερα ανησυχητική. Τα κρούσματα 
είχαν ξεπεράσει τα 7.200 ενώ οι θάνατοι τους 350 
και καμία τάση δεν έδειχνε περιορισμό, καθώς σε 
καθημερινή βάση οι θετικοί στον ιό κινούνται στον 
αριθμό 100. «Σκεφτείτε ότι Έλληνες συναναστρέ-
φονται σε καθημερινή βάση και επισκέπτονται τα 
καταστήματα. Όταν επιστρέφουν δεν γίνεται κανέ-
νας απολύτως έλεγχος», έλεγαν φορείς των συνό-
ρων.

Εκτός από τη Βόρεια Μακεδονία, αντίστοιχα 
προβλήματα παρατηρούνται και στα σύνορα με την 
Τουρκία, όπως τουλάχιστον επισήμαναν στο ψήφι-
σμά τους οι δήμαρχοι της περιφέρειας ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης ζητώντας να κλείσουν για 
τους Έλληνες οι Καστανιές. «Ενώ στους μεθορια-
κούς σταθμούς της Περιφέρειας μας απαγορεύεται 
η είσοδος τουριστών, επιτρέπεται το πήγαινε-έλα 
των Ελλήνων πολιτών στις όμορες χώρες (Βουλ-
γαρία και Τουρκία), σε αντίθεση με όποια υγειονο-
μική λογική, αλλά και σε επίταση της οικονομικής 
καταστροφής των παραμεθόριων επιχειρήσεων 
μας», αναφέρουν στο ψήφισμά τους.
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Προπονητής στο κόμμα, προπονητής 
και στο γήπεδο ο Σταύρος Καλαφάτης

Αρωγός στην επίλυση προβλημάτων 
της Καλαμαριάς η Άννα Ευθυμίου 

Δίπλα στα σώματα ασφαλείας ο Σταύρος Ένας χρόνος στη Βουλή 
 για τον Απόστολο Πάνα 

Έτοιμος για τον «λογαριασμό» 
του ανασχηματισμού ο Καράογλου

Σε διπλό ταμπλό η Νοτοπούλου

Με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα της Κοινο-
βουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Σταύρου 
Καλαφάτη επανασυστήνεται η ομάδα ποδοσφαίρου της 
Βουλής. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αν και 
μπασκετικός έδωσε το πράσινο φως και όλα δείχνουν 
πως θα συμμετέχει και ο ίδιος. Ο Σταύρος Καλαφάτης, 
του οποίου την αθλητική ικανότητα έτσι κι αλλιώς γνω-
ρίζαμε ως παλιός αθλητής του χάντμπολ, ψάχνει για 
τους παίκτες, ενώ ενδιαφέρον από ότι μαθαίνουμε έχει 
εκδηλώσει για συμμετοχή ένας εν ενεργεία υπουργός. Η 
πρώτη σύσταση της συγκεκριμένης ομάδας είχε πραγμα-
τοποιηθεί το έτος ορόσημο για το ελληνικό ποδόσφαιρο 
2004. Τώρα μετά από ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διά-
στημα αδράνειας, ο Σταύρος Καλαφάτης αναλαμβάνει 
προπονητής της. Ετσι, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΟ της 
ΝΔ, από προπονητής στον πολιτικό στίβο, αναλαμβάνει 
πλέον και καθήκοντα προπονητή εντός ποδοσφαιρικού 
γηπέδου. 

Η σχέση της Άννας Ευθυμίου, Βουλευτού σήμερα με 
τη ΝΔ, με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι γνωστή, κρατάει 
χρόνια, από τότε που καθόταν η ίδια στα έδρανα του δη-
μοτικού συμβουλίου, άρα και είναι και πολύ καλή γνώ-
στης των θεμάτων. Η κ. Ευθυμίου έδειξε για ακόμη μια 
φορά το ενδιαφέρον της για τα αυτοδιοικητικά δρώμενα 
με την συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Καλαμαριάς, 
Γιάννη Δαρδαμανέλη, ώστε να συζητήσουν θέματα που 
απασχολούν τη δημοτική αρχή αλλά και τους δημότες. Η 
κ. Ευθυμίου δηλώνει αρωγός για την επίλυση προβλη-
μάτων της περιοχής στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών 
της αρμοδιοτήτων, πάντα με στόχο την καλυτέρευση της 
ποιότητας ζωής των δημοτών του Δήμου Καλαμαριάς.

Κοντά σε πυροσβέστες και αστυνομικούς βρέθηκε ο 
Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της 
ΝΔ Σταύρος Καλαφάτης. Ο βουλευτής ενημερώθηκε για 
τον επιχειρησιακό σχεδιασμό στο πλαίσιο της αντιπυρικής 
περιόδου, από τον Διοικητή Π.Υ. Ν. Θεσσαλονίκης, Αρχι-
πύραρχο Αθάνατο Νικόλαο και  τον Διοικητή Πυροσβεστι-
κών Υπηρεσιών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Αρ-
χιπύραρχο Κοντογιάννη  Δημήτριο, δείχνοντας ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την επιχειρησιακή αρτιότητα όσον αφο-
ρά την προστασία του περιαστικού δάσους του Σέιχ Σου. 
Επίσης, ο κ. Καλαφάτης παρευρέθη στην ετήσια τακτική 
Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Θεσσαλονίκης. Όπως τονίζει ο ίδιος κοντά στους μαχό-
μενους αστυνομικούς που βρίσκονται πάντα στην πρώτη 
γραμμή του καθήκοντος.

Ένα χρόνο στα έδρανα του ελληνικού κοινοβούλιο 
έχει κλείσει ο βουλευτής Χαλκιδικής του ΚΙΝΑΛ Από-
στολος Πάνας, ο οποίος ευχαριστεί τους συντοπίτες του 
Χαλκιδικιώτες και Χαλκιδικιώτισσες για την εμπιστοσύνη 
που του έδειξαν αλλά και για τους προβληματισμούς που 
του μετέφεραν. Μέχρι σήμερα στόχος του βουλευτή ήταν 
και παραμένει, να μπορέσει να προβάλει σε κεντρικό πο-
λιτικό επίπεδο και εντός της Βουλής τα θέματα της Χαλ-
κιδικής και να ανταποκριθεί με τις κοινοβουλευτικές του 
παρεμβάσεις στα αιτήματα που έχει λάβει. 

Έτοιμος να δεχθεί τις όποιες αποφάσεις του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τον ανασχη-
ματισμό, χωρίς κανένα άγχος και αγωνία για το τι μέλλει 
γενέσθαι όσον αφορά το πρόσωπο του, δηλώνει ο Υφυ-
πουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) Θεόδωρος 
Καράογλου, εκφράζοντας μάλιστα την άποψή πως πρέ-
πει να γίνει ανασχηματισμός. Ο κ. Καράογλου πραγματο-
ποίησε κάλεσμα για γεύμα εργασίας σε δημοσιογράφους 
της Θεσσαλονίκης, ώστε να δώσει υλικό σχετικά με τον 
απολογισμό των δράσεων του, με αφορμή τη συμπλή-
ρωση ενός έτους από τη στιγμή που ανέλαβε το χαρτοφυ-
λάκιο του Μακεδονίας-Θράκης. Στο περιθώριο του γεύ-
ματος και σχολιάζοντας τις φήμες περί ανασχηματισμού, 
ο υφυπουργός επισήμανε πως δεν γνωρίζει πότε και εάν 
θα γίνει, προσθέτοντας «εγώ είμαι συλλογικός παίχτης 
πειθαρχημένος και έχω μάθει να σέβομαι τις όποιες απο-
φάσεις κοιτάω να ενεργώ σύμφωνα με τη συνείδηση μου 
και θεωρώ ότι βαδίζουμε καλά». 

Ολομέτωπες επιθέσεις σε δυο πεδία πραγματοποιεί 
το τελευταίο διάστημα αυξάνοντας μάλιστα την ένταση 
η βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτο-
πούλου. Η κ. Νοτοπούλου ως τομεάρχης Τουρισμού του 
κόμματος έχει βάλει στο στόχαστρο και λόγο της θερι-
νης περιόδου, αλλά και της συγκυρίας καθώς η πανδη-
μία έχει πλήξει πολύ και τον συγκεκριμένο κλάδο, την 
κυβερνητική πολιτική για τον τουριστικό κλάδο και τον 
τρόπο στήριξης του μετά την εμφάνιση της υγειονομικής 
κρίσης. Συχνά πυκνά επιτίθεται και στον αρμόδιο Υπουρ-
γό Χάρη Θεοχάρη χρεώνοντας του γκάφες, όπως και στον 
ίδιο τον πρωθυπουργό τον οποίο κατηγορεί ότι έχει αφή-
σει τον τουρισμό στον αυτόματο πιλότο. Από την άλλη η 
κ. Νοτοπούλου ως επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 
«Θεσσαλονίκη Μαζί» στον Δήμο Θεσσαλονίκης, ασκεί 
έντονη κριτική στην διοίκηση του δήμου και στον ίδιο τον 
δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα. Σε μια από 
τις τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις της κατηγορεί τον 
κ. Ζέρβα για αλαζονεία. 
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Έλλειψη οργάνωσης στο ΚΙΝΑΛ Θεσσα-
λονίκης 

Τα ουισκάκια, τα σουβλάκια και ο Τσαβλής Παραίτηση για την «Βίλα Πετρίδη»

Κούβελας εδώ.... Κούβελας εκεί «Μασάζ» ενόψει … ανασχηματισμού

Με προβληματισμό και σκεπτικισμό αντιμετωπίζουν 
στελέχη του ΚΙΝΑΛ στην Θεσσαλονίκη και μάλιστα κά-
ποια επί σειρά ετών, την έλλειψη μηχανισμού και ορ-
γανωμένου σχεδίου ώστε να ακουστούν οι θέσεις του 
κόμματος και να γίνουν γνωστές στους πολίτες. Όπως 
τονίζουν η Ελλάδα περνά την μεγαλύτερη υγειονομική 
κρίση που έχει υπάρξει και ο κόσμος της Θεσσαλονίκης 
δεν γνωρίζει αν υπάρχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα, τι 
προτείνει το κόμμα, για εργασιακά, οικονομία, υγεία και 
ποιες οι προτάσεις του. Σίγουρα, οι τοπικοί βουλευτές με 
παρουσία στα ΜΜΕ κάνουν ότι μπορούν να αναπληρώ-
σουν το κενό, αλλά η δυσαρέσκεια για κάτι οργανωμένο 
σε επίπεδο πόλης υπάρχει. Το τελευταίο χρονικό διάστη-
μα υπάρχει στον αέρα της Θεσσαλονίκης γενικότερα μια 
δυσαρέσκεια για το επίπεδο οργάνωσης και την σημασία 
που δίδεται από τα κεντρικά. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι 
ακόμη πινακίδα που να γράφει ΚΙΝΑΛ, σε γραφεία του 
κόμματος στην Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει. 

Την εκτίμηση των μελών της αντιπολίτευσης έχει κερδίσει με τη 
στάση και τη συμπεριφορά του ο πρόεδρος του δημοτικού συμβου-
λίου Θεσσαλονίκης, Δρόσος Τσαβλής. Στις μαραθώνιες -ακόμη και 
με τηλεδιάσκεψη- συνεδριάσεις ο κ.Τσαβλής κατευθύνει τις συζη-
τήσεις με ηρεμία και σοβαρότητα. Αν μάλιστα αναλογιστεί κανείς 
ότι δεν είχε καμία εμπλοκή μέχρι πρότινος με την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση και αμέσως ρίχθηκε στα βαθιά... τότε θα πρέπει να του δοθούν 
συγχαρητήρια για τα βήματα που κάνει συνεχώς σε ένα Δ.Σ. με πλη-
θώρα παρατάξεων... Αντίθετη γνώμη με την αντιπολίτευση για τον 
κ.Τσαβλή όπως φαίνεται έχουν ορισμένοι αντιδήμαρχοι αλλά και 
σύμβουλοι του δημάρχου... γεγονός που ανάγκασε τον πρόεδρο 
του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης να απαντήσει σκληρά σε 
κλειστή ομάδα στο viber. Ο κ.Τσαβλής μετά από επικριτικά σχόλια 
που δέχτηκε για το έργο του ως πρόεδρος (που ομολογουμένως 
είναι βαρύ) αναγκάστηκε να καυτηριάσει το γεγονός πως ορισμένοι 
αντιδήμαρχοι και σύμβουλοι του κ. Ζέρβα από την ασφάλεια του 
σπιτιού τους ή του γραφείου τους απολαμβάνουν κρύες μπύρες, 
ουισκάρες, γύρους σουβλάκια και σχολιάζουν ειρωνικά, την ώρα 
που παρουσιάζουν ανεπαρκείς εισηγήσεις στις συνεδριάσεις. Για να 
λέμε τα πράγματα με το όνομα τους... και οι δημοσιογράφοι είχαμε 
παρακολουθήσει αντιδημάρχους να τρώνε σουβλάκια και μάλιστα 
«on camera» την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Δ.Σ. 
μέσω τηλεδιάσκεψης γεγονός που σχολιάστηκε αρνητικά. ‘Αλλω-
στε, όποιος έχει διαβάσει τα τραγελαφικά των συνεδριάσεων που 
καυτηριάζει το τελευταίο διάστημα και η εφημερίδα «Κ» θα αντι-
ληφθεί τη δυσκολία του πράγματος για τον πρόεδρο.

Μία παραίτηση και αντιδράσεις έφερε η παραχώρηση 
της «Βίλας Πετρίδη» από τη διοίκηση του δήμου Θεσσα-
λονίκης στο Ίδρυμα Ελληνογερμανικής Νεολαίας. Ο επι-
κεφαλής της παράταξης «Μένουμε Θεσσαλονίκη», Γιώρ-
γος Ρακκάς, παραιτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης ως ένδειξη διαμαρτυρίας 
για την παραχώρηση του κτιρίου. Την επιστολή παραίτη-
σης κοινοποίησε τόσο στον δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα, 
όσο στην πρόεδρο της ΚΕΔΗΘ Ιωάννα Κοσμοπούλου και 
στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, Δρόσο Τσα-
βλή για το τυπικό της υπόθεσης.

Φορτωμένο πρόγραμμα έχει το τελευταίο διάστημα 
ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Κούβελας, ο οποίος δεν 
σταματά να πραγματοποιεί συναντήσεις με φορείς και 
όχι μόνο. Το αντικείμενο των συναντήσεων και επίκαιρο 
όπως η συνάντησή με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδό-
χων Θεσσαλονίκης Ανδρέα Μανδρίνο, ώστε να ενημε-
ρωθεί για τα προβλήματα του κλάδου και με κοινωνικό 
πρόσημο όπως η επίσκεψη του στο Δημοτικό Βρεφοκο-
μείο Άγιος Στυλιανός. Ο κ. Κούβελας έχει αναπτύξει μια 
ατζέντα ώστε και στις πρόσφατες επισκέψεις υπουργών 
στην Θεσσαλονίκη να επισκέπτεται μαζί τους σε σημεία 
που έχουν σχέση με την αρμοδιότητα τους, ώστε προω-
θηθούν ζητήματα που χρήζουν της προσοχής τους. 

Προσωπικές επαφές με αντιδημάρχους και συνεργά-
τες του έχει ξεκινήσει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κων-
σταντίνος Ζέρβας, ενόψει των αλλαγών που ετοιμάζει 
στο «ρόστερ» της διοίκησης από τον Σεπτέμβριο με τη 
συμπλήρωση ενός έτους από την ανάληψη των καθηκό-
ντων του. Ο κ.Ζέρβας δεν φαίνεται ικανοποιημένος από 
το έργο που έχουν παράξει ορισμένοι, ενώ υπάρχουν 
άλλοι που περιμένουν μήπως και αναλάβουν ένα χαρτο-
φυλάκιο. ‘Αλλοι βέβαια θα είναι οι «καραμπόλες» καθώς 
δεν αποκλείεται να υπάρξουν και εσωτερικές αλλαγές 
στο σχήμα διοίκησης. Πάντως, το σίγουρο είναι πως το 
θέμα κυριαρχεί στα πηγαδάκια μεταξύ των εκλεγμένων. 
Μήπως θα είμαι εγώ;
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Ενώθηκαν για το Λύκειο 
στην Καλαμαριά

Κάλεσμα του Βούγια 
με κρασί για τον κορωνοϊό

Επέστρεψε δυνατότερος ο Π. Τσακίρης Άλλαξε ο επικεφαλής 
άλλαξε και το λογότυπο 

Η αδυναμία της Βούλας «Παραμυθατζού» η Δήμητρα Ακριτίδου 

‘Ολοι μαζί στην Αθήνα «ενωμένοι» για θέματα που 
αφορούν τον δήμο Καλαμαριάς... ο δήμαρχος, Γιάννης 
Δαρδαμανέλης και οι επικεφαλής των δημοτικών πα-
ρατάξεων ταξίδεψαν στην πρωτεύουσα προκειμένου να 
πιέσουν για την κατασκευή λυκείου στην επέκταση της 
Καλαμαριάς και 15 τμημάτων νηπιαγωγείου, να διεκδι-
κήσουν πόρους και έργα για την πλαζ Αρετσούς, για το 
αλιευτικό καταφύγιο, τη διάνοιξη της οδού Πόντου. Η 
ισχύς εν τη ενώσει προς όφελος της περιοχής και των 
δημοτών! Αυτά θέλει ο κόσμος που ψήφισε στις αυτοδι-
οικητικές εκλογές. Να βλέπει ενωμένες τις παρατάξεις σε 
σημαντικά θέματα που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής 
των κατοίκων. Εύγε σε όλους!

Η πρώτη συνάντηση μετά την καραντίνα και τα περιο-
ριστικά μέτρα λόγω κορωνοϊού έλαβε χώρα για τα μέλη 
της δημοτικής παράταξης “ΠΟΛΗχρωμη Πόλη”. Ο Σπύρος 
Βούγιας τους κάλεσε για ένα ποτήρι κρασί και ζεστή κου-
βέντα στο “Ανφάν Γκατέ” στο Τελλόγλειο Ιδρυμα Τεχνών. 
Με προσοχή και κρατώντας τις απαραίτητες αποστάσεις 
συζήτησαν όλα τα θέματα που αφορούν την πόλη, ζητή-
ματα που απασχολούν το δημοτικό συμβούλιο και ανα-
μένεται να βρεθούν στο επίκεντρο αποφάσεων.

Τις ευχαριστίες του για τις αμέτρητες ευχές ανάρρω-
σης που δέχτηκε, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην 
οποία υποβλήθηκε το προηγούμενο διάστημα, έστειλε 
μέσω μιας προσωπικής φωτογραφίας ο δήμαρχος Ωραι-
οκάστρου, Παντελής Τσακίρης. Ντυμένος σπορ και κάνο-
ντας το σήμα της νίκης με το χέρι έφυγε από το σπίτι για 
να επιστρέψει και πάλι στις δημαρχιακές του υποχρεώ-
σεις. «Όλα καλά», σχολίασε ο κ.Τσακίρης.

Μετά την αλλαγή του επικεφαλής άλλαξε και το σήμα 
της παράταξης... Ο λόγος για το συνδυασμό «Θεσσαλο-
νίκη Υπεύθυνα». Όταν πρωταανακοινώθηκε η υποψη-
φιότητα του Νίκου Ταχιάου για τον δήμο Θεσσαλονίκης 
το σύνθημα ήταν «Θεσσαλονίκη - Ταχιάος Υπεύθυνα». 
Ωστόσο, η πρόσφατη παραίτηση Ταχιάου και η εκλογή 
του Βασίλη Γάκη στο «τιμόνι» της παράταξης έφερε και 
αλλαγή στο λογότυπο. Πλέον θα ονομάζεται «Θεσσαλο-
νίκη Μπροστά Υπεύθυνα» και όπως αναφέρθηκε η νέα 
γραφιστική του απόδοση αποτελεί συνέχεια του προη-
γούμενου λογοτύπου. 

‘Ενα ...απολαυστικό βιντεάκι ανέβασε στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονί-
κης, Βούλα Πατουλίδου. Βρίσκεται στο γραφείο της στην 
περιφέρεια μαζί με τον μονάκριβο γιο της για τον οποίο 
εκφράζει την αδυναμία της όπου σταθεί κι όπου βρεθεί. 
Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως η κ.Πατουλίδου 
τρώει κάτι στα γρήγορα, την ώρα που ο Γιώργος την χτε-
νίζει για να μπορέσει να παρευρεθεί σε μία εκδήλωση. «« 
ταΐζει, με χτενίζει, σε λίγο θα μου πει και ζακετούλα να 
πάρεις»», σχολιάζει στη συγκεκριμένη ανάρτηση η αντι-
περιφερειάρχης.

Τη γνωρίζαμε με την ιδιότητα της αντιδημάρχου Παι-
δείας του δήμου Θεσσαλονίκης. Η εκπαιδευτικός, Δήμη-
τρα Ακριτίδου, όμως, κρύβει πολλά ταλέντα. ‘Οπως αυτό 
της συγγραφέως και μάλιστα παιδικού παραμυθιού. Η 
κ.Ακριτίδου έχει γράψει το παραμύθι “Η Τσουβαλίτσα και 
ο Κουαξάκης, δύο αχώριστοι φίλοι” μαζί με τη Μάχη Γιαν-
νακουδάκη και οι δυο τους το παρουσίασαν στη διάρκεια 
της ‘Εκθεσης Βιβλίου που πραγματοποιείται αυτό το διά-
στημα στο παραλιακό μέτωπο της πόλης.
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Σε χώρες δημοκρατικές, όπου υπάρχει 
μετά από εκλογές συχνά αλλαγή κομμάτων 
στην κυβέρνηση, είναι σημαντικό να υπάρχει 
και συνέχεια του προγραμματισμού, ειδικά 
για μεγάλα έργα, για να φθάσουμε στην ολο-
κλήρωσή τους. 

Στο Μετρό στην Αττική, μετά την κατα-
σκευή της βασικής γραμμής των 22 χιλιομέ-
τρων και την λειτουργία της το 2020, συνε-
χίστηκαν οι τμηματικές επεκτάσεις του. 

Η επέκταση στον Πειραιά ήταν ενταγμέ-
νη στον αρχικό σχεδιασμό, ή συστηματική 
του προετοιμασία άρχισε το 2007.

Η διασφάλιση της χρηματοδότησής 
του από κοινοτικούς και εθνικούς πό-
ρους έγινε με απόφαση του υπουργεί-
ου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων 
έγινε στις 24/12/2009 και με συνολική 
δημόσια δαπάνη 730 εκατ. ευρώ. 

Το συνολικό έργο είχε μήκος 7,6 
χιλιόμετρα και έξι σταθμούς. 

Ακολούθησε η δημοπράτηση του 
έργου και το άνοιγμα των προσφορών 
έγινε στις 18/4/11. 

Η σύμβαση που υπογράφηκε με 
τον ανάδοχο εγκρίθηκε από το Ελε-
γκτικό Συνέδριο.

Παρουσιάστηκε στην αρμόδια Επι-
τροπή της Βουλής στις 22/212 από τον 
υφυπουργό υποδομών Γιάννη Μαγκρι-
ώτη και τον πρόεδρο της Αττικό Μετρό 
Α.Ε. Χρήστο Τσίτουρα.

Άμεσα ξεκίνησε η κατασκευή του 
και ο χρόνος ολοκλήρωσης ήταν τα 5,5 χρό-
νια. 

Σήμερα παραδόθηκαν σε λειτουργία οι 
τρεις από τους έξι σταθμούς από τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ οι άλλοι 
τρεις ανακοινώθηκε ότι, θα παραδοθούν το 
Καλοκαίρι του 2022.

Είναι σημαντικό και θετικό γεγονός η πα-
ράδοση σε χρήση έστω και του μισού έργου, 
όμως πρέπει να τονίσω τα εξής:

1. Για το έργο αυτό δούλεψαν πολλές 
κυβερνήσεις, πολλοί υπουργοί, πολλές δι-
οικήσεις της Αττικό Μετρό Α.Ε. και φυσικά οι 
εργαζόμενοι στο υπουργείο, την διαχειριστι-
κή αρχή και την Αττικό Μετρό Α.Ε., όπως και 
οι εργαζόμενοι του αναδόχου. 

2. Τα πιο σημαντικά σημεία που χαρα-
κτηρίζουν ένα μεγάλο έργο, είναι η πολιτική 
απόφαση να κατασκευαστεί, η διασφάλιση 
των πόρων για την μελέτη και την κατα-

σκευή, η μελέτη του, η δημοπράτησή του, 
η έναρξη της κατασκευής του και φυσικά η 
ολοκλήρωσή του. 

3. Δυστυχώς μετά το 2012 στα δημόσια 
έργα και όχι μόνο, κυριάρχησε μια στενό-
μυαλη και μικροκομματική αντίληψη, που 
θεωρούσε ότι ο προηγούμενος χρόνος και 
η δουλειά μηδενίζεται και αυτοί που κόβουν 
την κορδέλα μπροστά στα ΜΜΕ, είναι περί-
που θαυματοποιοί και ιδιοκτήτες του έργου. 

Η κρίση αντί να βελτιώσει τις ηγεσίες 
των κυβερνήσεων και τους αρμόδιους τους 
έκανε να θεωρούν, όπως και σε άλλους το-
μείς της δημόσιας ζωής ότι, η ιστορία ξεκί-
νησε με αυτούς. 

Με την ευκαιρία των σημερινών εγκαινί-
ων των τριών σταθμών της επέκτασης του 
μετρό στον Πειραιά θα ήθελα να θυμίσω:

1. Τον 2010 επανασχεδιάσαμε τις επε-
κτάσεις του Μετρό Αττικής και Θεσσαλο-
νίκης. Προγραμματίστηκε μια επέκταση 
γραμμής στην Αττική και αμέσως μια στην 
Θεσσαλονίκη.

2. Έτσι το 2011 δημοπρατήθηκε η επέ-
κταση της γραμμής του Μετρό στον  Πειραιά 
και στις αρχές του 2012 δημοπρατήθηκε η 
επέκταση της γραμμής του Μετρό Θεσσαλο-

νίκης στην Καλαμαριά. 
Ο χρόνος ολοκλήρωσης και των δύο 

επεκτάσεων ήταν το 2018.
3. Το 2011 έγινε η χάραξη των γραμμών 

της γραμμής 4 στην Αττική και των επεκτά-
σεων στην Δυτική Θεσσαλονίκη και το Αερο-
δρόμιο Μακεδονία. 

3. Το 2012 ξεκίνησαν οι πρώτες μελέτες 
για τις επεκτάσεις αυτές με στόχο την δημο-
πράτηση των έργων το αργότερο το 2015 
με την ένταξή τους στο τρέχον ΕΣΠΑ και την 
ολοκλήρωσή τους σε 6 χρόνια περίπου.

4. Η μελέτες της επέκτασης της γραμ-
μής 4 στην Αττική είναι έτοιμες από το 2017, 
όμως το έργο δεν έχει δημοπρατηθεί γιατί 
ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση ούτε η ση-
μερινή έχουν δεσμεύσει τους αναγκαίους 
πόρους. 

5. Οι μελέτες για την επέκταση των γραμ-
μών στην Δυτική Θεσσαλονίκη και προς το 
Αεροδρόμιο Μακεδονία, έμειναν εκεί που 
ήταν το 2012, παρ’ ότι όλα αυτά τα χρόνια 
είδαμε πολλές φωτογραφίες και εξαγγελίες 
αρμοδίων, ειδικά στις παραμονές εκλογών. 

*Ο Γιάννης Μαγκριώτης είναι πρώην 
υπουργός του ΠΑΣΟΚ

O John Cage 

Γιατί οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι χάνουν 
την μνήμη τους, όταν εγκαινιάζουν μεγάλα έργα;

Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η 
Μ Α Γ Κ Ρ Ι Ω Τ Η * 

Τα μεγάλα έργα 
όπως το Μετρό 

χρειάζονται σοβαρή 
προετοιμασία για 

την ωρίμανση της 
δημοπράτησής και 

της κατασκευής 
τους. 

opinion



Smartlipo Laser λιπόλυση:

Ξεχάστε µια για πάντα το τοπικό πάχος, 
χάρη στη Smartlipo laser λιπόλυση, 
τη νέα, ασφαλή, επαναστατική και
ελάχιστα επεµβατική µέθοδο 
αντιµετώπισης του τοπικού πάχους! 
Με τη δύναµη του προηγµένου 
laser Smartlipo Triplex, 
αποκτήστε λείο, σφριγηλό σώµα 
και µόνιµο αποτέλεσµα χωρίς καθόλου 
τοµές, σε µια µόνο συνεδρία! 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ:
Λεωφόρος Κ.Καραµανλή 69, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 86 54 15 

info@smartlipo.gr | www.smartlipo.gr 

Η επανάσταση 
στη λιποαναρρόφηση!

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΟ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (FDA) 

ΤΩΝ Η.Π.Α

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: 
Λεωφόρος Νίκης 25, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 26 05 60

Θεραπείες αναζωογόνησης | Ανόρθωση γλουτών 
Αντιγήρανση | Smartlipo laser λιπόλυση 
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Στη συνέχεια των προηγούμενων δη-
μοσιεύσεων και με την απόσταση του χρό-
νου, θα ήταν χρήσιμο να συνοψιστούν, σε 
δύο ή τρία κείμενα, οι κεντρικές ιδέες των 
χαρακτηριστικών που αποδίδουν την εν γέ-
νει  φυσιογνωμία των εικαστικών ερευνών 
των χρόνων 1960 στην Ευρώπη και ευρύ-
τερα. Τα χρόνια 1960 είναι εξίσου καινοτό-
μα, όσο τα χρόνια 1900. Οι Νέοι Ρεαλιστές 
στους οποίους αναφέρθηκε το προηγούμε-
νο σημείωμα, αναζήτησαν να αλλάξουν τη 
χρήση του καθημερινού αντικειμένου από 
την παραδοσιακή ζωγραφική του απεικό-
νιση και να το επεξεργαστούν αυτό το ίδιο, 
ως να είναι η εικόνα. Είναι το πέρασμα στο 

αντικείμενο που ολοκλήρωσε την εν-
σωμάτωση της ύλης στην εικόνα του 
κυβισμό. Μια άλλη ομάδα, που πήρε 
την ονομασία Fluxus, έδρασε, σε διε-
θνές πεδίο, παράλληλα με τους Νέους 
Ρεαλιστές. Αποτελέστηκε από καλλιτέ-
χνες διαφορετικών εθνικών προελεύ-
σεων, χωρίς οριστικό μανιφέστο, (τα 
κείμενα είναι σποραδικά), αλλά με την 
κοινή εκφραστική συμπεριφορά του 
αυτοσχεδιασμού που αργότερα ονο-
μάστηκε, περφόρμανς και προϋπέθετε  
τη δραστήρια συμμετοχή του κοινού. 
Πρόδρομος είναι ο Αμερικανός μουσι-
κοσυνθέτης John Cage (1912-1992), 
πρωτοπόρος της συγκεκριμένης μου-
σικής που αφηγείται και αναθεωρεί 
ηχητικά με πραγματικούς θορύβους, 
μια διαρκώς μεταβαλλόμενη σύνθε-
ση χωρίς τελείωση και του οποίου ο 
μαθητής Allan Kaprow (1927-2006) 
είναι στην εκκίνηση (1958) των 
happenings, δηλαδή απρόοπτων, συμ-
βάντων στα οποία ο θεατής προσκα-
λείται να γίνει ο ίδιος έργο ή να δημι-
ουργήσει, το έργο. Κοινή συνισταμένη 
είναι η απόρριψη της σταθερής μορφής 
με έμφαση στη ροή των γεγονότων, 
αιφνίδιες καταστάσεις και το απρόοπτο 
ως διακοπή της ροής μεσω της δημι-
ουργίας μιας νέας ροής και αυτή μιας 
άλλης κ.ο.κ. Η ονομασία Fluxus δόθη-
κε από τον Λιθουανό George Maciunas 
(1931-1978), τo 1961 και συνδέθηκε 

με εκατοντάδες συναυλίες στη Γερμανία, 
Αγγλία, Γαλλία και αλλού. Παράδειγμα: οι 
μουσικοί δημιουργούν πανδαιμόνιο κακο-
φωνίας, στη συνέχεια αποσυναρμολογούν 
το πιάνο, κοβουν τις χορδές των βιολιών και 
χρησιμοποιούν τα όργανα ως ρόπαλα μέχρι 

να τα διαλύσουν. Το κοινό τρομοκρατείται, 
κόβουν τη γραβάτα ενός θεατή κλπ. Κυριό-
τεροι συυντελεστές μεταξύ 45 περίπου είναι 
οι Ben Vautier,  Robert Filiou, Daniel Spoerri, 
Joseph Beuys, Wolf Vostell, George Brecht, 
Henry Flynt, Emmett Williams, La Monte 
Young, Nam June Paik κ.α. Μια άλλη εκδή-

λωση Fluxus είναι η εξής: ο Wolf Vostell στή-
νει μπροστά στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης 
(Παρίσι) μια Cadillac εξ ολοκλήρου ντυμένη 
με φρατζόλες. 

*Η Εύη Κυρμακίδου είναι εικαστικός, 
υποψήφια Διδάκτωρ Πολυτεχνείου Κρή-
της

O John Cage 

Οι εικαστικές ιδέες των χρόνων 1960 

Τ Η Σ  Ε Υ Η Σ 
Κ Υ Ρ Μ Α Κ Ι Δ Ο Υ * 

Οι Νέοι 
Ρεαλιστές, 

αναζήτησαν 
να αλλάξουν 
τη χρήση του 
καθημερινού 

αντικειμένου από 
την παραδοσιακή 

ζωγραφική 
του απεικόνιση 

και να το 
επεξεργαστούν 

αυτό το ίδιο, ως 
να είναι η εικόνα.

art
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Θέλω να διατηρήσω την παιδική 
αθωότητα με τον ακροατή

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
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Η ΛΟΛΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ 

ΜΕ ΤΙΣ «6 ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ»

Η Λόλα Γιαννοπούλου είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα που έχει συνδέσει τις σπουδές και τη ζωή της με τη μουσική.  
Μέσα από αξιόλογες συνεργασίες και μια ιδιαίτερη μουσική προσέγγιση στα ακούσματα και τις συνθέσεις της διέγραψε 
μέχρι σήμερα μια ενδιαφέρουσα πορεία η οποία όπως φαίνεται θα είναι ανοδική.  Τελευταίος σταθμός σ’ αυτή τη διαδρο-
μή η πρώτη της προσωπική δισκογραφική δουλειά με τίτλο «6 ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ», απ’ όπου ξεχωρίζει το τραγούδι 
«Αθήνα - Κρήτη» σε στίχους της Θένιας Γιαμαλή και δική της μουσική! Την ενορχήστρωση έχει επιμεληθεί ο Γιώργος 
Λιμάκης.

Πότε και πώς εισέβαλε η μουσική στη 
ζωή σας; H μουσική υπήρχε πάντα στο 
οικογενειακό μου περιβάλλον . Μεγάλη 
δισκοθήκη και μεγάλη αγάπη στο σπίτι 
για την μουσική και τις τέχνες γενικότε-
ρα . Υπήρχε ένα πιάνο στο σπίτι , οπότε 
ξεκίνησα να παίζω σε αυτό σε αρκετά 
μικρή ηλικία , να αυτοσχεδιάζω και να 
“βγάζω” με το αυτί μελωδίες που άκου-
γα . Αργότερα ξεκίνησα ωδείο και χορω-
δία και κάπου εκεί γύρω στα δεκαέξι , 
ένιωσα πως ήταν μονόδρομος για μένα 
να ασχοληθώ με την μουσική. Δεν θα 
μπορούσα να με φανταστώ να κάνω κάτι 
άλλο στην ζωή μου. Έτσι αποφάσισα να 
σπουδάσω στο εξωτερικό , για να διευ-
ρύνω τους ορίζοντές μου , όσες θυσίες 
κι αν απαιτούσε κάτι τέτοιο . 
 Ποια ήταν η μέχρι τώρα πορεία σας 
στο χώρο της μουσικής; Μου άρεσε εξ 
αρχής να έχω ποικίλες ιδιότητες στην 
μουσική . Δεν μπορούσα να αγαπάω 
μόνο ένα πράγμα ή να επιλέξω αν θέλω 
να τραγουδάω , να παίζω πιάνο , να γρά-
φω μουσική ή να διδάσκω (κάτι που 
ήρθε στην πορεία βέβαια και με γοήτευ-
σε επίσης) . Έτσι επέλεξα να κατευθύνω 
και τις σπουδές μου στην μουσική , σε 
ένα ευρύτερο φάσμα και το ίδιο προ-
σπαθώ να κάνω και στην επαγγελματική 
μου ζωή , εξ ου και έχω ασχοληθεί με 
σύνθεση μουσικής ταινιών μικρού μή-
κους και θεατρικών παραστάσεων, με 
την διδασκαλία , τις live εμφανίσεις και 

ως τραγουδίστρια και ως πιανίστα .  
Ποιες από τις συνεργασίες σας ξεχω-
ρίζετε; Έχω συνεργαστεί με πολλούς 
καλλιτέχνες όπως ο Μανώλης Μητσιάς, 
Χάρρυ Κλυνν, Δημήτρης Καρράς, Σπύ-
ρος Γραμμένος, George Gaudy, Αλέξαν-
δρος Καψοκαβάδης, Αρετή Κετιμέ, Mc 
Yinka, Νίκος Σάλτας, Χρίστος Θεοδώρου, 
το συγκρότημα Palyrria, το ισπανικό συ-
γκρότημα Ojos De Brujo.  Κάθε μία από 
αυτές ήταν ξεχωριστή με τον τρόπο της 
και μου άφησε υπέροχες μουσικές ανα-
μνήσεις.
Πού μπορούμε να  σας βρούμε live; Την 
Παρασκευή 10 Ιουλίου , θα κάνουμε μία 
live εμφάνιση με τον αγαπημένο φίλο 
και συνεργάτη Χρίστο Θεοδώρου , στον 
“Ορφέα” στην Φωκίωνος Νέγρη στην 
Κυψέλη .
Είναι η πρώτη εμφάνιση μετά την καρα-
ντίνα και είμαι χαρούμενη που θα βρε-
θούμε ξανά παρέα με φίλους και ανθρώ-
πους που αγαπούν την μουσική , αλλά 
και που θα παιχτούν και κάποια από τα  
κομμάτια του νέου δίσκου , για πρώτη 
φορά , μιας και η παρουσίαση μας , που 
ήταν προγραμματισμένη για τον Μάρτη, 
ακυρώθηκε λόγω της καραντίνας.
Τα τελευταία τρία χρόνια παρουσιάζω 
μαζί με τους Γιώργο Λιμάκη, Γιάννη Πα-
παγιαννούλη, Αστέρη Παπασταματάκη 
την μουσική παράσταση «Improvisation 
a la Grecque» που περιλαμβάνει ερμη-
νείες και παραλλαγές σε  γνωστά ελλη-

νικά τραγούδια με κύριο στοιχείο τους 
αυτοσχεδιασμούς με έντονα jazz στοι-
χεία. Ενδεχομένως να μας βρείτε Live 
τον Αύγουστο, στα Χανιά. Και από χειμώ-
να πολλά και νέα σχέδια.
Η πρώτη σας δισκογραφική δουλειά 
πώς προέκυψε και τι σημαίνει για σας; 
Αυτή είναι η πρώτη εξ’ ολοκλήρου προ-
σωπική δισκογραφική δουλειά. Ως τώρα 
είχα συμμετοχές σε δίσκους άλλων καλ-
λιτεχνών. Αυτή η δουλειά προέκυψε από 
την ανάγκη μου να κάνω κάτι ολοκλη-
ρωμένο , με δικές μου μελωδίες αλλά 
και με συνεργασίες με ανθρώπους που 
εκτιμώ και θαυμάζω , είτε αυτοί ήταν 
συνθέτες και στιχουργοί , είτε μουσικοί 
και ηχολήπτες κτλ . Για μένα είναι ση-
μαντική η καταγραφή και ό,τι προκύπτει 
από την συνεργασία με αυτούς τους αν-
θρώπους, που έδωσαν την προσωπική 
τους πινελιά σε αυτήν την δουλειά, μέ-
χρι την επικοινωνία όλου αυτού με τον 
ακροατή, τον τελικό αποδέκτη δηλαδή 
. Όλα αυτά με ειλικρίνεια και αγάπη και 
ίσως μία παιδική αθωότητα .
Το ζητούμενο επίσης ήταν να μην περιο-
ριστώ στο ύφος και στο είδος , αλλά να 
κινηθώ σε ένα ευρύτερο φάσμα όπως 
ακριβώς έχω κάνει και σε επίπεδο και 
όπως γενικά μου αρέσει να εκφράζομαι .
Είμαι ευτυχής και ευγνώμων για αυτήν 
την δουλειά.

▶ Σάββατο 11 Ιουλίου οι 
Active Member για μία μονα-
δική εμφάνιση στον αγαπη-
μένο τους χώρο στο MΥΛΟΣ 
open air στη Βαβυλωνία στο 
πρώτο τους ραντεβού με τους 
θαυμαστές τους μετά την 
καραντίνα.
▶ Συνεχίζεται έως και αύριο 
Κυριακή 12 Ιουλίου το 39ο 
Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλο-
νίκης στη Νέα Παραλία που 
φέτος είναι αφιερωμένο στον 
Μανώλη Αναγνωστάκη από 
τις 19:00 έως τις 23:00.
▶ Την μουσικοθεατρική 
παράσταση ‘Σαν παλιό σινεμά’ 
θα παρουσιάσει ο Παναγιώτης 
Καραδημήτρης την Τετάρ-
τη 15 Ιουλίου στον θερινό 
κινηματογράφο ΕΛΛΗΝΙΣ και 
παρέα με αγαπημένους μουσι-
κούς της πόλης.
▶ Η άκρως επιτυχημένη 
παράσταση του χειμώνα 
‘Προσοχή ο φίλος δαγκώ-
νει’ που αγκαλιάστηκε με 
μεγάλη θέρμη από το κοινό, 
σε σκηνοθεσία Βλαδίμηρου 
Κυριακίδη έρχεται Τρίτη 28 
και Τετάρτη 29 Ιουλίου στο 
Θέατρο Γης.
▶ Το ΔΗΠΕΘΕ Σερρών παρου-
σιάζει την παράσταση ‘Από 
θέση ισχύος’ την Πέμπτη 30 
Ιουλίου στο Θέατρο Κήπου.
▶ Κυριακή 26 και Δευτέρα 27 
Ιουλίου ο Πέτρος Φιλιππίδης 
ανεβάζει ένα έργο που είχε 
παρουσιάσει πριν πέντε χρόνια 
με μεγάλη καλλιτεχνική και 
εμπορική επιτυχία. Τις ‘Δάφνες 
και Πικροδάφνες’, ένα από 
τα σπουδαιότερα κείμενα της 
νεοελληνικής δραματολογίας 
στο Θέατρο Γης.
▶ Τετραήμερο με τέσσερις 
δωρεάν μοναδικές συναυλίες 
στους κήπους της Βίλας ΑΛ-
ΛΑΤΙΝΗ σε μία πρωτοβουλία 
του Κέντρου Πολιτισμού της 
Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. 
Στις 20 Ιουλίου η αυλαία θα 
ανοίξει με τον Διογένη Δασκά-
λου και τους Monie & Monie 
Conniente που συμπράττουν 
με τον Γιώργη Χριστοδούλου. 
Στις 21 Ιουλίου ένα αφιέρωμα 
στον Leonard Cohen από τις 
Nalyssa Green, Sugahpank 
& Lou is. Στις 22 Ιουλίου 
Ορφέας Περίδης και Μανώλης 
Ανδρουλιδάκης έρχονται ‘…
με δύο κιθάρες’ και στις 22 
Ιουλίου η σπουδαία Ελευθε-
ρία Αρβανιτάκη.

#AGENDA_MOU
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The Media
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

▶ ’Αντελίνα χτύπα 
το κουδούνι’.
Αντελίνα χτύπα 
καλύτερα την 
πόρτα εξόδου από 
τον Alpha γιατί 
πιστεύω πως και 
πολύ κράτησε.Μία 
εκπομπή που από 
την πρώτη στιγμή 
ήταν πασιφανές 
πως δεν υπήρχε 
περίπτωση να 
φέρει νούμερα,επιβεβαιώνεται καθημερινά και πλέον μιλάμε 
για νούμερα που ούτε στα τοπικά κανάλια συναντάμε.Και 
όπως όλα δείχνουν το κορίτσι θα βρεθεί εκτός Alpha αφού το 
όλο concept πάτωσε για τα καλά.

▶ Λάκης Γαβα-
λάς.Μία grande 
φιγούρα της Ελλη-
νικής showbiz που 
λέει τα πράγματα 
με το όνομά τους 
και ‘πουλάει’.
Πόσο πολύ δίκαιο 
είχε για μία ακόμη 
φορά όταν είπε 
ότι ‘κάποτε είχαμε 
τον Ψινάκη με το 
μωρή και τώρα 
έχουμε τον Τρύφωνα με ένα γέλιο διαρκές.Γιατί πρέπει να 
μου αρέσει αυτό;’Γιατί και αυτή η ιστορία με τον Τρύφωνα 
Σαμαρά θεωρώ πως έχει παρατραβήξει και αυτό το διαρκές 
ανούσιο χαχάνισμα έχει κουράσει.

▶ Μιας και το J2US φτάνει στο τέλος του να πούμε και ένα 
‘Μπράβο’ στο Νίκο Κοκλώνη που δήλωσε πως μαζεύτηκαν 
40 χιλιάδες ευρώ από την διαφημιστική δαπάνη και θα πάνε 
για φιλανθρωπικό σκοπό όπως έχει ανακοινώσει μέσα από 
το show που πέρα από οποιεσδήποτε ενστάσεις μου,πήγε 
καλά και κράτησε συντροφιά μία μεγάλη μερίδα τηλεθεατών.

▶ Δύσκολοι καιροί και για τους καλλιτέχνες αφού οι με-
γάλες παραγωγές με τα πολύ ακριβά μπάτζετ δεν μπορούν 
πλέον να αντέξουν.Και ο λόγος γιατί πλέον δεν υπάρχουν 
οι μεγάλες καταναλώσεις ακόμη και από τους έχοντες την 
οικονομική άνεση για διάφορους λόγους.Συνεχίζουμε να 
ζούμε προφανώς πρωτόγνωρες στιγμές που σίγουρα δεν 
ξέρει και δεν μπορεί να διαχειριστεί κανείς.Το άλλο σίγουρο 
είναι πως πρέπει και οι καλλιτέχνες να μετριάσουν λίγο τις 
απαιτήσεις τους προκριμένου να μπορούν να αντεπεξέρχο-
νται και οι επιχειρηματίες.Οι εποχές που η διασκέδαση χτυπούσε κόκκινο στην Θεσσαλονίκη.Εποχές που οι καλοκαιρινές ΧΑΝΤΡΕΣ στην Λεω-

φόρο Αεροδρομίου ήταν το σημείο αναφοράς για όλη την Ελλάδα.Στην φωτο από το 1994 βρέθηκαν σε διαφορετικές 
παρέες για την βραδινή τους εξόρμηση ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Γιάννης Ζουγανέλης ενώ όταν ανέβαινε το κέφι 

παίρνανε πάντα και το μικρόφωνο.Μεγάλες στιγμές!

Το «Εκτός των τειχών» άνοιξε τις πόρτες του, την 1η Ιουνίου 2020. Γεύσεις κ πιάτα γεμά-
τα φαντασία κ νοστιμιά, συνοδευόμενα απ την υπέροχη θέα της πανέμορφης Θεσσαλονί-
κης! Βρίσκεται στην Άνω Πόλη - Κάστρα. Συγκεκριμένα «Λεωφόρος όχι 2». Τηλ  κρατή-
σεων: 2310 249664. Το υψηλών προδιαγραφών μενού κ το εξειδικευμένο προσωπικό, 

σας εγγυούνται μια ξεχωριστή εμπειρία!



26 11.07.2020

Συ
νέ

ντ
ευ

ξη
Σ

Τ
Η

 Φ
ΙΛ

ΙΠ
Π

Α
 Β

Λ
Α

Σ
Τ

Ο
Υ

Ο Χρήστος Παπαδημητρίου μιλάει στην Karfitsa για τη θρυλική παράσταση

Τα βασικά υλικά 
που έχτισαν την Γκόλφω

Μετά από μια δύσκολη περίοδο, λόγω του 
lockdown, παραστάσεις έχουν αρχίσει και πάλι 
να ανεβαίνουν και το θεατρικό σανίδι γεμίζει 
ξανά ζωή. Μεταξύ άλλων, μια από τις παραστά-
σεις που περιμένει το κοινό της Θεσσαλονίκης 
είναι η διαχρονική «Γκόλφω» που αποτελεί την 
δεύτερη καλοκαιρινή παραγωγή του Κρατικού 
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Επί σκηνής θα συ-
ναντηθούν πέντε ηθοποιοί που θα ερμηνεύσουν 
τους ρόλους, υπό την υπόκρουση ζωντανής 
μουσικής. 

Ένας εκ των πέντε είναι ο Χρήστος Παπα-
δημητρίου, που βρίσκεται και στην σκηνοθεσία 
- δραματουργική επεξεργασία. Μιλώντας στην 
Karfitsa μας προϊδεάζει ότι θα δούμε «μια παρά-
σταση που με χαρακτηριστικά της την απλότητα 
και την αφαίρεση θα επιχειρήσει μια σύγχρονη 
αφήγηση της πολυθρύλητης Γκόλφως. Ένας πε-
νταμελής θίασος σε πολλαπλή διανομή ρόλων. 
Ένας μουσικός επί σκηνής που θα συνδυάζει 
μέσω τεχνολογίας φυσικά όργανα με ηχογρα-
φημένα μουσικά θέματα. Μετακινούμενα πατά-
ρια που θα προσφέρουν πολυμορφικότητα στη 
σκηνική ανάπτυξη του έργου. Όλα τα παραπάνω 
αποτελούν-μεταξύ άλλων- βασικά υλικά με τα 
οποία χτίστηκε η παράσταση μας».

Η πανδημία πλέον επιβάλλει αποστάσεις, 
για την αποφυγή της μετάδοσης και της περαι-
τέρω εξάπλωσης του covid19. Πόσο επηρέασε 
όμως τις πρόβες αλλά και πως θα παρουσιαστεί 
στο κοινό;  O κ. Παπαδημητρίου μας απαντάει 
«ως προς την προπαρασκευή της παράστασης, 
η οποία είχε ξεκινήσει καιρό πριν την καραντίνα, 
εκεί υπήρξαν κάποιες εσωτερικές παλινωδίες 
που γεννήθηκαν από την αβεβαιότητα που επι-
κρατούσε εκείνο το διάστημα και είχαν να κά-
νουν με ένα πρόσκαιρο (ευτυχώς!) συναίσθημα 
ματαίωσης των πάντων. Ωστόσο, μαζί με τους 
συντελεστές της παράστασης κατορθώσαμε 
να διατηρήσουμε ανοιχτή και σε σταθερή βάση 
την επικοινωνία μας για το επικείμενο πόνημα, 
παρά τις αποκαρδιωτικές εκείνες μέρες. Σε ό,τι 
έχει να κάνει με το παραστασιακό αποτύπωμα, 
σε πρακτικό επίπεδο, οι οδηγίες για την τήρηση 
αποστάσεων επί σκηνής έτυχε να «κουμπώ-
σουν» με την αρχική μου σύλληψη ως προς τη 
σκηνική ανάπτυξη του έργου» και συμπλήρω-
σε ότι «στο μέτρο του δυνατού εφαρμόσαμε τις 
υγειονομικές οδηγίες για την ασφαλή διεξαγωγή 
των δοκιμών. Όπως προείπα, η ιδέα της ανάπτυ-

ξης των σκηνών, το στήσιμο της παράστασης 
δεν συγκρουόταν με τους περιορισμούς-με μια 
μόνο στιγμή του φινάλε να μας προβληματίζει. 
Το αίσθημα παρ’ όλα αυτά των πρώτων ημερών 
ήταν τουλάχιστον αμήχανο. Προσαρμοστήκαμε, 
ωστόσο».

«Οφείλουμε να έχουμε πλοηγό 
έναν μαχητικό οπτιμισμό» 
Ένας από τους τομείς που επηρεάστηκε ση-

μαντικά ήταν και αυτός του πολιτισμού, κατά την 
διάρκεια της καραντίνας. Ο κ. Παπαδημητρίου 
ωστόσο αναφέρει ότι παρότι «εξακολουθούμε 
να πλέουμε σε αχαρτογράφητα νερά, οφείλου-
με να έχουμε πλοηγό έναν μαχητικό οπτιμισμό 
στα πράγματα. Σίγουρα, έχουν τραυματιστεί 
πολλοί τομείς, μεταξύ αυτών και ο πολιτισμός, 
αλλά θέλω να πιστεύω παροδικά και όχι ανεπα-
νόρθωτα. Είναι μια περίοδος που τα εξαρτημέ-

να αντανακλαστικά της πολιτείας θα πρέπει να 
κάνουν reset ανά πάσα στιγμή προκειμένου να 
στηρίξουν τη θεατρική παραγωγή στη χώρα». 
Όσο για τον χειμώνα που έρχεται ο ίδιος θέτει το 
εξής ερώτημα «ποιός μπορεί να απαντήσει με 
βεβαιότητα για το τι θα συμβεί, όταν με τον κο-
ρωνοϊό έχουμε πια μάθει πως το μόνο σίγουρο 
είναι πως τίποτα πια δεν είναι σίγουρο».

Info: Πρεμιέρα στις  17 Ιουλίου  2020, στον 
Αύλειο χώρο της Μονής Λαζαριστών (Παρα-
σκευή 17, Σάββατο 18, Κυριακή 19/7/2020, 
στις 21.15). 

Θα ακολουθήσουν παραστάσεις στο Θέα-
τρο Δάσους (Τετάρτη 5, Πέμπτη 6, Παρασκευή 
7 Αυγούστου, στις 21.00),  ενώ στη συνέχεια 
θα πραγματοποιηθεί περιοδεία στη Βόρεια Ελ-
λάδα.



2711.07.2020

Πόσα βιβλία διάβασες ως γιος βιβλιοπώλη; Όχι 
όσα φαντάζεστε! Μικρός διάβαζα τα πάντα αλλά με 
το πέρασμα των χρόνων η διάθεση μειώθηκε. Σίγου-
ρα, ο ελάχιστος ελεύθερος χρόνος είναι η βασικότε-
ρη αιτία.

Η εμπειρία σου από τα έδρανα του δημοτικού 
συμβουλίου… Μεγάλο σχολείο! Νιώθω πολύ τυχε-
ρός που μέσα σε μία πενταετία, μου δόθηκε η δυ-
νατότητα να αναλάβω μέχρι και τα καθήκοντα μιας 
αντιδημαρχίας.

Αποτέλεσε είδηση ότι ήσουν αντιδήμαρχος και 
σερβιτόρος… Η ενασχόληση με την Τοπική Αυτοδι-
οίκηση δε σε εξασφαλίζει επαγγελματικά... Οπότε, 
συνέχισα κανονικά την εργασία μου, παρόλο που 
αρκετές φορές οι αντοχές έφτασαν στα όρια τους.

Σε τρομάζουν τα νέα ξεκινήματα; Με τρομάζει 
το άγνωστο. Το να τολμάω κάτι καινούργιο, σε κάτι 
που πιστεύω όχι. Για παράδειγμα, η υποψηφιότητα 
στις αυτοδιοικητικές εκλογές το 2014, αλλά και η 
νέα μου επαγγελματική προσπάθεια, ένα καινούρ-
γιο εστιατόριο που μόλις ξεκίνησε τη λειτουργία του, 
στη Θεσσαλονίκη, στα Λαδάδικα.

Σε τι βάζεις + (συν) και σε τι - (πλην); + θα προ-
σθέσω στην λέξη Τροφή, το όνομα  του εστιατορίου 
και  -  σε εκείνους που ομιλούν χωρίς να λένε κάτι...

Πώς είναι να ζεις στο κέντρο της Θεσσαλονί-
κης; Δύσκολα θα το άλλαζα. Η ευκολία του να βρί-
σκονται σχεδόν όλα περίξ του σπιτιού σου υπερτερεί 
των υπολοίπων. 

Πόσα πιάτα με φαγητό έχεις ανεβάσει ως 
stories στο instagram; Αμέτρητα; Είναι κάτι σαν χό-
μπι. Να επισκέπτομαι, να δοκιμάζω και να μοιράζο-
μαι τις εντυπώσεις μου διαδικτυακά.

Θα μπορούσες να είσαι ...γευσιγνώστης; Σε 
επαγγελματικό επίπεδο σίγουρα όχι… Και η αλήθεια 
είναι πως μετανιώνω για τις συγκεκριμένες σπουδές 
που δεν έγιναν.

Γιατί βρέχει πάντα στην ‘Εκθεση Βιβλίου; Θε-
ωρώ πως φταίει η περίοδος διεξαγωγής της! Φέτος 
για παράδειγμα, προς το παρόν, έχουμε σύμμαχο τον 
καιρό.

Οι φίλοι σου πώς σε χαρακτηρίζουν;  Πίσω από 

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

Ο Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης φέρει ένα επίθετο συνδεδεμένο με την ιστορία του βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τα κοινά, ενώ διε-
τέλεσε αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού του δήμου Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, μεγάλη του αγάπη αποδεικνύεται ...το φαγητό. Κι αυτή τον οδήγησε σε νέα επιχειρη-

ματικά βήματα. Θα τον βρείτε πλέον στα Λαδάδικα, εκεί όπου θα βάζει + στην Τροφή! 

Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης
Βάζω «πλην» σε εκείνους που ομιλούν χωρίς να λένε κάτι

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 

την πλάτη μου; (χαχαχα) Δεν μπο-
ρώ να σου το απαντήσω αυτό. Θα 
πρέπει να ρωτήσεις τους ίδιους. 
Ωστόσο, εγώ νιώθω πολύ τυχε-
ρός για τους φίλους που έχω στη 
ζωή μου και με στηρίζουν σε κάθε 
μου προσπάθεια.
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Μετά από 15 χρόνια ο μπασκετικός Ηρακλής 
θα φορέσει το ευρωπαϊκό του κοστούμι και θα 
συμμετάσχει στα προκριματικά του Basketball 
Champions League. Ο επικεφαλής της Κυανό-
λευκης ΚΑΕ και αναμορφωτής του τμήματος 
μπάσκετ, Θόδωρος Δρακόπουλος, μίλησε για 
όλα στην Karfitsa σε μία συνέντευξη εφ’ όλης 
της ύλης.

Χειμαρρώδης και γεμάτος φιλοδοξίες και 
όνειρα ο Θόδωρος Δρακόπουλος, ανέλυσε το 
πλάνο και τους φετινούς στόχους. Μίλησε για το 
BCL και το κατά πόσο αλλάζει επίπεδο τον Ηρα-
κλή. Επίσης, αποκάλυψε το μεγάλο του όνειρο 
για ένα ανακαινισμένο και σύγχρονο Ιβανώφειο, 
ενώ στην συζήτηση μας μπήκε και η πανδημία 

και οι επιπτώσεις αυτής στις ομάδες και το ελλη-
νικό μπάσκετ γενικότερα...

Μετά το 2005, ο Ηρακλής είναι ξανά στην 
Ευρώπη, θα συμμετάσχει στα προκριματικά του 
BCL, νιώθετε πως ένας μεγάλος στόχος ετών 
επετεύχθη και για εσάς που είστε ο οικονο-
μικός αιμοδότης του τμήματος; «Μοχθήσαμε 
πολύ γι’ αυτό. Χρόνια ολόκληρα δουλεύαμε και 
περιμέναμε αυτή την στιγμή. Η δυναμική του 
Ηρακλή είναι μεγάλη. Αυτό το είδε όλη η Ελλά-
δα και πέρυσι με το γεμάτο Ιβανώφειο σε όλη τη 
σεζόν. Έπαιξε μεγάλο ρόλο και προσμετρήθηκε 
αυτό στην τελική επιλογή που έκανε η διοργα-
νώτρια αρχή. Σαφώς και είναι ένα προσωπικό 
στοίχημα που επετεύχθη, όμως δεν μένουμε σε 

αυτό, τώρα είναι η ώρα για ακόμα περισσότερη 
δουλειά, για ακόμα μεγαλύτερους στόχους».

Πάντως πλέον μετά από πολλά χρόνια που 
ο Ηρακλής ήταν στις χαμηλότερες κατηγορίες 
με την συμμετοχή του στο BCL αλλάζει στάτους 
ως σύλλογος... «Δίχως καμία αμφιβολία. Είναι 
πολλά τα οφέλη, θα έλεγα πως είναι ένα μεγάλο 
βήμα για την κανονικότητα. Αλλάζει δραστικά η 
εικόνα του συλλόγου. Δυναμώνει η φήμη του 
και στην Ευρώπη. Ακόμα και οι παίκτες βλέπουν 
αλλιώς τον σύλλογο, πλέον είναι πιο εύκολο να 
προσελκύσεις αθλητές που ενδεχομένως χωρίς 
την παρουσία της ομάδας στην Ευρώπη, δύ-
σκολα θα έμπαιναν σε συζητήσεις. Μη ξεχνάμε 
τι όνομα είχε χτίσει παλιότερα ο Ηρακλής. Μια 
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Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Ηρακλής Θόδωρος Δρακόπουλος μιλά στην «Κ» 
για το μέλλον του «γηραιού» σε όλα τα επίπεδα

«Ο Ηρακλής 
αλλάζει πρεστίζ 
και επίπεδο!»
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ομάδα με τεράστια ιστορία με τίτλους και παραγωγή παι-
κτών, όπως τον Διαμαντίδη, τον Παπαδόπουλο, τον Χα-
τζηβρέττα, τον Σχορτσιανίτη».

Γιατί δηλώθηκε ως έδρα για τον Ηρακλή το Αλεξάν-

δρειο; «Το θέμα της επιλογής του γηπέδου έχει να κάνει 
καθαρά με τους όρους και τα κριτήρια συμμετοχής που 
έχει το BCL. Δυστυχώς για 250 θέσεις, το Ιβανώφειο δεν 
πληρούσε τις προδιαγραφές. Η κατώτερη χωρητικότητα 
που απαιτείται είναι 3.050 άτομα και το Ιβανώφειο έχει 
2.800. Γίνονται προσπάθειες μεγάλες όμως και πιστεύω 
αν όλα πάνε καλά και μπούμε στους ομίλους πως θα παί-
ξουμε στην φυσικά μας έδρα».

Κύριε Δρακόπουλε ποια είναι τα πλάνα και τι βελτι-
ωτικά έργα θα γίνουν στο Ιβανώφειο; «Κοιτάξτε, υπάρ-
χουν δύο πλάνα αυτή την στιγμή. Το ένα που είναι και το 
πιο καλό αν συμβεί είναι πως αν μπούμε στο πρόγραμμα 
που έχουμε κάνει αίτηση και λάβουμε την επιχορήγηση, 
θα προχωρήσουμε σε ριζικές αλλαγές. Αλλαγές που θα 
έχουν να κάνουμε με την ολική αναδόμηση του γηπέδου 

σε ότι αφορά το εσωτερικό του. Θέλω εδώ να τονίσω πως 
δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε καμία τροποποίηση 
του γηπέδου όσον αφορά το εξωτερικό μέγεθός του. Πά-
ντως, το σχέδιο είναι να αυξηθεί η χωρητικότητά του, να 

ξεπεράσουμε τις 3.500 θέσεις, να αλλάξουν τα αποδυ-
τήρια, οι κερκίδες, οι πάγκοι, γενικό λίφτινγκ εν ολίγοις. 
Σε περίπτωση που δεν καταφέρουμε να πάρουμε έγκριση 
για να μπούμε στο πρόγραμμα επιχορήγησης θα γίνουν 
και πάλι αλλαγές, αλλά όχι σε αυτόν τον βαθμό. Θα πάμε 
βήμα-βήμα και όσο αντέχει η τσέπη μας».

Ποια η εκτίμησή σας στο θέμα του προπονητή; «Εί-
ναι μια υπόθεση που θα έχει οριστική κατάληξη μέχρι 
τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Θετική ή αρνητική. 
Είμαστε σε συζητήσεις με τον κ. Καντζούρη, υπάρχουν 
κάποιες διαφορές, όμως όλα είναι ανοικτά. Δεν θέλω να 
κάνω καμία πρόβλεψη».

Οι στόχοι της φετινής ομάδας έχουν οριοθετηθεί; 
«Το πλάνο μας είναι να είμαστε εντός της πεντάδας και να 
μην χρειαστεί καν του χρόνου να παίξουμε προκριματικά. 

Ένα βήμα περισσότερο από πέρυσι. Θέλουμε να διεκδική-
σουμε την πρόκρισή μας στους ομίλους του BCL».

Μετά και την πανδημία και τις επιπτώσεις αυτής, το 
μπάτζετ του Ηρακλή σε τι επίπεδα θα κυμανθεί; «Σε χα-
μηλότερα από πέρυσι. Οι λόγοι νομίζω προφανής. Δεν ξέ-
ρουμε ακόμα για παράδειγμα, αν θα επιτραπεί ο κόσμος. 
Ποια τα έσοδα από διαρκείας; Από εισιτήρια αγώνων. Από 
τους σπόνσορες. Όλα για την ώρα είναι στον αέρα, είναι 
μία αχαρτογράφητη κατάσταση. Προσέξτε όμως δεν ση-
μαίνει αυτό πως θα πέσει ο πήχης. Κάθε άλλο. Συνολικά 
τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά. Σκεφτείτε πώς κάθε 
ομάδα μόνο για τα τεστ του κορωνοϊού θα χρειαστεί ένα 
ποσό κοντά στις 50.000 ευρώ για όλη την σεζόν. Βέβαια, 
άλλες θα είναι και οι τιμές των παικτών, διαφορετικά 
συμβόλαια. Ο Ηρακλής έστω και με μειωμένο μπάτζετ 
θα έχει ακόμα καλύτερη ομάδα από πέρυσι».

Από το ρόστερ της περσινής ομάδας, ποιοι παίκτες 
θα παραμείνουν; «Αυτό είναι θέμα και του προπονητή. 
Εμείς θέλοντας να είμαστε έτοιμοι, ήδη έχουμε καταρτί-
σει ένα πλάνο, μιλάμε με τους παίκτες μας και είναι πι-
θανό να υπάρξουν μαζεμένες ανακοινώσεις το προσεχές 
διάστημα. Πρώτα όμως θα κλείσουμε το θέμα του προ-
πονητή».

Έχετε ζήσει πολλά όλα αυτά τα χρόνια της ενασχό-
λησής σας με τον Ηρακλή. Τα όνειρά σας, έστω και μα-
κροπρόθεσμα ποια είναι για τον σύλλογο;  «Ο στόχος 
είναι να πηγαίνουμε ένα βήμα μπροστά την φορά. Δεν 
κοιτάω μακριά, είναι λίγο επικίνδυνο. Μέσα μου σκέφτο-
μαι πολλά, ονειρεύομαι ακόμα περισσότερα, αλλά αυτά 
είναι για μένα. Δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στην εποχή, 
ξέρουμε τι βιώνουμε, πόσο η πανδημία άλλαξε τα πράγ-
ματα και πόσο δύσκολα και διαφορετικά είναι πλέον τα 
δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί».

Δεν είναι λίγο οξύμωρο το γεγονός πως εν μέσω 
πανδημίας, πάρθηκε από τον ΕΣΑΚΕ η απόφαση να αυ-
στηροποιηθούν τα κριτήρια συμμετοχής των ομάδων 
στο νέο πρωτάθλημα; «Έπρεπε να κάνουμε ακριβώς το 
αντίθετο και κάναμε αυτό ακριβώς που δεν έπρεπε. Δεν 
ξέρουμε αν θα ψηφιστούν βέβαια ακόμα και αν λάβουν 
το ΟΚ της Πολιτείας. Δεν γίνεται μέσω κορωνοϊού να αυ-
ξάνουμε τη δυσκολία συμμετοχής των ομάδων. Ένα μέ-
τρο θα μπορούσε να ήταν να συμμετάσχει όποιος θέλει, 
αρκεί να έχει καλύψει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις 
του πρωταθλήματος που ολοκληρώθηκε. Εγώ προβλέ-
πω ένα πρωτάθλημα με μέγιστο αριθμό ομάδων τις 10 με 
11. Δεν βλέπω παραπάνω. Έχει ένα κακό για το μπάσκετ 
αυτό, γιατί δεν θα παίζεται σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να 
αυξάνονται οι ομάδες της περιφέρειας».

Πάντως μετά από χρόνια οδηγούμαστε και πάλι σε 
ένα πλάνο κεντρικής διαχείρισης στα τηλεοπτικά. Είναι 
ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση; «Αυτό έχει τα 
καλά του και τα κακά του. Ηθικά είναι σωστό και γι’ αυτό 
δεν είχαμε και πρόβλημα να γίνει. Bέβαια, ο Ηρακλής 
σαφώς και είναι από τις πιο εμπορικές ομάδες, αυτό το 
είδατε και πέρυσι με την εικόνα που είχε το γήπεδό μας».

Τι υπόσχεση θα δίνατε στον κόσμο του Ηρακλή ενό-
ψει της νέας σεζόν; «Αυτό που θέλω να τονίσω είναι 
πως θα είμαστε καλύτεροι από πέρυσι σε όλα τα επίπεδα. 
Πέρυσι ήμασταν λίγο άπειροι. Φέτος έχουμε περισσότερη 
εμπειρία και ακόμα μεγαλύτερο πάθος και όρεξη για δια-
κρίσεις και επιτυχίες».
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Ο (όχι και τόσο) νέος Κανονισμός για την 
Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 
(gdpr θα τον αποκαλούμε στο εξής) βρίσκε-
ται σε ισχύ από τον Μάιο του 2018 και εφαρ-
μόζεται υποχρεωτικά και χωρίς εξαιρέσεις 
σε όλες τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αφορά επιχειρήσεις και υποκείμενα που 
δραστηριοποιούνται εντός της Ε.Ε., ακόμη 
κι αν δεν έχουν την έδρα τους στο έδαφος 
κάποιας εκ των χωρών της Ε.Ε.

Στον Ελλαδικό χώρο τον Μάιο του 2018 
είχαμε την έκρηξη των «mails συναίνεσης», 
όπου κάθε απίθανος που είχε στη λίστα απο-
δεκτών του το mail  σου, ζητούσε να «συναι-

νέσεις» στην αποστολή μελλοντικά 
mails. Βέβαια εάν εσύ είχες αναρωτη-
θεί πώς και γιατί  ένα σουβλατζίδικο 
στην Κρήτη είχε το mail σου, το ποιο 
πιθανό ήταν να μην λάβεις επαρκή 
απάντηση… Σου ζητούσε όμως συ-
ναίνεση για να σου στέλνει προσφο-
ρές delivery στη Θεσσαλονίκη. Πέραν 
του χιουμοριστικού ήταν μια ιδιαίτερα 
ενοχλητική περίοδος για τον μέσο κα-
ταναλωτή. Μετά λοιπόν την έναρξη 
εφαρμογής του gdpr επικράτησε μια 
εκκωφαντική ησυχία, με πολλές από 
τις επιχειρήσεις να θεωρούν – λανθα-
σμένα - ότι εκπλήρωσαν την υποχρέ-
ωση συμμόρφωσης με την αποστολή 

των mails.
Στη συνέχεια και αφού πλέον είχαμε 

φτάσει στο 2019, η Αρχή Προστασίας Δεδο-
μένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε τα 
πρώτα σχετικά υψηλά πρόστιμα σε επιχει-
ρήσεις που παραβίαζαν τις επιταγές του Κα-
νονισμού. Είναι γνωστό το ρητό που συχνά 
ακούγεται στην Ελλάδα «Κι ο Άγιος Φοβέρα 
θέλει», με την έννοια ότι από φόβο και όχι 
από κουλτούρα προστασίας και σεβασμού 
των προσωπικών δεδομένων, κάποιες επι-
χειρήσεις κινήθηκαν σε μια κατεύθυνση 
συμμόρφωσης με τον gdpr.

Φτάνουμε λοιπόν στο σωτήριο έτος 
2020 όπου όντως γίνονται βήματα από πολ-
λές επιχειρήσεις για την συμμόρφωση τους. 
Και ξαφνικά έρχεται ο covid-19 και παγώνει 
κάθε δραστηριότητα. Όπως ήταν φυσικό 
οι επιχειρήσεις ανασυντάχθηκαν και κατέ-
στρωσαν σχέδια για να ανταποκριθούν στην 
οικονομική ύφεση που έφερε η πανδημία.

Έρχεται λοιπόν αβίαστα στο μυαλό η 
ερώτηση: Μα καλά τώρα θα ασχοληθούμε 
με την συμμόρφωση της επιχείρησης με τον 

gdpr;
Η απάντηση μου είναι ΝΑΙ. Τώρα είναι η 

καταλληλότερη περίοδος για μια επιχείρηση 
για να συμμορφωθεί με τον gdpr. Τα επιχει-
ρήματα απλά και κατανοητά:

• Η πανδημία ανέδειξε τη σημασία 
της «ηλεκτρονικής διαχείρισης» των επι-
χειρήσεων. Επομένως είναι απολύτως απα-
ραίτητο να θωρακίσουμε ηλεκτρονικά τα 
δεδομένα που διαχειριζόμαστε. Σε συνέχεια 
της άσκησης ηλεκτρονικής επιχειρηματικό-
τητας, οι εμπορικές επιχειρήσεις οφείλουν 
να διατηρούν ηλεκτρονικά καταστήματα, με 
κανόνες λειτουργίας συμβατούς με τον gdpr, 
για να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές.

• Η συμμόρφωση με τον gdpr είναι 
μια τεράστια ευκαιρία αξιολόγησης της χρη-
σιμότητας των δεδομένων που διατηρούνται 
σε μια εταιρία. Για παράδειγμα μια παραγγε-
λία του 1995, που εκτελέστηκε πληρώθηκε 
και πλέον δεν έχει καμιά αξία, καταλαμβάνει 
πολύτιμο χώρο στο φυσικό και ηλεκτρονικό 
μας αρχείο.

• Ως προς τα «υποκείμενα των δεδο-
μένων» (πελάτες – συνεργάτες - υπάλληλοι 
μας) η συμμόρφωση είναι απαραίτητη για να 
ασκηθεί σωστά το λεγόμενο «δικαίωμα στην 
πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα», δη-
λαδή το δικαίωμα μας να γνωρίζουμε οποια-
δήποτε πληροφορία που μας εξατομικεύει 
ή μπορεί να εξατομικεύσει ένα άτομο και 
βρίσκεται στη σφαίρα επιρροής μας εταιρίας 
(π.χ. ηλεκτρονική  διεύθυνση, φωτογραφία, 
αγοραστικές συνήθειες). Αντικείμενο του η 
πληροφόρησή για το εάν επιχείρηση στην 
οποία έδωσες αρχικά τα προσωπικά σου 
δεδομένα, τα έχει μοιραστεί και με άλλους 
οργανισμούς και εάν ναι, ποιοι είναι αυτοί 

και για ποιους σκοπούς Επιπλέον, το δικαίω-
μα στην πρόσβαση διευκολύνει την άσκηση 
των υπόλοιπων δικαιωμάτων που μπορούν 
να ασκήσουν τα υποκείμενα, όπως το δικαί-
ωμα διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής, το 
δικαίωμα φορητότητας κλπ.

• Λόγω της πανδημίας του covid-19, 
προέκυψε εύλογα το ζήτημα των ορίων της 
δυνατότητας των εργοδοτών να συλλέγουν 
και να επεξεργάζονται δεδομένα υγείας των 
εργαζομένων, αλλά και συνεργατών (προ-
μηθευτών, πελατών, επισκεπτών κτλ). Ο ερ-
γοδότης έχει, κατά την εργατική νομοθεσία 
υποχρέωση να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, 
ώστε να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφά-
λεια των εργαζομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, 
οι εργοδότες νομιμοποιούνται να επεξεργά-
ζονται και δεδομένα προσωπικού χαρακτή-
ρα των εργαζομένων που αναφέρονται στην 
κατάσταση της υγείας τους. Είναι όμως απο-
λύτως επιβεβλημένη η τήρηση των διαδικα-
σιών που προβλέπονται στον  gdpr αλλά και 
στις Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομέ-
νων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου 
να μην είναι εκτεθειμένη η επιχείρηση σε 
καταγγελίες και πρόστιμα.

Βλέπουμε λοιπόν ότι το νέο περιβάλλον 
που επέβαλαν οι συνθήκες της πανδημίας, 
οδηγεί αναπόφευκτα στην ανάγκη θωράκι-
σης της επιχείρησης μας από καταγγελίες 
και βαρύτατα πρόστιμα. Η Συμμόρφωση με  
τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομέ-
νων (gdpr) είναι λύση και όχι πρόβλημα. 

*Ο Λεωνίδας Σεϊτανίδης, είναι Δικηγό-
ρος, Πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστα-
σίας Προσωπικών Δεδομένων.  E-mail: 
leoseitanidis@gmail.com

opinion

Γιατί τώρα;

Τ Ο Υ  Λ Ε Ω Ν Ι Δ Α 
Σ Ε Ϊ Τ Α Ν Ι Δ Η * 

Συμμόρφωση 
επιχειρήσεων με 

τον ευρωπαϊκό 
κανονισμό για 
τα προσωπικά 

δεδομένα (GDPR)
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα café της Λ. Νίκης και της Αριστοτέ-
λους (από Εγνατίας μέχρι Παραλία), αλλά και σε όλα τα δημαρχεία, επιμελητήρια, στο αεροδρόμιο 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», στο Δικαστικό και Αστυνομικό Μέγαρο. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέ-

λους με Τσιμισκή, στη Βούλγαρη, στη ΧΑΝΘ και στο φανάρι του Νοσοκομείου του Αγ. Παύλου.
ΚΕΝΤΡΟ
Αθιβολή
Κατούνη 15, 2310508509   
Apallou 
Mητροπόλεως  51, 2310228898
Αrc 
Κομνηνών 8, 2310250309
Ξενοδοχείο Electra Palace
Αριστοτέλους 9, 2310294000
Βutler 
Μητροπόλεως  42, 2310281350
Café de Sport 
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ), 2310229555
Canteen 
Δημ. Γούναρη 7, 2310228520
Chilai 
Αγίου Μηνά 4, 2313054500
Ergon Agora 
Παύλου Μελά 42, 2310288008
Ernest 
Λεωφόρου Νίκης 13, 2310242241
Garçon Brasserie 
Αγίας Σοφίας 2, 2310253033
Kitchen Bar 
Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 
2310502241
Local Café  
Π.Π. Γερμανού 17, 2310223307
Manoir Café
Κατούνη 31, 6973808906
Mikel
Λ. Νίκης 67, 231 028 3507
Public
Τσιμισκή 24,  231 022 7288
Plaisir 
Μητροπόλεως 9, 2310277444
Rahati Shisha Bar
Ολύμπου 75, 2312 315433
Sinatra 
Μητροπόλεως 20, 2310223739
Starbucks
Λεωφόρος Νίκης & Γούναρη Δημήτριου 1, 
Λευκός Πύργος, 2310 273307
The Rolling Burger Bar
Εγνατία 144, 2310226926
Tre Marie 
Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, 
2310242280
Πλατεία Assos Odeon
Τσιμισκή 43
Warehouse 7 
Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες 
Καλαποθάκη 10, 2310233173
Ciel
Μεγ. Αλεξάνδρου 12, 2310888000
One
Καρόλου Ντηλ 1, 2310256585
ΔΕΘ Helexpo 
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154
Ντερλικατέσεν 
Κούσκουρα 7, 2310230326
Ξενοδοχείο Capsis 
Μοναστηρίου 18, 2310596800
Ξενοδοχείο Grand 
Mοναστηρίου 305, 2310549000
Ξενοδοχείο Tobacco
Αγ. Δημητρίου 25, 2310515002
Ξενοδοχείο Mediterranean 
Σαλαμίνος 3, 2310552554
Ξενοδοχείο Porto Palace 
28ης Οκτωβρίου 65, 2310504504
Ξενοδοχείο The Met 

26ης Οκτωβρίου 48, 2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος 
Λεωφόρου Νίκης 59, 2310250200                               
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace 
Εγνατία 61, 2310222900
Oλύμπιον
Πλ. Αριστοτέλους 10, 2310284001
Ταβέρνα Διάβαση 
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, 2310220596
Box Café
Αριστοτέλους 5, 2310267992
Ύψιλον 
Εδέσσης 5, 2310530480
Ψησταριά Διαγώνιος 
Στρατηγού Καλλάρη 13, 2310260958
Mentha x piperita
Παπαναστασίου 10, 
2310848216
Greco
Αριστοτέλους 22, 2310230980
Μακεδονία TV
26ης Οκτωβρίου 90 Porto Center, 
2310504300
TV-100 - FM-100
Νικ. Γερμανού 1 , Γραφείο Προγράμματος  
2310261100
Atlas TV
Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ περίπτερο 1, 1ος ορ. 
Γραφείο Καμελίδη Αντώνη , 2310501006 
Βεργίνα TV
Λεωφ. Στρατού 31, γραφείο προγράμματος , 
2310831062
Εγνατία TV 
Αν. Γεωργίου 21 εντός Βίλκα , γραφείο Χριστο-
φορίδης Μπάμπης , 2310500005
North Radio
Μητροπόλεως 34, γραφείο προγράμματος 
Μύρτσος Κώστας , 2310519005
Κέντρο Πνευματικής Αναζήτησης Βαλεντίνη 
Βασιλειάδη
Μητροπόλεως 34, 2314007050
Ζαχαροπλαστείο Νίκος Κουφός
Παύλου Μελά 27, 2310274671
Simons
Ερμού 57, 2310272778 
Τιτάνια
Τσιμισκή 139, 2310220985
Dandelion
Χρ. Σμύρνης  17, 2310234208 
Αρλεκίνος Κρέπες 
Τσιμισκή 102, 2310271001
Ξαρχάκος Καφέ 
Πάρκο ΧΑΝΘ , 6970368006
Green Family
Βατικιώτου 26 -28, Πλ. Άθωνος, 2310257503
Βεργίδης Ζαχαροπλαστείο
Ελευθερίας 6, Τριανδρία, 6981004425

ΔΥΤΙΚΑ
Alpha Plan Consultants
Ι. Κωλέττη 25, 231 056 6767 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ  
Μοναστηρίου 326
GAS Theodorou  
Γιαννιτσών 181, Τηλ. 2310523131 
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 256, Μενεμένη, 2310584000
Subito
Παύλου Mελά 26, Εύοσμος, 2310706600
Mεζέ Μεζέ 
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 2310700100
Μονή Λαζαριστών 
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, 2310650999

Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου 
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 2310762400
Ζαχαροπλαστείο 
Παπασωτηρίου
Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος, 2310660300
PR Café 
27, Π. Μελά 25, Εύοσμος,  
231 124 2181
Times Café Bar
Αγνώστου Στρατιώτη 25, Πολίχνη, 
2310600885
Looney Bar
Κώττα Ρούλια 12, One Salonica Outlet Mall, 
2310538627 
Coffee Drop
Ανδρέα Παπανδρέου 28,  
Κορδελιό, 2316007645
Λογιστικό Γραφείο Αντώνης Μάνος
Χρ. Σμύρνης 55, Διαβατά, 2312315253 , 
6979838939
Barista
 25ης Μαρτίου 20, Ευκαρπία, 6936930404
Mint 
Aνδ. Παπανδρέου 115, Νεάπολη, 2311243610
Il Posto
Πλατεία Ευόσμου, 2310768831
Il Posto
Μεγ. Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 2310704999
Calderon
Eπταπυργίου 82, Συκιές, 2313039993
Λεμονάδα
Eπταπυργίου 71, Συκιές, 2310218218
U Bar Project
Μεγ. Αλεξάνδρου 93, Εύοσμος, 2310776002
Café Espelho
Χρ. Σμύρνης 26, Σίνδος ( δεν εχει τηλ )
 Vegera Café 
Π. Μελά , Πεζόδρομος Ευόσμου, 2310704696

ANATOΛΙΚΑ
Boheme 
Απολλώνεια Πολιτεία, Πυλαία, 2310477497
Hondos Center Apollonia 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 
2310806000
SharkBar 
Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855
Γένεσις 
Τέρμα 17ης Νοέμβρη, Θεσσαλονίκη, 
2310984000
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο 
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 2310400904
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης  Όλγας 65, Θεσσαλονίκη, 
2310824221-8 
Ανατολικό 
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά, 
2310419654
Μercado
Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 13, Καλαμαριά, 
2310402017
Remeron
Κομνηνών 70, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 
2310432122
Plaisir
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472706
The Prince
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310028559
Tothelo
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472291

Brulee
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310474268
Per se
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310474356
Biscotto coffee +
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472333
La Pasteria
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472262
Karàbourno
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310475444
Coffice Books & Coffee
Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 2310403550
Το Νέον Καφενείον
Γρ. Λαμπράκη 205, Άνω Τούμπα, 2310900707
Papillon
Γρ. Λαμπράκη 207, Άνω Τούμπα, 2310908680
Cafe Le Monde
Μαρίας Κάλλας 3, Θεσσαλονίκη, 2313038414
Remvi
Κανάρη 2, Καλαμαριά,
2310433100
National Cafe
Αμφιπόλεως 47, Θεσσαλονίκη,
2310926393
LA BISTECCA
Καπετανίδου 2- Θεμ.Σοφούλη 77, Καλαμαριά, 
2310 410999
Dio Con Dio
Παπαδόπουλου 13,  
2310344294  
Noah 
Λ. Κομνηνών 3,  2310331331
Ζαχαροπλαστείο Τάσος    
Λ. Κομνηνών 16, 2310342103
Baraki
Διογένους 42 , Κ. Τούμπα, 2313026226
Theros
Aκτής 2 & Φιλίππου, Περαία, 2392020510
Zebra
Νικ. Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 2310304674
Λόρδον
Πλατεία Παραμάνα 19, Θέρμη, 2310024900
Lodge
Καρ. Δημητρίου 4, Θέρμη, 2310024943
Rumors
Πλατεία Παραμάνα 20, Θέρμη, 2310024717
Day- Night
Κων. Καραμανλή 97, 2310949554
Café Octo
Δημοκρατίας 27, Καρδία, 2392066500
Nelson 
Κομνηνών 27, Πανόραμα, 6944863248
Εστιατόριο Κρητικός
Βενιζέλου 5, Πανόραμα, 2310332810
Παραδοσιακό
Παπαδοπούλου 17, Πανόραμα, 2310344803
Κλινική Θέρμης
14ο χλμ Θεσν/κης- Ν. Μουδανιών, Θέρμη, 
2310024800
Green Family
Θεμ. Σοφούλη 34, Καλαμαριά, 2310429044
Green Family
Λεωφ. Κομνηνών 27, Πανόραμα, 2310023820
Elixir Pilates Studio
Λασκαράτου 15, Θεσσαλονίκη
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Πού θα μας βρείτε




