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Τι έφταιξε και ξέφυγε η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη. Μελετούν το μοντέλο των λαθών: 
Τα φοιτητικά πάρτι, τα γηροκομεία,  η ατομική ευθύνη και η μη τήρηση μέτρων.
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Δεν αλλάζεις άλογο στη μέση 
της κούρσας, εκτός αν…

Από αυτήν εδώ τη στήλη πριν από έναν μήνα, είχαμε κάνει την παρέμβασή μας προς τον 
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για την ανάγκη ενός ανασχηματισμού. Έναν μήνα μετά, το… 
συστημένο έφτασε στον παραλήπτη του και ο πρωθυπουργός «πάτησε» το κουμπί και προχώ-
ρησε σε ανασχηματισμό του κυβερνητικού σχήματος.

 Ήταν μια απόφαση σωστή και αναγκαία, που θα κριθεί –όπως όλες οι αποφάσεις που λαμ-
βάνονται– με βάση το αποτέλεσμά της. Από εκεί και πέρα, όποιο σχόλιο ή ανάλυση έχει ολίγον 
φιλολογικά συμπεράσματα και προσεγγίσεις. Διότι η αντιπολίτευση θα γκρινιάζει ως είθισται και 
οι πικραμένοι, είτε αυτοί που αποχώρησαν από το σχήμα είτε εκείνοι που δεν μπήκαν –όπως 
ήλπιζαν– στην κυβέρνηση, θεωρείται ότι υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Το σίγουρο είναι 
ότι ισχύει αυτό που είχε πει κάποτε ένας κορυφαίος πολιτειακός παράγοντας: Ότι η καλύτερη 
κυβέρνηση που σχηματίζει κάποιος πρωθυπουργός είναι η πρώτη. 

Για μας, η εκτίμηση είναι ότι η επανεκκίνηση της κυβέρνησης και αναγκαία είναι και απα-
ραίτητη. Όχι τόσο όσον αφορά τις εσωκομματικές ισορροπίες, αλλά κυρίως όσον αφορά την 
κοινωνία. Διότι, εδώ που είμαστε, χρειάζεται να ξαναγεννηθεί η ελπίδα στους πολίτες. Εύκολο ή 
δύσκολο θα φανεί. Και θα φανεί πολύ γρήγορα.

Το βέβαιο είναι ότι όπως η πρώτη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως και αυτή που 
ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες, στερείται μιας σημαντικής προνομίας. Αυτή της περιόδου 
χάριτος. Δεν υπάρχει ούτε ημέρα με «δωρεάν» χρόνο, και αυτό, όσο πιο γρήγορα το συνειδη-
τοποιήσουν υπουργοί και υφυπουργοί, τόσο πιο άμεσα θα κινηθούν για να αρχίσουν να δίνουν 
λύσεις στα προβλήματα των πολιτών.

Θα συμφωνήσουμε με μια βρετανική παροιμία, που λέει ότι δεν αλλάζεις άλογο στο μέσον 
μιας κούρσας. Αλλά αυτό έχει διπλή ανάγνωση. Η μια λέει ότι μπορείς να το αλλάξεις, αφού 
ολοκληρώσει την κούρσα. Η άλλη υποστηρίζει ότι σε αυτήν την περίπτωση κινδυνεύει ο ανα-
βάτης να γκρεμιστεί από τη σέλα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε βασικούς τομείς της κυβερνητικής στρατηγικής, αποφάσισε να 
μην αλλάξει το… άλογο σε Υγεία και Οικονομία.

Το σκεπτικό ήταν ότι οι δύο αρμόδιοι υπουργοί βρίσκονται στο μέσον μιας μεγάλης «κούρ-
σας», που ακούει στο «όνομα» πανδημία και αντιμετώπιση των επιπτώσεών της.

Και επειδή στην πρώτη περίπτωση είμαστε ακόμη στην εξέλιξη της πανδημίας, αν και έχει 
φανεί η αρχή του τέλους της, με τους εμβολιασμούς, στη δεύτερη έχουμε ακόμη μακρύ δρόμο 
και δύσκολο.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και η αξιοποίησή του είναι η μεγάλη πρόκληση που έχει η κυβέρνηση 
μπροστά της.

Η διάχυσή του στην κοινωνία είναι ίσως το μεγαλύτερο στοίχημα της Κεντροδεξιάς.
Από την επιτυχία της πορείας των δύο αυτών «αλόγων», θα κριθεί η «κούρσα» για τους 

υπουργούς και την κυβέρνηση. Διότι ο ανασχηματισμός ίσως κριθεί τελικά από αυτούς που δεν 
ανασχηματίστηκαν…

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Η εξέλιξη τους το 2021 δείχνει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους

Τι περιμένουμε στα μεγάλα έργα 
της Θεσσαλονίκης το νέο έτος

Με αφορμή την έλευση του 
νέου έτους του 2021 η 
karfitsa, συγκέντρωσε 

πληροφορίες για όλα τα μεγάλα έργα 
υποδομής που έχουν προγραμματιστεί 
για την Θεσσαλονίκη.  Ποια θα ολο-
κληρωθούν εντός του νέου έτους, τι 
βαθμό εξέλιξης θα έχουν άλλα και τι 
θα σηματοδοτήσει η εξέλιξη τους εντός 
του τρέχοντος έτους, σε σχέση με το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Ρωτήσα-
με φυσικά και εάν υπήρχαν αλλαγές 
στα χρονοδιαγράμματα και καθυστερή-
σεις λόγω της πανδημίας κορωνοϊού.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην 
karfitsa ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών 
και Δικτύων Πάρις Μπίλλιας, «η Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν αντιμε-
τώπισε προβλήματα λόγω πανδημίας, 
ούτε στη χρηματοδότηση των έργων, 
ούτε στην υλοποίηση τους λόγω γραφει-
οκρατικών προβλημάτων».

Έργα καθημερινότητας 
και ασφάλειας
Εντός του 2021 πρόκειται να ολοκλη-

ρωθεί μια σειρά έργων, αναβάθμισης της 
καθημερινότητας των πολιτών, αλλά και 
αύξησης του επιπέδου ασφαλείας, για τα 
οποία η ΠΚΜ έχει συνάψει 15μηνες συμ-
βάσεις, προϋπολογισμού 65 εκατ. ευρώ 

Η πρώτη κατηγορία αφορά έργα συ-
ντήρησης του οδικού δικτύου επαρχι-
ακού και εθνικού ευθύνης της ΠΚΜ με 
προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. 

Η δεύτερη κατηγορία αφορά καθα-
ρισμούς ρεμάτων για την μείωση των 
πλημμυρικών φαινομένων, με την περι-
φέρεια να «τρέχει» ενεργές εργολαβίες 
ύψους 15 εκατ. ευρώ.

Τρία σημαντικά έργα οδοποιίας
Σε επίπεδο έργων οδοποιίας μέσα στο 

2021 βρίσκονται σε εξέλιξη και τρία με-
γάλα έργα.

Πρώτο έργο η περιμετρική Κατερί-

νης. Πρόκειται για ένα συμπληρωματικό 
έργο οδοποιίας 5 χιλιομέτρων που θα 
ολοκληρώσει την περιφερειακή οδό Κα-
τερίνης. Το κόστος του έργου είναι 15,5 
εκατ. ευρώ συν ΦΠΑ και αφορά ένα δρό-
μο ταχείας κυκλοφορίας με δύο λωρίδες 
και διαχωριστικό. Έχει αρχή τη συμβολή 
με την Ε.Ο. 13 Κατερίνη – Ελασσόνα και 
πέρας τη συμβολή με την Π.Ε.Ο. Κατε-
ρίνη – Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τη 

σύμβαση πρέπει να ολοκληρωθεί σε 40 
μήνες δηλαδή καλοκαίρι του 2023. 

Το δεύτερο έργο περιλαμβάνει την 
ολοκλήρωση του κόμβου 16 στην οδό 
Πόντου και την κατασκευή γέφυρας προ-
κειμένου να επικοινωνούν οι δυο πλευ-
ρές του δρόμου. Ένα έργο συνολικού 
προϋπολογισμού 14,3 εκατ. ευρώ, που 
αφορά πλήθος παρεμβάσεων στο παρά-
πλευρο οδικό δίκτυο της περιοχής της 

Λαχαναγοράς και με την ολοκλήρωση 
του θα συμβάλλει στην κυκλοφοριακή 
αποσυμφόρηση της συγκεκριμένης πε-
ριοχής. 

Το τρίτο έργο είναι και το πιο πολύπα-
θο και δεν είναι άλλο από το τμήμα της 
εθνικής οδού Α/Κ Ασσήρου- Α/Κ Νέας 
Σάντας που ανήκει στον οδικό άξονα 
Θεσσαλονίκη-Κιλκίς-Δοϊράνη. Το έργο 
αυτό έχει ταλαιπωρήσει για χρόνια τις 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Τ Η Σ 
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εμπλεκόμενες υπηρεσίες και την ΠΚΜ, λόγω των απαλ-
λοτριώσεων, ενώ υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση λόγω 
προβλημάτων με την ανάδοχο εταιρία που είχε αναλά-
βει την κατασκευή του. Το συγκεκριμένο οδικό τμήμα 
έχει  ενταχθεί χρηματοδοτικά στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία”, με 
το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης να ανέρχεται σε 
57,4εκ.ευρώ. Η εργολαβία αφορά την κατασκευή τμή-
ματος αυτοκινητόδρομου μήκους 11,45 χιλιομέτρων με 
3 ανισόπεδους κόμβους.  Το έργο έχει ξεπαγώσει, με τον 
αντιπεριφερειάρχη να δηλώνει στην karfitsa πως η πο-
ρεία του εντός του 2021, θα είναι αυτή που θα δείξει εάν 
ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος και παραδοθεί 
μέσα στο 2022.

Προχωρά η ανάπλαση της ΔΕΘ
Μέσα στο 2021 πρόκειται να «τρέξουν» οι εξελίξεις 

και για τα μεγάλα έργα πνοής για την Θεσσαλονίκη που 
θα βελτιώσουν τη φυσιογνωμία της πόλης, τη στιγμή που 
θα επιφέρουν και επιπλέον οφέλη.

Ξεκινώντας με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο 
αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων εκφράζοντας 
την θέση του και αυτή της Περιφέρειας, τάχθηκε υπέρ της 
ανάπλασης και παραμονής του εκθεσιακού κέντρου στο 
σημείο που βρίσκεται, χαρακτηρίζοντας ανεπίκαιρη κάθε 
συζήτηση που έχει ανοίξει το τελευταίο χρονικό διάστημα 
για μεταφορά της ΔΕΘ στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Από την 
πλευρά της η διοίκηση της ΔΕΘ – HELEXPO τονίζει πως 
η μετεγκατάσταση του Εκθεσιακού Φορέα στη Σίνδο, θα 
απαιτούσε κονδύλια ύψους μισού δισ. ευρώ.

Όσον αφορά την πορεία του έργου, έχει εγκριθεί το 
Ειδικό Χωρικό Σχέδιο το οποίο ολοκληρώνει ήδη η ΔΕΘ  
και οι Περιβαλλοντικοί Όροι, από το Συμβούλιο Μητρο-
πολιτικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, ενώ έχει υπογραφεί το 
σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος από τον υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.

 Παράλληλα, έχει αρχίσει ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνι-
σμός και έχουν επιλεγεί 15 αρχιτεκτονικά γραφεία από 
επτά (7) διαφορετικές χώρες που έχουν περάσει στην 
επόμενη φάση, η οποία αναμένεται εντός Μαϊου. 

Το έργο περιλαμβάνει και τη δημιουργία ενός ανοι-
χτού χώρου πρασίνου 60 περίπου στρεμμάτων για χρήση 
από την πόλη, κατάλληλου για αναψυχή και υπαίθριες 
πολιτιστικές χρήσεις. 

Ψηλά στην ατζέντα το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ
Κυβερνητικοί παράγοντες της Θεσσαλονίκης όπως  η 

επικεφαλής του πρωθυπουργικού γραφείου Μαρία Αντω-
νίου έχουν δηλώσει πως η υλοποίηση του πρότζεκτ του 
νέου γηπέδου για τον ΠΑΟΚ στην περιοχή της Τούμπας, 
βρίσκεται στην κορυφής της ατζέντας. Εντός του πρώτου 
εξαμήνου του νέου έτους αναμένεται η έκδοση του χω-
ρικού διατάγματος. Από την πλευρά της, όπως γνωστο-
ποίησε ο κ. Μπίλλιας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας αναμένει την κατάθεση των μελετών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. 
Όπως, δήλωσε στην karfitsa ο αντιπεριφερειάχρης, «η 
ΠΚΜ μπορεί να συμβάλει με έργα υποδομής, προκειμέ-
νου να καταστεί προσβάσιμο το νέο γήπεδο». Η Περιφέ-

ρεια αναμένει τις μελέτες, οι οποίες θα καταδείξουν τις 
ανάγκες που διαμορφώνονται, ώστε να ακολουθήσει η 
συζήτηση για τις χρηματοδοτήσεις στις οποίες μπορεί να 
προχωρήσει εξασφαλίζοντας Ευρωπαϊκά κονδύλια. 

Εντός του 2021 ανάδοχος για το Fly Over
Επόμενο μεγάλο έργο τεράστιας σημασίας για την 

Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, το οποίο είναι πολύ σημαντι-
κό να προχωρήσει μέσα στο 2021, χωρίς κολλήματα η 
κατασκευή του είναι το γνωστό Fly Over. 

Με την υλοποίηση του, η εσωτερική περιφερειακή 
οδός της Θεσσαλονίκης πρόκειται να αναβαθμιστεί ση-
μαντικά.

Στις 8 Δεκεμβρίου 2020 ολοκληρώθηκε η υποβολή 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο: «Αναβάθμιση της 
Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης με 
Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» προϋπολογι-
σμού 370 εκατομμυρίων ευρώ.  Πέντε διαγωνιζόμενοι, 
υποψήφιοι ανάδοχοι, υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέρο-
ντος για το έργο. Ακολουθεί η επόμενη φάση του διαγω-
νισμού με την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών 
εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021. 

Εντός του νέου έτους αναμένεται να αναδειχθεί ανά-
δοχος και εντός του 2022 να ξεκινήσει η κατασκευή του.

Tο έργο της αναβάθμισης περιλαμβάνει, την κατα-
σκευή μιας Υπερυψωμένης Ταχείας Λεωφόρου (Flyover), 
μήκους περίπου 9.5 χιλιομέτρων, τέσσερα εκ των οποίων 
σε συνεχή γέφυρα, με τέσσερις λωρίδες, δύο συν λωρίδα 
έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ), ανά κατεύθυνση.

Περιλαμβάνει επίσης, το Flyover με 13 χιλιόμετρα έρ-
γου, 9 ανισόπεδους κόμβους, 4 χιλιόμετρα συνεχόμενης 
γέφυρας Flyover, 8 νέες γέφυρες και 3 νέες σήραγγες.

Εντός του έτους προεδρικό διάταγμα για το παραλι-
ακό μέτωπο

Σε προηγούμενη συνομιλία που είχαμε με τον κ. Πάρι 
Μπίλλια είχε χαρακτηρίσει «οραματικό το οποίο θα αλ-
λάξει την εικόνα της Θεσσαλονίκης» το έργο ενοποίησης  
του παραλιακού μετώπου Θεσσαλονίκης. Το πρώτο βήμα 
έγινε με την ολοκλήρωση της Μελέτης του Ειδικού Χωρι-
κού Σχεδίου που κατατέθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες της 

ΠΚΜ για έλεγχο και έγκρισή. Αναμένεται η ολοκλήρωση 
των διαδικασιών για το ΕΧΣ, ώστε να ξεκινήσουν οι μελέ-
τες, «για να αρχίσουν να μπαίνουν οι ψηφίδες στο μεγάλο 
ψηφιδωτό που λέγεται ανάπλαση του παραλιακού μετώ-
που Θεσσαλονίκης», όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε 
ο κ. Μπίλλιας. Στόχος εντός του 2021 να προωθηθεί για 
έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.

Η ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης
Μεγάλη ευκαιρία για την υλοποίηση πολύ σημαντι-

κών έργων, αποτελεί το Ταμείο Ανάκαμψης, με την Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να έχει επιδείξει ιδιαιτέ-
ρως γρήγορα αντανακλαστικά έχοντας προτείνει ήδη στο 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την ένταξη στο Τα-
μείο τριών μεγάλων έργων. Όπως δήλωσε στην karfitsa 
ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης «προτεραιότητα για την 
περιφέρεια αποτελεί ο οδικός άξονας Θεσσαλονίκη – 
Γιαννιτσά - Έδεσσα. Ήδη η ΠΚΜ έχει έτοιμες τις μελέτες 
σε επίπεδο τευχών δημοπράτησης για τις παρακάμψεις 
Γιαννιτσών και Χαλκηδόνας με κόστος άνω των 210 
εκατ.ευρώ, έργο που είναι στην αναμονή για περισσότερα 
από 15 χρόνια». 

Παράλληλα το Υπουργείο υποδομών ολοκληρώνει 
την μελέτη για το οδικό τμήμα από Μαυροβούνι έως 
Έδεσσα, του δρόμου «Θεσσαλονίκη-Γιαννιτσά-Έδεσσα»

 Ταυτόχρονα η ΠΚΜ επιθυμεί να εντάξει για χρηματο-
δότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης τον οδικό άξονα Σκύδρα 
- Νάουσα με κόστος 90 εκατ. ευρώ.

Το 2021 θα δείξει εάν έχουμε μετρό το 2023
Όσον αφορά την κατασκευή του μετρό, η βασική 

Γραμμή του έχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης το 2023 
και η εξέλιξη του έργου μέσα στο 2021 θα δείξει σε πολύ 
μεγάλο βαθμό εάν μπορεί να τηρηθεί αυτή η δέσμευση. 
Αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 
για τα αρχαία στον υπό κατασκευή σταθμό «Βενιζέλου». 
Εάν το ΣτΕ εκδώσει σύντομα απόφαση και είναι θετική 
στην απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαίων τότε 
αυξάνονται κατά πολύ οι πιθανότητες το 2023 να μπει σε 
λειτουργία το Μετρό Θεσσαλονίκης.

reportage
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Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος στην karfitsa 

Πέρασε από μπροστά μου 
όλη μου η ζωή

Για την εμπειρία που έζησε και 
την περιπέτεια που πέρασε, 
όντας θετικός στον κορωνοϊό, 

νοσηλευόμενος στο 424 Γενικό Στρα-
τιωτικό Νοσοκομείο, απομονωμένος 
από την οικογένεια και τους δικούς 
του ανθρώπους, όλες τις ημέρες των 
εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρο-
νίας, μιλάει σε συνέντευξη του στην 
karfitsa, την πρώτη του σε έντυπο 
μέσο, από τη στιγμή που έλαβε εξιτή-
ριο, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της 
ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος. 

Ο κ. Σιμόπουλος κάνει λόγο για μια 
πρωτόγνωρη εμπειρία, «πέρασε από 
μπροστά μου όλη μου η ζωή. Έφερα στο 
μυαλό όλη τη διαδρομή μου από το μα-
κρινό παρελθόν μέχρι σήμερα», τονίζει 
χαρακτηριστικά. Ο βουλευτής εκτίμησε 
το αγαθό της δωρεάν παροχής υπηρε-
σιών υγείας, γνωστοποιώντας πως μετά 
από αυτή τη δοκιμασία, ως πολιτικός, θα 
δώσει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα 
θέματα υγείας ώστε να βελτιωθεί πε-
ραιτέρω η κατάσταση. Όσον αφορά τον 
πρόσφατο ανασχηματισμό και την μικρή 
εκπροσώπηση στη νέα σύνθεση της κυ-
βέρνησης από βουλευτές Θεσσαλονίκης, 
ο Στράτος Σιμόπουλος με μεγάλη ειλικρί-
νεια συμπεριλαμβάνοντας και τον εαυτό 
του δηλώνει, πως «εδώ και 25 χρόνια 
η Θεσσαλονίκη δεν έχει βγάλει κάποιον 
μεγάλο “παίκτη” βουλευτή ο οποίος με 
την πολιτική του παρουσία να επιβάλλει 
τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση».

Πως βιώσατε την πρόσφατη εμπει-
ρία σας με τον κορωνοϊό και μάλιστα 
μέσα στις γιορτές; Σας δυσκόλεψε 
κάτι; Είχατε κάποιο προβληματισμό 
ή κάποια μεγάλη ανησυχία; Είμαι από 
τους ανθρώπους που προτιμώ να πο-
νάω παρά να έχω δέκατα. Έτσι ξεκίνησε 
η περιπέτειά μου, δύο ημέρες πριν τα 
Χριστούγεννα. Πέρασα όλες τις γιορτές 
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρο-
νιάς στο νοσοκομείο. Ήταν πρωτόγνωρη 
εμπειρία.

Είναι κοινότυπο αυτό που θα πω, 
αλλά τις ημέρες αυτές της απομόνωσης 
στο δωμάτιο του νοσοκομείου πέρασε 
από μπροστά μου όλη μου η ζωή. Έφερα 
στο μυαλό τους γονείς μου, την οικογέ-
νειά μου, τα παιδικά μου χρόνια, τους φί-
λους μου, όλη τη διαδρομή μου από το 
μακρινό παρελθόν μέχρι σήμερα.

Ανησυχούσα και αγωνιούσα πολύ για 
την εξέλιξη της υγείας μου, αλλά ήξερα 
ότι ήμουν σε πολύ καλά χέρια. Το ιατρι-
κό προσωπικό ήταν άψογο, η οργάνωση 
του στρατιωτικού 424 νοσοκομείου υπο-
δειγματική. Τους ευχαριστώ θερμά και 

υπόσχομαι, όταν με το καλό τελειώσουν 
όλα αυτά, να τους επισκεφτώ ξανά για να 
τους εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου.

Επίσης η συμπαράσταση του κόσμου 
ήταν πραγματικά συγκινητική, τα τηλέ-
φωνα και τα μηνύματα στο κινητό ήταν 
αμέτρητα όπως και η επικοινωνία με 
τους φίλους στα social media ήταν πολύ 
μεγάλη. Τους ευχαριστώ όλους πάρα 
πολύ. Μου έδωσαν πραγματικά μεγάλο 
κουράγιο όλες αυτές τις μέρες.

Πλέον έχετε προσωπική εμπειρία 
από τον τρόπο που αντιμετωπίζει το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας, περιστατικά μο-

λύνσεων από κορωνοϊό. Είναι πραγμα-
τικά τόσο μεγάλη η πίεση που δέχεται; 
Τι εικόνα σχηματίσατε; Αναθεωρήσατε 
κάποιες από τις θέσεις σας; Η πίεση που 
δέχθηκε το σύστημα υγείας, ιδιαίτερα τις 
εβδομάδες της έξαρσης των κρουσμά-
των, ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη και 
πρωτόγνωρη. Οι γιατροί, οι νοσηλευτές 
αλλά και το λοιπό ιατρικό προσωπικό 
ξεπερνώντας εαυτούς, εργάζονται πολύ 
σκληρά και με μεγάλα αποθέματα ψυχής 
τηρώντας μάλιστα όλα τα μέτρα προστα-
σίας. Το προσωπικό που με περιέθαλψε 
αυτές τις ημέρες φορούσε συνεχώς ει-
δικές στολές και αν τους δω έξω δε θα 
τους γνωρίσω.

Μίλησα με πολλούς που επίσης νό-
σησαν και όλοι τους μου μετέφεραν την 
άποψη ότι το σύστημα υγείας τα κατάφε-
ρε και δούλεψε αρκετά ικανοποιητικά με 
τις δεδομένες συνθήκες.

Πάντα υποστήριζα ότι όλοι οι Έλλη-
νες πρέπει να απολαμβάνουμε δωρεάν 
τις υπηρεσίες της δημόσιας υγείας. Από 
δω και πέρα, πολιτικά, θα δώσω ακόμα 
μεγαλύτερη σημασία στα θέματα υγείας 
ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η κατά-
σταση γιατί ας μην κρυβόμαστε, οι παθο-
γένειες αυτού του τομέα είναι δεκαετιών 
και δεν μπορούν να αλλάξουν όλα ριζικά 
μέσα σε λίγους μήνες. Αυτό δεν σημαίνει 
ότι η ενίσχυση σημαίνει και απρογραμμά-
τιστες προσλήψεις. Το δωρεάν περίθαλ-
ψη είναι σημαντικό.

Οι επιστήμονες κάνουν λόγο για 
τρίτο κύμα πανδημίας τέλη Φεβρουα-
ρίου με αρχές Μαρτίου. Πιστεύετε πως 
υπάρχουν οι κοινωνικές αντοχές, αλλά 
και τα οικονομικά περιθώρια από πλευ-
ράς κράτους ώστε να στηριχθούν εργα-
ζόμενοι και επιχειρήσεις και να αντε-
πεξέλθουμε ως χώρα; Στον οικονομικό 
τομέα είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνηση θα 
συνεχίσει να κάνει το καλύτερο δυνατό, 
όπως πράττει όλους αυτούς τους δύσκο-
λους μήνες.

Όλα τα μέτρα της έχουν στόχο να 

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Ο Ν  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο  Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Τ Η
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ανακουφίσουν εργαζόμενους και επι-
χειρήσεις που πλήττονται από αυτή την 
πρωτόγνωρη κατάσταση. Μέχρι τώρα 
το έχει καταφέρει. Η επιστρεπτέα προ-
καταβολή είναι ένα μέτρο με τεράστια 
απήχηση στους επαγγελματίες. Αλλά και 
οι εργαζόμενοι που πλήττονται, υποστη-
ρίζονται κατάλληλα. Η μείωση ενοικίου, 
η μείωση ασφαλιστικών εισφορών, είναι 
όλα μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση, 
τα οποία θα συνεχίσουν για όσο διάστημα 
απαιτείται.

Επίσης η κυβέρνηση κατάφερε να 
εξασφαλίσει και θα έχει στη διάθεσή της 
περίπου 70 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανά-
καμψης και το Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο της Ε.Ε. Μια ισχυρή «μαγιά», την 
οποία θα αξιοποιήσει με τον καλύτερο 
τρόπο για την αναμόρφωση της ελληνι-
κής οικονομίας.

Tο 2021 θα είναι ένα δύσκολο έτος; 
Ποιοι οι στόχοι και οι κυβερνητικές 
προτεραιότητες για τη νέα χρονιά; Προ-
τεραιότητα όλων είναι η υγεία. Πρέπει να 
βγούμε νικητές από την πανδημία.

Αυτή είναι και η προτεραιότητα της 
κυβέρνησης, η οποία με τα μέτρα που 
παίρνει, προστατεύει τη δημόσια υγεία 

και ενισχύει συνεχώς τις αντίστοιχες δο-
μές.

Όμως πρέπει όλοι να καταλάβουμε 
ότι η ατομική ευθύνη είναι το Α και το Ω. 
Πρέπει να ακούμε τις προτροπές των ει-
δικών και μόνο. Να μην παρασύρεται ο 
κόσμος από τις διάφορες “ψεκασμένες 
θεωρίες”.

Υψηλή προτεραιότητα για την κυβέρ-
νηση, στην παρούσα φάση, αποτελεί και 
το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβο-
λιασμών κατά του Covid-19. Πρέπει να 
εφαρμοσθεί ώστε να εμβολιαστεί του-
λάχιστον το 70% του πληθυσμού. Μόνο 
έτσι θα αποκτήσουμε την ανοσία ώστε 
να επανέλθουμε στην κανονικότητα και 
να πάρουμε ξανά στα χέρια μου τις ζωές 
μας.

Ποιος κατά τη γνώμη σας ο λό-
γος ανασχηματισμού αυτή τη χρονική 
στιγμή; Θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 
διορθωτική κίνηση από πλευράς πρω-
θυπουργού; Επίσης, η Θεσσαλονίκη να 
συνεχίζει να έχει μικρή εκπροσώπηση 
στο κυβερνητικό σχήμα. Ο πρωθυπουρ-
γός είναι ο μόνος αρμόδιος να διενερ-
γήσει ανασχηματισμό στο κυβερνητικό 
σχήμα με τον τρόπο που κάθε φορά επι-

λέγει.
Ο συγκεκριμένος, κατά την άποψή 

μου, ήταν ένας ανασχηματισμός “δου-
λειάς”. Αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι τα 
υπουργεία που ήταν στην πρώτη γραμμή 
της πανδημίας δεν άλλαξαν. Η δουλειά 
τους συνεχίζεται και ενισχύεται. Τέλος, 

όπως έχω πει αρκετές φορές, δυσαρε-
στώντας και φίλους, εδώ και 25 χρόνια 
η Θεσσαλονίκη δεν έχει βγάλει κάποιον 
μεγάλο “παίκτη” βουλευτή ο οποίος με 
την πολιτική του παρουσία να επιβάλλει 
τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση, του 
εαυτού μου συμπεριλαμβανομένου.

συνέντευξη

Εδώ και 25 χρόνια η Θεσσαλονίκη δεν έχει 

βγάλει κάποιον μεγάλο “παίκτη” βουλευτή 

ο οποίος με την πολιτική του παρουσία 

να επιβάλλει τη συμμετοχή του στην 

κυβέρνηση.
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«Κλειδί» οι νέες αντικειμενικές αξίες που θα εφαρμοστούν φέτος

Τι φέρνει το 2021 για τους φόρους
και τις απαλλαγές στα ακίνητα 

Σε... αναμμένα κάρβουνα κάθο-
νται τουλάχιστον 5.000.000 ιδι-
οκτήτες, οι οποίοι περιμένουν 

την εφαρμογή των νέων υψηλότερων 
αντικειμενικών αξιών στο μεγαλύτερο 
μέρος της επικράτειας, ενώ αρκετοί θα 
πρέπει να κινηθούν έγκαιρα, προκει-
μένου να κλείσουν με ευνοϊκό τρόπο 
μεταβιβάσεις, ώστε να γλιτώσουν από 
πρόσθετους φόρους και λοιπά έξοδα. 

Η υγειονομική κρίση μεταθέτει για 
μικρό χρονικό διάστημα την εφαρμογή 
του νέου συστήματος αντικειμενικών 
αξιών, ενώ χιλιάδες γονείς και υποψή-
φιοι αγοραστές πρέπει να κάνουν το... 
κουμάντο τους, αν θέλουν να κλείσουν 
ευνοϊκά υποθέσεις μεταβιβάσεων, κλη-
ρονομιών, δωρεών και γονικών παρο-
χών, καταβάλλοντας το ελάχιστο δυνατό 
κόστος για φόρους και έξοδα. Οι φορο-
λογούμενοι έχουν μπροστά τους λίγους 
μήνες, προκειμένου να ξεκινήσουν τις 
διαδικασίες, οι οποίες γίνονται σε μεγάλο 
βαθμό ηλεκτρονικά, αλλά έχουν αρκε-
τό... παίδεμα! 

Οι τέσσερις καταλύτες
Τέσσερις σημαντικοί παράμετροι 

αναμένεται να διαμορφώσουν τις τάσεις 
στην αγορά των ακινήτων, με βάση τη 
φορολογική μεταχείριση των περιουσι-
ών αλλά και των εισοδημάτων που δη-
μιουργούνται. 

Ειδικότερα:
1. Οι νέες αντικειμενικές αξίες αποτε-

λούν τη βάση για να υπολογιστεί ο ΕΝ-
ΦΙΑ του 2021, εκτός και αν η κυβέρνηση 
επιλέξει να μειώσει τους συντελεστές 
στις κλίμακες, έτσι ώστε να μην υπάρξει 
αύξηση του φόρου στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις. Άλλωστε, κάτι τέτοιο θα ήταν 
και πολιτικά επιζήμιο, καθώς θα ακυρώ-
νονταν οι μειώσεις που έγιναν το 2019. 
Ο σχεδιασμός προβλέπει αύξηση τουλά-
χιστον στο 60% των 11.000 ζωνών της 

επικράτειας, κάτι που σημαίνει ότι θα 
πάρουν... φωτιά και οι αντίστοιχες δαπά-
νες για φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις 
(σχετικός πίνακας). 

2. Οι χρηματικές δωρεές των γο-
νιών προς τα παιδιά τους για την αγορά 
α’ κατοικίας αποτελούν ένα σημαντικό 
μέτρο, το οποίο απέδωσε το 2020, αλλά 
εκτιμάται ότι θα αποδώσει περισσότερα 
το 2021, όσο θα απομακρυνόμαστε από 

τη μέγγενη της πανδημίας. Στην ουσία 
μιλάμε για την εξίσωση της φορολογίας 
χρηματικών δωρεών με την α’ κατηγο-
ρία γονικών παροχών, κληρονομιών και 
δωρεών. Οι δωρεές ποσών έως 150.000 
ευρώ είναι αφορολόγητες, ενώ για επι-
πλέον 150.000 ευρώ έως τα 300.0000 
ευρώ, η φορολογική επιβάρυνση είναι 
1.500 ευρώ (συντελεστής 1%). Για το 
τμήμα από 300.000 έως 600.000 ευρώ 

ισχύει συντελεστής 5% και η συνολική 
επιβάρυνση διαμορφώνεται στα 16.500 
ευρώ, ενώ για τα ποσά άνω των 600.000 
ισχύει συντελεστής φορολόγησης 10%. 
Η φοροαπαλλαγή ισχύει μόνο όταν 
υπάρχει το αποδεικτικό αγοράς της α’ κα-
τοικίας. Επιπλέον, ο δωρητής πρέπει να 
δικαιολογήσει το χρηματικό ποσό προς 
το παιδί του για την απόκτηση α’ κατοι-
κίας, κάτι που σημαίνει ότι θα γίνει δια-

Π Ο Ι Ο Ι  Π Ρ Ε Π Ε Ι  Ν Α  Κ Λ Ε Ι Σ Ο Υ Ν  Τ Ι Σ  Ε Κ Κ Ρ Ε Μ Ο Τ Η Τ Ε Σ  Μ Ε  Τ Ι Σ 
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σταύρωση με τα δηλωθέντα εισοδήματα της τελευταίας 
10ετίας. 

3. Οι ιδιοκτήτες εκμισθωμένων ακινήτων που συνδέ-
ονται με πληττόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριό-
τητας θα πληρώσουν λιγότερους φόρους όταν εκκαθα-
ριστεί η φορολογική τους δήλωση την προσεχή άνοιξη, 
λόγω του «κουρέματος» στα ενοίκια, αλλά ταυτόχρονα 
σε χιλιάδες περιπτώσεις κινδυνεύουν να πληρώσουν 
υψηλότερο ΕΝΦΙΑ και λοιπά έξοδα, έχοντας ξενοίκιαστο 
το ακίνητό τους!

4. Η αναστολή του ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και το 
2021 θα αυξήσει το ενδιαφέρον των υποψήφιων αγορα-
στών και, σε συνδυασμό με το υψηλό αφορολόγητο για 
την αγορά α’ κατοικίας, θα λειτουργήσει θετικά για την 
κτηματαγορά αλλά και για τα φορολογικά έσοδα, λόγω 
μεγαλύτερου όγκου πωλήσεων. Σημειώνεται ότι το μέ-
τρο θα ισχύει έως τις 31/12/2022. 

Οι απαλλαγές από τους φόρους ακινήτων
 Η νομοθεσία προβλέπει σειρά απαλλαγών από 

τον φόρο μεταβίβασης, γονικών παροχών, κληρονομιών 
και δωρεών, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋ-
ποθέσεις.

Ειδικότερα:
1. Η αγορά ενός ακινήτου περιλαμβάνει φόρο μετα-

βίβασης 3%, ο οποίος όμως δεν πληρώνεται για όσους 
αποκτούν α’ κατοικία. Το αφορολόγητο για τον άγαμο 
ανέρχεται σε 200.000 ευρώ, ενώ για τον έγγαμο στα 
250.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για 
καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 30.000 ευρώ 
για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα. Στο ποσό της 
απαλλαγής περιλαμβάνονται η θέση στάθμευσης και η 
αποθήκη, όταν αποκτώνται ταυτόχρονα με το ακίνητο. 
Για τα οικόπεδα το αφορολόγητο είναι 50.000 ευρώ για 
τον άγαμο, 100.000 ευρώ για τον έγγαμο, ενώ προσαυ-
ξάνεται κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα 
τέκνα και κατά 15.000 ευρώ για καθένα από το τρίτο και 
μετά. 

2. Η οικογένεια που ζητά απαλλαγή δεν πρέπει να 
έχει στο όνομά της άλλο ακίνητο που να πληροί τις στε-
γαστικές της ανάγκες σε περιοχές με πληθυσμό άνω των 
3.000 κατοίκων. Το συνολικό εμβαδόν των ακινήτων δεν 
πρέπει να ξεπερνά τα 70 τ.μ., προσαυξανόμενο κατά 20 
τ.μ. για τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 25 τ.μ. για το τρίτο 
και καθένα από τα επόμενα. 

3. Το τέκνο πρέπει να είναι Έλληνας ή πολίτης κρα-
τών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Το ακίνητο πρέπει να αποκτηθεί κατά πλήρη κυρι-
ότητα και ολόκληρο.

 Η απαλλαγή από τον φόρο γονικής παροχής 
παρέχεται εφάπαξ, ενώ δεν απαλλάσσονται το τέκνο, η 
σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους, αν έχουν ήδη τύχει 
άλλης απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης, γονικής 
παροχής και κληρονομιάς. Επιπλέον, ο δωρολήπτης πρέ-
πει να κρατήσει το ακίνητο στην κυριότητά του για μία 
τουλάχιστον πενταετία. Οι έκτακτοι φόροι μπορούν να 
εξοφληθούν πλέον σε 48 δόσεις με βάση τη νομοθεσία 
που ισχύει από την 1/1/2020, λόγω του νέου φορολογι-

κού νόμου. 

Ποιο είναι το κόστος για τη μεταβίβαση ακινήτου
Σημαντικό και σε κάποιες περιπτώσεις «τσουχτερό» 

μπορεί να αποδειχθεί το κόστος για τη μεταβίβαση ενός 
ακινήτου με γονική παροχή ή δωρεά, καθώς, ακόμη και 
όταν δεν προκύπτει φόρος, υπάρχει πλήθος άλλων επι-
βαρύνσεων. 

Ειδικότερα, τα έξοδα που καλείται να καταβάλει ένας 
φορολογούμενος που μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία με 
γονική παροχή ή δωρεά είναι τα εξής:

1. Συμβολαιογραφικά έξοδα. Για ποσό περιουσίας 
έως 120.000 ευρώ φτάνουν στο 0,80%, για 120.000,01-
380.000 ευρώ στο 0,70%, για 380.000,01-2.000.000 
ευρώ στο 0,65%, για ποσά 2.000.000,01-5.000.000 
ευρώ στο 0,55%, για 5.000.000,01-8.000.000 ευρώ στο 
0,50%, για 8.000.000,01-10.000.000 ευρώ στο 0,40%, 
για 10.000.000,01-12.000.000 ευρώ στο 0,30%, για 
ποσά 12.000.000,01-20.000.000 ευρώ στο 0,25%, ενώ 
για επιπλέον ποσά ο συμβολαιογράφος δικαιούται να λά-
βει πάγιο ποσό 20 ευρώ. Επιπλέον, ο συμβολαιογράφος 
εισπράττει 5 ευρώ για κάθε πρόσθετο φύλλο αντιγράφου 
του συμβολαίου και 4 ευρώ όταν εκδίδονται αμέσως 
μετά την κατάρτιση της πράξης. Για τη συμπλήρωση κάθε 
δήλωσης φόρου καθώς και για κάθε φύλλο αντικειμενι-
κής αξίας, καταβάλλεται ποσό 10 ευρώ, ενώ πρέπει να 
προστεθεί και το ποσό που αντιστοιχεί σε ΦΠΑ 24%.

2. Έξοδα μεταγραφής. Για το Κτηματολόγιο καταβάλ-
λονται αναλογικά τέλη μεταγραφών και καταχωρήσεων 
0,5% επί της αντικειμενικής αξίας, αναλογικά τέλη γονι-
κών παροχών και δωρεών 0,8% και αναλογικά τέλη εγ-
γραφής προσημειώσεων (εάν υπάρχουν) με συντελεστή 
0,8%. Επιπλέον, καταβάλλονται το πάγιο τέλος των 20 
ευρώ για την καταχώρηση της δικαιοπραξίας, το τέλος 
έκδοσης αντιγράφου από το αρχείο του Κτηματογραφι-
κού Γραφείου 9,50 ευρώ, το τέλος έκδοσης πιστοποιητι-
κού από τα βιβλία του Κτηματογραφικού Γραφείου 9,50 
ευρώ, το τέλος έκδοσης αποσπάσματος κτηματολογικού 
διαγράμματος 15 ευρώ, το τέλος έκδοσης κτηματογρα-
φικού διαγράμματος 33 ευρώ, το πρόσθετο τέλος επί της 
αξίας κάθε ακινήτου 1‰ και εφάπαξ τέλος κτηματογρά-
φησης 35 ευρώ/δικαίωμα + 1‰ επί της αντικειμενικής 
αξίας άνω των 20.000 ευρώ με ανώτατο όριο τα 900 
ευρώ.

3. Τα έξοδα για τη μεταγραφή του συμβολαίου στο 
υποθηκοφυλακείο της περιοχής του ακινήτου υπολογί-
ζονται ως εξής:
• Για γονικές παροχές-δωρεές: 0,775% χωρίς όριο.
• Για μεταβιβάσεις - διανομές - ανταλλαγές κ.λπ.: 0.475% 
χωρίς όριο.
• Για τέλος μεταγραφής υπέρ Ταμείου Νομικών: 0,125% 
χωρίς όριο.

Στα παραπάνω εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσι-
ών από τον υποθηκοφύλακα, επί του οποίου επιβάλλεται 
ΦΠΑ 24%. Σημειώνεται ότι η πράξη καθίσταται νόμιμη 
μόνο μετά τη μεταγραφή του ακινήτου στο υποθηκοφυ-
λακείο. Επίσης, τα έγγραφα επιβαρύνονται με επικολ-
λούμενα χαρτόσημα και μεγαρόσημα. Εξυπακούεται ότι 

ο υπολογισμός των εξόδων είναι ξεχωριστός, όταν υπάρ-
χουν περισσότερα του ενός εμπράγματα δικαιώματα. 

Ποιοι κινδυνεύουν με... τσάμπα έξοδα
Ιδιαίτερα... προνοητικοί πρέπει να είναι οι φορολο-

γούμενοι που βρίσκονται σε... ευαίσθητες ηλικίες και 
σκέφτονται να προχωρήσουν σε γονικές παροχές προς τα 
παιδιά τους, ενώ, λόγω της αύξησης των αντικειμενικών 
αξιών, πρέπει να σπεύσουν γρηγορότερα και όσοι θέλουν 
να αγοράσουν κάποιο ακίνητο. 

Στο θέμα των γονικών παροχών, όσοι πλησιάζουν 
τα 50 ή τα 60 ή τα 70 ή ακόμη και τα 80 έτη πρέπει να 
λάβουν τα... μέτρα τους, καθώς αν υπερβούν τις συγκε-
κριμένες ηλικίες και ταυτόχρονα υπάρξει και αύξηση των 
αντικειμενικών αξιών, τότε θα δουν να εκτινάσσονται οι 
φόροι ή και τα έξοδα μεταβίβασης. Όσοι προχωρήσουν σε 
γονικές παροχές πριν... στρογγυλέψουν την ηλικία τους 
και πριν αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες, θα έχουν ση-
μαντικό οικονομικό όφελος, το οποίο φαίνεται στα παρα-
κάτω παραδείγματα:

1. Έστω φορολογούμενος ηλικίας 49 ετών που θέλει 
να μεταβιβάσει περιουσία αντικειμενικής αξίας 100.000 
ευρώ. Η φορολογητέα περιουσία μειώνεται κατά 50% 
λόγω ηλικίας, όπως προκύπτει από τον σχετικό πίνακα, 
και διαμορφώνεται στα 50.000 ευρώ. Το ποσό είναι αφο-
ρολόγητο και τα συνολικά έξοδα (συμβόλαια, βεβαιώ-
σεις μηχανικών, υποθηκοφυλακείο κ.λπ.) αντιστοιχούν 
στο 3% ή σε περίπου 1.500 ευρώ. Αν αυξηθεί η αντικει-
μενική αξία κατά 30% (στα 130.000 ευρώ) και ο γονέας 
συμπληρώσει τα 50 έτη, τότε η φορολογητέα περιου-
σία διαμορφώνεται στο 60% της αντικειμενικής. Άρα, η 
Εφορία θα εκτιμήσει το ακίνητο στα 78.000 ευρώ, για τα 
οποία δεν προκύπτει φόρος, αλλά τα συμβολαιογραφικά 
και λοιπά έξοδα εκτοξεύονται περίπου στα 2.350 ευρώ. 
Άρα ο συνδυασμός αυξημένων αντικειμενικών αξιών και 
απώλειας της μεγαλύτερης έκπτωσης λόγω ηλικίας θα 
οδηγήσει σε επιπλέον έξοδα 850 ευρώ. 

2. Έστω φορολογούμενος 59 ετών που μεταβιβά-
ζει στο παιδί του ένα διαμέρισμα αντικειμενικής αξίας 
60.000 ευρώ. Η φορολογητέα περιουσία θα είναι 36.000 
ευρώ (δηλαδή το 60%) και τα συμβολαιογραφικά και 
λοιπά έξοδα θα διαμορφωθούν στα 1.060 ευρώ. Αν ο 
γονιός δεν προλάβει να μεταβιβάσει το ακίνητο και ταυ-
τόχρονα αυξηθεί η αντικειμενική αξία κατά 40% (στα 
84.000 ευρώ) και συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας 
του, τότε η φορολογητέα περιουσία διαμορφώνεται στα 
58.800 ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν πληρώνει και 
πάλι φόρο, ωστόσο τα συμβολαιογραφικά και λοιπά έξο-
δα θα αυξηθούν στα 1.764 ευρώ. Έτσι, αν δεν κινηθεί... 
προνοητικά και έγκαιρα μέσα στο 2021, τότε θα πληρώ-
σει επιπλέον 704 ευρώ, που μπορεί να αντιστοιχεί στον 
ΕΝΦΙΑ 3 ή 4 ετών για το συγκεκριμένο ακίνητο!

Οι φόροι που υπολογίζονται 
βάσει αντικειμενικών αξιών 
Α. Τεκμαρτά εισοδήματα από ακίνητα.
1. Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελ-

ματικής στέγης 3% επί της αντικειμενικής αξίας.
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2. Αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης σε ιδιόκτητη 
ή μισθωμένη πρώτη και δεύτερη κατοικία αναλόγως 
εμβαδού και τιμής ζώνης. 

Β. Ετήσιοι φόροι επί της κατοχής ακινήτων.
3. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) 

ανά περιουσιακό στοιχείο.
Κτίσματα: 2,50-16,25 ευρώ/τ.μ.
Οικόπεδα: 0,0037-11,25 ευρώ/τ.μ.
4. Συμπληρωματικός φόρος επί συνόλου περιου-

σίας με αφορολόγητο ποσό 200.000 ευρώ. 
Φυσικά πρόσωπα: 0,1%-1%.
Νομικά πρόσωπα.: 0,25%-5%
5. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (κτίσματα + 

οικόπεδα) 0,025%-0,035%.
6. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εται-

ρειών 15%.
Γ. Φόροι - τέλη κατά τη μεταβίβαση ακινήτων από 

επαχθή αιτία.
7. ΦΠΑ 24% στην αγορά νεόδμητων κτισμά-

των και στην αντιπαροχή (έχει ανασταλεί έως τις 
31/12/2022). 

8. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων 3%.
9. Φόρος Χρησικτησίας Ακινήτων 3%.
10. Φόρος Ανταλλαγής (συνένωσης οικοπέδων) 

1,5%.
11. Φόρος Διανομής Ακινήτων 0,75%.
12. Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων 3% 

επί ΦΜΑ.
13. Πρόσθετο Τέλος Μεταγραφής Συμβολαίων 

0,45%-0,75%. 
Δ. Φόροι κατά τη μεταβίβαση από χαριστική αιτία 

(κληρονομιά, γονική παροχή, δωρεά).
14. Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής Ακι-

νήτων.
Α’ κατηγορία: Φορολόγηση 1%-10% για τέκνα 

(γονική παροχή), εγγόνια, συζύγους, γονείς.
B’ κατηγορία: Φορολόγηση 5%-20% για κατιό-

ντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κ.λπ.
Γ’ κατηγορία: Φορολόγηση 20%-40% προς άλ-

λους συγγενείς και ξένους. 
15. Φόρος Δωρεάς Ακινήτων. 
Α’ κατηγορία: Φορολόγηση 1%-10% για δωρεά 

προς εγγόνια, συζύγους.
Β’ κατηγορία: Φορολόγηση 5%-20% για δωρεά 

προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κ.λπ.
Γ’ κατηγορία: Φορολόγηση 20%-40% προς άλ-

λους συγγενείς και ξένους.
Ε. Κτηματολόγιο - πολεοδομικά πρόστιμα και ει-

σφορές.
16. Τέλος εγγραφής ακινήτων στο Εθνικό Κτημα-

τολόγιο.
35 ευρώ/δικαίωμα + 1‰ επί της αντικειμενικής 

αξίας άνω των 20.000 ευρώ με όριο τα 900 ευρώ.
17. Πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής ή διατή-

ρησης αυθαιρέτων.
18. Εισφορές σε γη έως 50% και σε χρήμα έως 

25% για ένταξη σε σχέδιο πόλης.

* Ισχύει ειδικό αφορολόγητο φόρου κληρονομιάς 400.000 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο (μετά από πέντε έτη γάμου) και 
τα ανήλικα τέκνα του.

Κλίμακα φόρου δωρεών - κληρονομιών - γονικών παροχών
Κατηγορία Α’ (σύζυγος, τέκνα, εγγόνια, γονείς) 
Κληρονομιά - γονική παροχή - δωρεά (ποσά σε ευρώ)

Μείωση αξίας 80%, αν η ηλικία του επικαρπωτή είναι κάτω από 20 έτη 
Μείωση αξίας 70%, αν ο επικαρπωτής είναι 20-30 ετών. 
Μείωση αξίας 60%, αν ο επικαρπωτής είναι 30-40 ετών. 
Μείωση αξίας 50%, αν ο επικαρπωτής είναι 40-50 ετών.
Μείωση αξίας 40%, αν ο επικαρπωτής είναι 50-60 ετών.
Μείωση αξίας 30%, αν ο επικαρπωτής είναι 60-70 ετών. 
Μείωση αξίας 20%, αν ο επικαρπωτής είναι 70-80 ετών.
Μείωση αξίας 10%, αν ο επικαρπωτής είναι πάνω από 80 ετών. 

1. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας πωλητή.
2. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. 
3. Πιστοποιητικό ΔΟΥ περί μη οφειλής φόρου κληρονομίας - δω-
ρεάς.
4. Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου ή ΦΠΑ στη ΔΟΥ του 
ακινήτου.
5. Πιστοποιητικά / δηλώσεις για μη οφειλή προς ΟΤΑ κ.λπ.
6. Βεβαίωση δήμου περί υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας ή μη 
οφειλής εισφοράς σε χρήμα.
7. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
8. Βεβαίωση πολιτικού μηχανικού περί πολεοδομικής νομιμότητας.
9. Πιστοποιητικό ενεργειακού επιθεωρητή.
10.Τοπογραφικό διάγραμμα γεωτεμαχίου από τοπογράφο.
11. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη περί πολεοδομικής νομιμότητας 
του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.
12. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας αν το ακίνητο χτίστηκε μετά τις 
14/03/1983.
13. Έγγραφο περαίωσης διαδικασίας ρύθμισης ακινήτου.
14. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος αν βρίσκεται εντός 
Κτηματολογίου.

15. Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου, αν έχει περιλη-
φθεί στα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία της ανάρτησης του 
Εθνικού Κτηματολογίου.
16. Βεβαίωση Δασαρχείου (δασική ή μη δασική έκταση).
17. Βεβαίωση Δασαρχείου περί «ΑΚΑΙΑΣ» των μεταβιβαζόμενων 
ιδιωτικών δασών.
18. Δήλωση προς το Δασαρχείο σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιωτι-
κού δάσους ή δασικής έκτασης πάνω από 50 στρέμματα.
19. Άδεια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε περίπτωση 
κατάτμησης δασικής ιδιοκτησίας.
20. Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Δασών ή του Κτηματολογικού 
Γραφείου για ακίνητο σε περιοχή όπου έχουν αναρτηθεί δασικοί 
χάρτες.
21. Απόφαση της Περιφέρειας περί άρσης της απαγόρευσης 
αγοράς ακινήτου σε παραμεθόρια περιοχή από φυσικά και νομικά 
πρόσωπα με έδρα εκτός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών.
22. Βεβαίωση του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων για 
μη οφειλή από αρδευτικά τέλη και εισφορές.

Αμοιβή συμβολαιογράφου 1,2% επί της πραγματι-
κής (αναγραφόμενης) αξίας του μεταβιβαζόμενου 
ακινήτου 
Έξοδα μετεγγραφής υποθηκοφύλακα: 
Α. Για γονικές παροχές, δωρεές: 0,775% χωρίς όριο.
Β. Για μεταβιβάσεις, διανομές, ανταλλαγές κ.λπ.: 
0.475% χωρίς όριο.
Γ. Τέλος μεταγραφής υπέρ Ταμείου Νομικών: 0,125% 
χωρίς όριο.

Μείωση φορολογητέας αξίας για γονικές παροχές ανάλογα με την ηλικία

Το «χαρτοβασίλειο» δικαιολογητικών για τις μεταβιβάσεις ακινήτων

Πώς υπολογίζονται 
τα συμβολαιογραφικά έξοδα 

Κατηγορία Β’ (λοιποί κατιόντες και ανιόντες, αδέλφια, θείοι, ανίψια)
Κληρονομιά - δωρεά (ποσά σε ευρώ)

Κατηγορία Γ’ (λοιποί συγγενείς, ξένοι)
Κληρονομιά - δωρεά (ποσά σε ευρώ)
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Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος κλιμακίου Συνολική αξία Αναλογών φόρος

150.000 0% 0 150.000 0
150.000 1% 1.500 300.000 1.500
300.000 5% 15.000 600.000 16.500
Υπερβάλλον: 10%    

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος κλιμακίου Αξία περιουσίας  Αναλογών φόρος

30.000 0% 0 30.000 0
70.000 5% 3.500 100.000 3.500
200.000 10% 20.000 300.000 23.500
Υπερβάλλον: 20%   

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος κλιμακίου Αξία περιουσίας  Αναλογών φόρος

6.000 0% 0 6.000 0
66.000 20% 13.200 72.000 13.200
195.000 30% 58.500 267.000 71.700
Υπερβάλλον: 40%   
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Που στρέφεται η έρευνα της εισαγγελίας 
για το κύκλωμα που κρύβεται πίσω από τη διπλή δολοφονία

Ψάχνουν στις πιάτσες του Βαρδαρίου 
πώς πωλούνταν παιδιά από την Αλβανία 

Πόρτα – πόρτα, σε σημεία – πιάτσες 
της δυτικής Θεσσαλονίκης, κάνουν έρευ-
να οι αστυνομικοί της ασφάλειας για να 
διαλευκάνουν όλες τις λεπτομέρειες 
των τραγικών στιγμών που έζησαν δύο 
Αλβανίδες αδερφές στη Θεσσαλονίκη. Η 
αυλαία στο δράμα τους έπεσε πριν την 
Πρωτοχρονιά σε ένα διαμέρισμα έξω από 
τα Τίρανα. Δολοφονήθηκαν άγρια από 
τον άνθρωπο που τόσα χρόνια τις εκμε-
ταλλευόταν, τις εκμεταλλευόταν και τις 
βασάνιζε.  

Οι αποκαλύψεις που ακολούθησαν 
μετά τη διπλή δολοφονία είναι καται-
γιστικές και αφορούν όσα έγιναν τα τε-
λευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Καταγ-
γέλθηκε σε καταθέσεις στην αλβανική 
αστυνομία, από τα αδέρφια των θυμά-
των, αλλά και τη σύζυγο του δράστη, 
ότι οι γυναίκες οδηγήθηκαν από εκείνον 
στην πορνεία στη Βόρεια Ελλάδα. Και όχι 
μόνον αυτό. Παιδιά που γέννησαν που-
λήθηκαν σε άτεκνα ζευγάρια με αντίτιμο 
μεγάλα χρηματικά ποσά. Το κύκλωμα 
εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με τις 
καταθέσεις, έδρασε στη Θεσσαλονίκη.  

Μαρτυρίες επιβεβαιώνουν την πα-
ρουσία όλων των εμπλεκομένων, δρά-
στη και θυμάτων στην πόλη. Οι εισαγ-
γελικές αρχές την Πέμπτη ξεκίνησαν 
έρευνα για να βρεθούν όλα τα στοιχεία 
που θα συνθέσουν τo παζλ της συγκλο-
νιστικής υπόθεσης. Κυρίως να καλυ-
φτούν τα κενά και να επιβεβαιωθεί εάν 
πράγματι πουλήθηκαν βρέφη που γεν-
νήθηκαν από τις συγκεκριμένες γυναίκες 
και ν’ αποκαλυφτεί ποιοι ήταν οι άνθρω-
ποι οι οποίοι συμμετείχαν στο διαρκές 
έγκλημα που γινόταν – εάν γινόταν – στη 
Θεσσαλονίκη.  

Πηγές έλεγαν πως οι δύο αδερφές 
έχουν συλληφθεί από την αστυνομία 
τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθή-
να. Στη Θεσσαλονίκη εμφανίζεται να έχει 
συλληφθεί και ο δράστης του διπλού 
εγκλήματος. Στα δικαστικά αρχεία της 

πόλης, σε μία προκαταρκτική έρευνα, 
βρέθηκε ότι στα δικαστήρια οδηγήθηκε 
μόνον η μία αδερφή, η μεγαλύτερη, με 
την κατηγορία της παράνομης εισόδου 
στην Ελλάδα το 2008, ενώ υπήρχε και 
κατηγορία για πορνεία. Μάρτυρες πά-
ντως φαίνεται να είδαν την μεγαλύτερη 
ακόμη και πριν δύο χρόνια, να κυκλο-
φορεί μαζί με άλλες γυναίκες που εκ-
δίδονται στις πιάτσες του Βαρδαρίου. Η 
μικρότερη αδερφή μαρτυρίες έλεγαν ότι 
βρέθηκε στην Καβάλα και οι γείτονές της 
εκεί, έλεγαν πως προσπαθούσε να ξεφύ-
γει απ’ αυτόν τον Γολγοθά και ν’ αλλάξει 
ζωή. Μάλιστα πήγαινε σε σχολείο και μά-

θαινε ελληνικά.  
Οι υιοθεσίες  
Οι εισαγγελικές αρχές, μετά την 

παραγγελία για προκαταρκτική εξέτα-
ση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Παναγιώτη 
Παναγιωτόπουλου στην αντεισαγγελέα 
Κυριακή Κλιάμπα και με τη σειρά της στο 
τμήμα δίωξης οργανωμένου εγκλήμα-
τος Θεσσαλονίκης, ξεσκονίζουν όλες τις 
υιοθεσίες των τελευταίων χρόνων, που 
πέρασαν από τα δικαστήρια της πόλης. 
Αναζητούν εάν σε αυτές εμπλέκονται τα 
ονόματα των δύο αδερφών, καθώς για 
να προχωρήσει η διαδικασία υιοθεσίας 

στην Ελλάδα απαιτείται η συναίνεση των 
γονέων και κυρίως της μητέρας τους.  

Ταυτόχρονα αναμένεται να ζητηθεί η 
συνδρομή των αλβανικών αρχών. Ουσι-
αστικά να διαβιβαστούν όλα τα στοιχεία 
των καταθέσεων που έχουν δοθεί από τα 
αδέρφια των δύο γυναικών, αλλά και το 
συγγενικό περιβάλλον του δράστη, που 
επιβεβαίωσε όσα συνέβαιναν. Οι αστυ-
νομικοί του οργανωμένου εγκλήματος, 
ψάχνουν ονόματα και διευθύνσεις. Μπο-
ρεί στην Αλβανία οι καταθέσεις να ανα-
φέρονται σε έναν δικηγόρο, το όνομα 
του οποίου δεν αποκάλυψαν, και λένε ότι 
έχει πεθάνει, όμως στοιχεία μπορούν να 
βρεθούν για τρίτα πρόσωπα που έχουν 
εμπλακεί με την υπόθεση. Οι διαδρομές 
της εμπορίας βρεφών και των παρά-
νομων υιοθεσιών είναι γνωστές στην 
πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας, όπου 
έχουν εξαρθρωθεί δεκάδες ομάδες και 
συνελήφθησαν εκατοντάδες πρόσωπα 
που πούλησαν παιδιά σε άτεκνα ζευ-
γάρια, έναντι δεκάδων χιλιάδων ευρώ 
το καθένα. Κυρίως οι εμπλεκόμενοι 
προέρχονται από τις γειτονιές των ρομά 
στην ανατολική Βουλγαρία. Και μάλιστα 
φαίνεται ότι οι ίδιοι δρόμοι συνδέονται, 
καθώς στις καταθέσεις αναφέρεται ότι 
κάποια από τα παιδιά που γέννησαν οι 
άτυχες γυναίκες, κατέληξαν στα χέρια 
Βουλγάρων. Ειδικών στο εμπόριο βρε-
φών. 

Το ενδιαφέρον για διωκτικές και ει-
σαγγελικές αρχές είναι ότι οι υποθέσεις 
εμπορίας βρεφών με σκοπό την υιοθεσία 
στη Θεσσαλονίκη, με μητέρες που προ-
έρχονται από την Αλβανία είναι λίγες. 
Μία απ’ αυτές αποκαλύφτηκε το 2007, 
όταν συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη η 
μητέρα του παιδιού, μεσάζοντες και ένας 
δικηγόρος από την πόλη. Όλοι τους κα-
ταδικάστηκαν, κάποιοι οδηγήθηκαν στις 
φυλακές, όμως όταν αποφυλακίστηκαν 
εξαφανίστηκαν και δεν παρουσιάστηκαν 
ούτε στο Εφετείο.
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Έντονες αντιδράσεις σε φορείς και κατοίκους μιλούν για αθέτηση συμφωνηθέντων

Ξεσηκωμός στον Έβρο 
για την επέκταση του Φυλακίου 

Κλιμακώνουν τις αντιδράσεις 
τους φορείς και κάτοικοι του 
Έβρου, οι οποίοι ξαφνικά 

ενημερώθηκαν τα Χριστούγεννα πως 
στο Φυλάκιο σχεδιάζεται επέκταση του 
Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης. 
Αυτό σημαίνει την είσοδο μεγαλύτερου 
αριθμού μεταναστών και προσφύ-
γων, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία, 
καθώς σε όλους τους τόνους κυβερ-
νητικά στελέχη διεμήνυαν πως στη 
Θράκη δεν θα κατασκευαζόταν δομή 
για μετανάστες.  

Η «είδηση» για το σχέδιο επέκτασης 
του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
κυκλοφόρησε στον Έβρο από μία ανάρ-
τηση στη Διαύγεια για αγορά έκτασης που 
συνδέεται με επέκταση των εγκαταστά-
σεων της δομής. Το Κέντρο Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης είναι τμήμα του Φυλακίου, 
το υπόλοιπο του οποίου είναι Κέντρο 
Πρώτης Υποδοχής, του υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη, που ουσιαστικά είναι 
κέντρο κράτησης.  Οι φορείς αναστατώ-
θηκαν όταν πληροφορήθηκαν με αυτόν 
τον τρόπο τις προθέσεις του υπουργείου, 
όταν είχε διαβεβαιωθεί και επαναλήφθη-
κε ειδικά μετά την κρίση των Καστανιών 
τον Μάρτιο, ότι στην περιοχή δεν θα γί-
νουν άλλες δομές μεταναστών.  

«Αυτό αντιτίθεται πρώτα στη λογι-
κή. Σε μια παραμεθόριο περιοχή αυτά 
είναι επικίνδυνα. Αυτό που προτάχθηκε 
είναι ότι εθνικοί λόγοι δεν συμβάλλουν 
σε μια τέτοια δομή», είπε στην Karfitsa 
ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας στον Έβρο 
Κώστας Βενετίδης. Οι φορείς της περι-
οχής στην τηλεδιάσκεψη που είχαν τη 
Δευτέρα έδειξαν πως είναι εξαγριωμένοι 
με την απόφαση που πληροφορήθηκαν. 
«Περιμένουμε από τον κ. Μηταράκη να 
έρθει εδώ, να μας εξηγήσει από κοντά 
τι ακριβώς θέλει να κάνει», σημείωσε 
με νόημα ο κ. Βενετίδης. «Ίσως θέλει να 
αποφορτίσει τη δική του νησιωτική περι-
οχή μεταφέροντας το ενδιαφέρον στον 

Έβρο. Μία τέτοια δομή θα γίνει «κρά-
χτης» για όσους θέλουν να έρθουν και η 
πρόσβαση από τα ποτάμια σύνορα είναι 
πιο εύκολη», συμπλήρωσε. 

Αυτή ήταν και η απόφαση των φορέ-
ων που μεταφέρθηκε με επιστολή στον 
υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου 
Νότη Μηταράκη. «Η απόφασή μας έχει 
τρία σκέλη. Καμία νέα δομή προσφύγων 

και μεταναστών, βελτίωση της υπάρχου-
σας δομής και να έρθει εδώ ο υπουργός. 
Περιμένουμε να καθοριστεί η μέρα της 
επίσκεψης», μετέφερε στην Karfitsa ο 
δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρί-
δης που προήδρευσε στη σύσκεψη των 
φορέων που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης.  

«Ο κόσμος έχει αγριέψει», λέει από 
την πλευρά του στην Karfitsa ο πρώην 

πρόεδρος του Πυθίου Χάρης Θεοχαρί-
δης. «Το μεταναστευτικό στον Έβρο δεν 
είναι ζήτημα των τελευταίων χρόνων. 
Το μεταναστευτικό εδώ και 20 χρόνια 
ταλανίζει τον Έβρο, όταν δεν υπήρχε 
πουθενά αλλού», ανέφερε. Οι ακρίτες 
των συνόρων βλέπουν τις κυβερνητικές 
αποφάσεις και θυμούνται τις αντίθετες 
διαβεβαιώσεις. «Αν γίνει αυτό θα είναι 
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Αντιδρούν οι Ενώσεις δικαστών και εισαγγελέων 

Δεν λειτούργησε ποτέ η πύλη 
απολύμανσης στα δικαστήρια

«Διακοσμητική» παραμένει μέχρι σήμερα, μία εβδο-
μάδα μετά την εγκατάστασή της, η πύλη θερμομέτρη-
σης και απολύμανσης για covid 19 στα δικαστήρια 
Θεσσαλονίκης. Από τις λειτουργίες της έχουν ενερ-
γοποιηθεί μόνον οι αντισηπτικές ακτίνες UV, ενώ για 
τις υπόλοιπες είτε αναμένονται άδειες, είτε χαλούν 
προσωρινά. Κι όλα αυτά μέσα σε κλοιό αντιδράσεων. 

Οι πύλη στην κεντρική είσοδο του δικαστικού μεγά-
ρου τοποθετήθηκε με απόφαση του υπουργείου δικαιο-
σύνης και σύμφωνα με υπαλλήλους  και δικηγόρους το 
κόστος της έφτασε τις 14.000 ευρώ. Σκοπός ήταν όλοι οι 
εισερχόμενοι να ελέγχονται και να απολυμαίνονται από 
τον κορωνοϊό. Παρόμοιες πύλες έχουν εγκατασταθεί και 
σε άλλα δικαστήρια της χώρας.   

Ωστόσο η εγκατάσταση προκάλεσε τις αντιδράσεις 
αρχικά από τα μέλη της ένωσης Δικαστών και εισαγγε-
λέων και τα μέλη της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, 
αμέσως μετά από τους συλλόγους και την ομοσπονδία 
δικαστικών υπαλλήλων και τελικά και από τους δικη-
γορικούς συλλόγους. Όλοι τους αμφισβητούν την ασφά-
λεια της συγκεκριμένης ύλης και ζητούν να επιβεβαιώ-
σει ο ΕΟΦ και ο ΕΟΔΥ την ασφαλή λειτουργία τους.   

Οι συγκεκριμένες πύλες έχουν τη δυνατότητα να θερ-
μομετρούν τον εισερχόμενο βλέποντας την εικόνα του 
προσώπου τους σε κάμερα που είναι εγκατεστημένη και 

τάμπλετ. Στο σημείο αυτό οι ενστάσεις των παραγόντων 
της δικαιοσύνης σχετίζονται με το ενδεχόμενο το τά-
μπλετ να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των εικόνων, 
που σημαίνει ότι παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα 
των εισερχομένων. Παρ’ ότι διαψεύστηκε ότι κάτι τέτοιο 
συμβαίνει δεν έχει ελεγχθεί για να αποκλειστεί.   

Η πύλη είναι προγραμματισμένη, όμως στη Θεσ-
σαλονίκη δεν έχει λειτουργήσει καθόλου, να ψεκάζει 
ψυχρό σύννεφο απολυμαντικού προκειμένου τα πόδια 
των εισερχομένων να  απολυμαίνονται. Στο σημείο αυτό 
βρίσκεται η κύρια ένσταση όλων των παραγόντων της 
δικαιοσύνης. Υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία έγκρι-
ση για τη χρήση του απολυμαντικού με αυτόν τον τρόπο, 
από καμία αρμόδια υπηρεσία. Αντιδράσεις έχουν  προ-
καλέσει και  οι ακτίνες UV που έχουν αντισηπτική δρά-
ση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Ειδικά οι δικαστι-
κοί υπάλληλοι εκφράζουν έντονες αντιδράσεις για την 
ασφάλεια τους σε ανθρώπους.   

Στο εσωτερικό της πύλης στη Θεσσαλονίκη έχει το-
ποθετηθεί ένα θερμόμετρο και με αυτό γίνεται σήμερα η 
θερμομέτρηση που νωρίτερα γινόταν από μέλη του Ερυ-
θρού Σταυρού. Ακόμη μία πόρτα είναι ανοιχτή για τους 
αντιδρώντες, ενώ αναμένονται οι εγκρίσεις για όλες τις 
άλλες λειτουργίες, που θεωρείται δύσκολο να ολοκλη-
ρωθούν.
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καταστροφή για τη Θράκη και ειδικά για τον Έβρο», ση-
μείωσε ο κ. Θεοχαρίδης.  

Ήδη οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αλεξανδρούπο-
λης σήκωσαν το λάβαρο των αντιδράσεων. Απειλούν να 
ξεκινήσουν κινητοποιήσεις εάν η κυβέρνηση επιμείνει 
στον σχεδιασμό της για επέκταση του ΚΥΤ Φυλακίου σε 
τέτοιο μέγεθος.  

 
Εθνικοί λόγοι  
Ασφαλώς και οι τοπικοί φορείς εκφράζουν την αντί-

θεσή τους καθώς η περιοχή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη. 
Τόσο ο Έβρος, ως σύνορα, όσοι και η υπόλοιπη Θράκη, 
όπου οι πληθυσμιακοί συσχετισμοί πάντα χρησιμοποιού-
νται από την Τουρκία. «Εάν γίνει μία τέτοια δομή, μπορεί 
αρχικά να πουν προσωρινά, όμως στο μέλλον μπορεί να 
παγιωθεί μια κατάσταση. Να μείνουν μετανάστες, πρό-
σφυγες, αυτοί οι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι, να δημιουρ-
γηθεί πρόβλημα σε μια εποχή που έχουμε προβλήματα 
με τη γείτονα», υποστήριξε ο κ. Βενετίδης. «Είναι αυτή η 

περίοδος που η γείτονα διεκδικεί νησιά, ΑΟΖ, αμφισβητεί 
τη Συνθήκη της Λωζάννης. Μπορεί με οποιαδήποτε προ-
βοκάτσια να δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα», πρό-
σθεσε. Εξήγησε μάλιστα ότι αυτός ήταν ο λόγος που όλες 
οι κυβερνήσεις δεν είχαν ποτέ στο πλάνο τους δημιουρ-
γία δομής μεταναστών στον Έβρο, ακόμη και όταν όλη η 
χώρα είχε γεμίσει από τέτοιες δομές. «Είχαν πάρει θέση 
όλες οι κυβερνήσεις και ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος και επικαλέστηκαν εθνικούς λόγους. Τώρα αυτοί 
οι λόγοι δεν υπάρχουν», διερωτήθηκε. «Εγώ νομίζω ότι 
η κατάσταση έχει επιδεινωθεί».  

«Υπάρχουν 1002 κίνδυνοι από την αύξηση της δυνα-
μικότητας αυτής της δομής. Δεν υπάρχει κανένας λόγος 
να αλλάξει αυτό που είχε ειπωθεί ότι δεν πρέπει να γί-
νει καμία δομή στα σύνορα», υποστήριξε ο κ. Μαυρίδης. 
«Άλλωστε οι ροές την περίοδο αυτή είναι μειωμένες, 
επομένως η δυναμικότητα της σημερινής δομής αρκεί», 
συμπλήρωσε.  

Τα γεγονότα της κρίσης του περσινού Μαρτίου συνδέ-

ονται άμεσα από φορείς και κατοίκους για τον σχεδιασμό 
επέκτασης του ΚΥΤ. «Από την απέναντι πλευρά είχαμε 
απόπειρα εισβολής. Δηλαδή τώρα θα δημιουργήσουμε 
μία δική τους έδρα στο δικό μας έδαφος. Σε απόσταση 
μόλις δέκα χιλιόμετρα από την οριογραμμή. Πρέπει να 
κοιτάξουμε και το εσωτερικό και όχι μόνο το εξωτερικό. 
Όταν ο Έβρος είναι ασφαλής και η Ελλάδα μένει ασφα-
λής», ισχυρίστηκε ο κ. Θεοχαρίδης.  

Στο Φυλάκιο Έβρου οι ντόπιοι φοβούνται ότι αρχικά 
θα οδηγηθούν τουλάχιστον 1.500 πρόσφυγες και μετα-
νάστες, όμως ο αριθμός μπορεί αν αυξηθεί ακόμη πε-
ρισσότερο. «σκεφτείτε πως αν φτάσουν 5.000 είναι όσοι 
ζουν σε 40 χωριά του βορείου Έβρου. Ας προσέξουν τι 
κάνουν».   

Στον βόρειο Έβρο η οργή έχει ξεχειλίσει. «Δεν έγινε 
ούτε κουβέντα. Μας είχαν διαβεβαιώσει το αντίθετο και 
μάθαμε από τη διαύγεια το σχέδιο. Δεν πρέπει να γίνει 
ούτε μία δομή όχι μόνον στον Έβρο, αλλά σε όλη τη Θρά-
κη», κατέληξε ο κ. Βενετίδης.
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Αυξημένη «πίεση» στο ποτάμι, μειωμένοι οι αριθμοί των συλλήψεων 

Ο Eβρος με αντανακλαστικά… συναγερμού 

Η σημαντική μείωση των 
αριθμών στις μεταναστευτικές 
ροές από τα ελληνοτουρκι-

κά σύνορα του Έβρου, τον Νοέμβριο 
σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, δεν 
αποτυπώνουν την πραγματική εικό-
να. Σύμφωνα με τους φρουρούς των 
συνόρων η «πίεση» από την τουρκι-
κή πλευρά είναι ασφυκτική, αρκετά 
έντονη για την εποχή. Αντίστοιχες 
είναι οι «αποτροπές», όπως ακριβώς 
ονομάζονται οι επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. 
να εμποδίζεται η είσοδος οποιουδήπο-
τε στο ελληνικό έδαφος. Η ετοιμότητα 
των δυνάμεων στα σύνορα είναι μόνι-
μα σε επίπεδα συναγερμού. Μετά την 
κρίση του περασμένου Μαρτίου, όλα 
στον Έβρο είναι διαφορετικά.  

Κάποιος θα περίμενε αυτή την περίο-
δο να καταγραφεί μείωση στην πίεση των 
μεταναστευτικών ροών στα ποτάμια σύ-
νορα. Ωστόσο οι καιρικές συνθήκες βο-
ηθούν τους διακινητές, που εξακολου-
θούν να κάνουν χρυσές δουλειές από την 
ανατολική πλευρά του Έβρου. Εισπράτ-
τοντας χιλιάδες ευρώ και προωθώντας 
εκατοντάδες μετανάστες στο ευρωπαϊκό 
έδαφος. Συνήθως την περίοδο αυτή ο 
Έβρος «φούσκωνε» λόγω των βροχο-
πτώσεων και αποτελούσε αποτρεπτικό 
παράγοντα για τη διέλευση οποιουδή-
ποτε. Αν και οι διακινητές ακόμη και σε 
τέτοιες δύσκολες καιρικές συνθήκες, 
οδηγούν αρκετούς μετανάστες στο πο-
τάμι πείθοντάς τους ότι δεν κινδυνεύουν. 
Και πολλοί είναι που έχασαν τη ζωή τους.  

Σύμφωνα με τις αρχές των συνόρων 
σε καθημερινή βάση, όλο το 24ωρο οι  
συνοριακοί φρουροί με κάθε μέσο απο-
τρέπουν ομάδες μεταναστών καθοδη-
γούμενες από διακινητές να περάσουν τα 
σύνορα. Τα τεχνικά μέσα που προμηθεύ-
τηκαν στον Έβρο το τελευταίο διάστημα, 
ακόμη και οι σειρήνες πανικού, εξακο-
λουθούν να χρησιμοποιούνται προκει-
μένου να αποτρέπουν τη διέλευση. Τον 
Νοέμβριο στην ανατολική Μακεδονία – 
Θράκη καταγράφηκε μείωση όσων δια-
κινητών συνελήφθησαν και μεταναστών 
που εντοπίστηκαν. Συγκεκριμένα εντοπί-

στηκαν 825 μετανάστες και πρόσφυγες, 
όταν τον Οκτώβριο είχαν βρεθεί 1.303 
στην ίδια περιοχή. Το Νοέμβριο συνελή-
φθησαν 36 διακινητές ενώ τον Οκτώβριο 
73. «Τα νούμερα μπορεί να είναι μειωμέ-
να, όμως η πίεση είναι περισσότερο αυ-
ξημένη απ’ ότι τους αντίστοιχους μήνες 
πέρσι», έλεγε στην Karfitsa αξιωματικός 
των συνόρων.  

Πάντως τον περσινό Νοέμβριο στην 
περιοχή του Έβρου είχαν εντοπιστεί 
πολλοί περισσότεροι μετανάστες και 
πρόσφυγες, σύμφωνα με τα στατιστικά 
στοιχεία που ανακοινώνει η αστυνομία.  
Μάλιστα την περίοδο εκείνη οι αριθμοί 
ήταν αυξημένοι και στη δεύτερη ζώνη 
των διελεύσεων, στη Θεσσαλονίκη. Συ-
γκεκριμένα, το Νοέμβριο του 2019 στα 
σύνορα είχαν εντοπιστεί 992 μετανάστες 
και πρόσφυγες και συνελήφθησαν 64 δι-
ακινητές. Τον ίδιο μήνα είχαν εντοπιστεί 
στη Θεσσαλονίκη 1.233 μετανάστες, ενώ 
συνελήφθησαν 10 διακινητές. Τον φετινό 
Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη εντοπίστη-
καν μόλις 235 μετανάστες και συνελή-
φθησαν 14 διακινητές. Αυτό δείχνει ότι οι 
αριθμοί όσων περνούν από τη ζώνη των 

συνόρων έχουν μειωθεί πολύ σημαντικά.  
 
Οι νεαροί με τα όπλα 
Ένα περιστατικό με κλοπή κυνηγετι-

κών όπλων, που σημειώθηκε ανήμερα 
Χριστουγέννων στην περιοχή του Σου-
φλίου, έδειξε πως οι διωκτικές αρχές 
στα σύνορα είναι σε απόλυτη ετοιμότητα. 
Μάλιστα φάνηκε πως άμεσα υπάρχουν 
τα τεχνικά μέσα και οι ενισχυμένες δυ-
νάμεις για τον εντοπισμό οποιουδήποτε. 
Πρόκειται για την κλοπή των δύο κυ-
νηγετικών όπλων που σημειώθηκε από 
έξι μετανάστες, οι οποίοι νωρίτερα είχαν 
περάσει τον Έβρο. Συγκεκριμένα, όπως 
ανακοινώθηκε, οι νεαροί μετά τη διέλευ-
σή τους από τα σύνορα βρήκαν σε ορεινό 
οικισμό κοντά στο Σουφλί ένα αγροτικό 
αυτοκίνητο. Το άνοιξαν, προσπάθησαν να 
το βάλουν μπροστά όμως δεν κατά κα-
τάφεραν. Βρήκαν στο εσωτερικό του δύο 
κυνηγετικά όπλα και τα πήραν. Μάλιστα, 
σύμφωνα με τη δικογραφία που σχημα-
τίστηκε σε βάρος τους, ο γιος του ιδιο-
κτήτη τους αντιλήφθηκε και όταν τους 
κάλεσε να φύγουν εκείνοι πυροβόλησαν 
μία φορά στον αέρα και εξαφανίστηκαν.  

Στην αστυνομία των συνόρων σήμα-
νε συναγερμός, με τον φόβο μήπως πίσω 
από μία συνηθισμένη κλοπή έξι νεαρών 
μεταναστών κρύβεται κάτι άλλο. Μέσα 
σε λίγες ώρες, το πρωί του Σαββάτου οι 
μετανάστες εντοπίστηκαν σε απόσταση 
τεσσάρων χιλιομέτρων μακριά από το 
σημείο της κλοπής και έχοντας τα όπλα. 
Επιβεβαιώθηκε ότι πήραν τα δύο κυνη-
γετικά λόγω…  νεανικής ανεμελιάς, ίσως 
επειδή είχαν κάποιον φόβο, χωρίς μάλι-
στα να τα χρησιμοποιήσουν. Συνελήφθη-
σαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Τα  
όπλα και τα φυσίγγια βρέθηκαν όπως τα 
πήραν.  

Το συγκεκριμένο περιστατικό έδειξε 
πως στα σύνορα του Έβρου, μετά την 
κρίση του περασμένου Μαρτίου, όλα 
λειτουργούν διαφορετικά. Τα μέτρα είναι 
περισσότερο αυξημένα, τα αντανακλα-
στικά των διωκτικών αρχών ακόμη πιο 
γρήγορα και η ευκολία να «σαρωθεί» 
οποιαδήποτε περιοχή πλέον είναι μεγα-
λύτερη. «Είναι αλήθεια πως όλα έχουν 
αλλάξει μετά τον Μάρτιο. Όλα δουλεύ-
ουν πλέον στο «κόκκινο», εξηγούσε το-
πικός παράγοντας στον Έβρο.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Κ Ω Σ Τ Α Σ  Κ Α Ν Τ Ο Υ Ρ Η Σ 
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Τι έφταιξε και ξέφυγε η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη 

Μελετούν το μοντέλο
των λαθών για τη διασπορά 

Τί ήταν αυτό που έφταιξε και ο 
κορωνοϊός «απλώθηκε» τόσο 
πολύ στη Θεσσαλονίκη και στη 

Βόρεια Ελλάδα, φτάνοντας σε σημείο 
να πλησιάσουν οι πόλεις την εικόνα 
της ιταλικής επαρχίας του Μπέργκαμο; 
Οι σειρές των τάφων στα δύο μεγάλα 
νεκροταφεία της Θεσσαλονίκης και 
η απόλυτη πληρότητα των εντατικών 
μονάδων στα νοσοκομεία, αποτελούν 
τις τραγικές συνέπειες. Και η αιτία 
αναζητείται. Ως μελέτη για να αποφευ-
χθεί η επανάληψη μίας πορείας που 
εάν ξανασυμβεί μπορεί να είναι πολύ 
χειρότερη απ’ ότι αυτή που πέρασε. 

Η ανάλυση των επιτελών σε υγεία, 
πολιτική και αστυνομία, για το καταστρο-
φικό δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου στη 

Θεσσαλονίκη οδηγεί σε ποικίλα συμπε-
ράσματα για τους λόγους που η πανδη-
μία επηρέασε τόσο πολύ τη Θεσσαλο-
νίκη. Όλα ξεκινούν από τη χαλαρότητα 
του πληθυσμού, η οποία ενισχύθηκε και 
από τις εκτιμήσεις των πολιτικών που 
προέβλεπαν ότι η χώρα δεν θα περάσει 
δεύτερο κύμα, αλλά και από τη χαλαρό-
τητα των ελέγχων. «Η εικόνα της Θεσ-
σαλονίκης των μηδενικών κρουσμάτων 
να διασκεδάζει, να σχηματίζει ουρές έξω 
από εκκλησίες για το εορταστικό τριήμε-
ρο και να κυκλοφορούν όλοι οι κάτοικοι 
χωρίς έλεγχο ήταν η αρχή της έκρηξης», 
σχολίασε υγειονομικός που παρακολου-
θούσε την εξέλιξη της πανδημίας. «Το 
σύστημα της υγείας στην πόλη οριακά 
άντεξε. Όμως δεν θα γίνει το  ίδιο και 

σε ένα τρίτο κύμα με ένα παρόμοιο κα-
ταστροφικό δεκαπενθήμερο», εξήγησε 
μιλώντας την Karfitsa. 

Το καλοκαίρι κύλησε ομαλά για τη 
Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. 
Ακόμη και τα κρούσματα των τουριστών 
έμεναν ελεγχόμενα, οι αριθμοί που συν-
δέονταν με τον κορωνοϊό (κρούσματα, 
διασωληνωμένοι, νεκροί) ήταν σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα. Όλα συνετέλεσαν σε ένα 
απόλυτο κλίμα χαλάρωσης του πληθυ-
σμού. «Και σε αυτό συνέβαλαν οι δηλώ-
σεις πολιτικών, που είτε προέβλεπαν ότι 
την Ελλάδα δεν θα τη χτυπήσει το δεύτε-
ρο κύμα της πανδημίας, αλλά κυρίως ότι 
δεν θα χρειαστεί άλλο lockdowvnόπως 
του Μαρτίου, παρά μόνον αν χρειαστεί θα 
ληφθούν τοπικά μέτρα. Όλο αυτό το κλί-

μα ευνόησε τη χαλάρωση όλων», ανέ-
φερε γιατρός που υπηρετεί σε  κλινική 
covid μεγάλου νοσοκομείου και έβλεπε 
μπροστά του ανθρώπους να υποφέρουν.  

«Προφανώς έφταιξε και το ζήτημα 
των ελέγχων. Όταν έβλεπες στην πόλη 
γεμάτα μπαράκια, με περισσότερο κόσμο 
από όσο επιτρέπεται και οι υπηρεσίες 
έκαναν μόνον έλεγχο… ηχορύπανσης, 
αυτά ήταν τα αποτελέσματα». Πολιτικός 
παράγοντας που συμμετείχε στην πα-
ρακολούθηση της εικόνας της Βόρειας 
Ελλάδας έχει σταχυολογήσει τις αιτίες 
που οδήγησαν στο  καταστροφικό αποτέ-
λεσμα. Μιας πόλης, που από παράδειγμα 
προς μίμηση με ελάχιστα κρούσματα και 
διασπορά, έγινε παράδειγμα προς απο-
φυγή με το κόκκινο να χτυπάει διαρκώς. 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Κ Ω Σ Τ Α Σ  Κ Α Ν Τ Ο Υ Ρ Η Σ 

Εισαγγελική έρευνα 
για την έκρηξη 

Εισαγγελική έρευνα για να εξεταστεί 
τι πήγε στραβά στη Θεσσαλονίκη και 
η κατάσταση ξέφυγε με τη διασπορά 
του κορωνοϊού, προκλήθηκε μετά τις 
δηλώσεις του διευθυντή της ΜΕΘ του 
νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου» Νικ. 
Καπραβέλου. Στράφηκε εναντίον της 
στάσης της επιτροπής λοιμωξιολόγων 
και του γεγονότος ότι δεν λήφθηκαν 
μέτρα ειδικά κατά τη διάρκεια του εορ-
ταστικού τριημέρου. 
Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Π. 
Παναγιωτόπουλος ζήτησε να διερευ-
νηθούν όσα ανέφερε ο κ. Καπραβέλος, 
να ζητηθεί να εξηγήσει ο ίδιος τι δεν 
έγινε και τι ήταν εφικτό να γίνει, πότε 
έπρεπε να ληφθούν μέτρα και ποιος 
ήταν υπεύθυνος γι’ αυτό. Η έρευνα, 
μετά την κατάθεση Καπραβέλου στον 
πταισματοδίκη, κρίθηκε και διαβιβά-
στηκε λόγω αρμοδιότητας στον εισαγ-
γελέα Αθήνας, όπου θα εξεταστεί εάν 
έχουν ποινική ευθύνη τα μέλη της επι-
τροπής.  
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«Έλεγχοι γίνονταν και θα γίνονται. Όμως ο κόσμος δεν 
πειθαρχεί. Ήταν και αυτές οι συνεστιάσεις και τα πάρτι 
που ξεκίνησαν το κακό», απαντά από την πλευρά του αξι-
ωματικός της ΕΛ.ΑΣ., θεωρώντας ότι οι αιτίες της μεγά-
λης διασποράς στη Θεσσαλονίκη ήταν πολλές.  

 
Οι φοιτητές και τα πάρτι  
Η βασική αιτία που όλοι καταλήγουν ότι ξεκίνησε η 

πρώτη φάση της διασποράς στη Θεσσαλονίκη, τον Αύ-
γουστο, ήταν η μαζική έλευση των φοιτητών και τα πάρτι 
με τη συμμετοχή τους. Είτε στο Πανεπιστήμιο, αλλά κυ-
ρίως σε κλαμπ και μπαράκια. «Όταν στην πόλη των μη-
δενικών κρουσμάτων ήρθαν ταυτόχρονα 50.000 φοιτη-
τές, που με κάθε τρόπο συνδέθηκαν με άλλους 50.000 
φοιτητές που μένουν με τις οικογένειές τους, το μίγμα 
ήταν εκρηκτικό», εξήγησε υγειονομικός στην Karfitsa. 
Οι συγκεντρώσεις στα σπίτια και τα κατ’ οίκον πάρτι ήταν 
συνεχή. Τότε δεν υπήρχε ανησυχία, στα τέλη καλοκαιριού 
αρχές Φθινοπώρου και δεν γινόταν καταγγελίες. Όμως η 
διασπορά ξεκίνησε», σχολίασε ο αστυνομικός. «Ήταν τα 
μεγάλα πάρτι στα Πανεπιστήμια και κανείς δεν μπορεί να 
παραβλέψει ότι στα μπαράκια δεν υπήρχε κανένας έλεγ-
χος. Ήταν γεμάτα», συμπλήρωσε ο πολιτικός παράγο-
ντας.  

Πρόσωπο που γνωρίζει την κατάσταση στον χώρο 
των καταστημάτων διασκέδασης, έλεγε στην Karfitsa 
πως εκείνη την περίοδο δεν γινόταν κανένας έλεγχος. 
«Τα πάρτι στις ταράτσες ήταν καθημερινά. Καταστήματα 
δεν ελέγχονταν καθόλου». Χαρακτηριστικό είναι ότι ακό-
μη και την παραμονή του νέου lockdownοργανώθηκαν 
μαζικά πάρτι. «Όλοι πίστευαν ότι η πόλη θα ήταν ανίκη-
τη». 

Στο σκηνικό αυτό, η περιφέρεια της Βόρειας Ελλάδας 
επηρεάστηκε από τη μία από τα εισαγόμενα τουριστικά 
κρούσματα, μέσω Προμαχώνα, όπου καθυστέρησε η 
λήψη αυστηρών μέτρων. Και ενισχύθηκε από την είσοδο 
εκατοντάδων εργατών γης από την Αλβανία για τις περιο-
χές της δυτικής  και κεντρικής Μακεδονίας. Όπως αποδεί-

χτηκε οι περισσότεροι εισέρχονταν με πλαστά τεστ. Ενώ 
και όσοι ήρθαν πριν την εφαρμογή των μέτρων αυτών, 
δεν έμειναν ποτέ σε καραντίνα.   

Δεν ήθελε πολύ οι αριθμοί ν’ αρχίσουν ν’ ανεβαίνουν. 
Είναι όμως η περίοδος που όλοι πιστεύουν πως δεν πρό-
κειται να ληφθεί κανένα επιπλέον ισχυρό μέτρο. Ειδικά 
η Θεσσαλονίκη «αισθανόταν» ότι είχε ασυλία ακόμη και 
σε τοπικούς περιορισμούς λόγω χαμηλών κρουσμάτων. 
Τα πρώτα ανησυχητικά μηνύματα όμως έρχονται από τα 
γηροκομεία της πόλης. Παρά τα δεκάδες κρούσματα σε 
τέτοιες δομές και η καταγραφή περισσότερων από πάρ-
τι που έγιναν στη Χαλκιδική και στην πόλη, ακολουθεί 
η απόλυτη ανοχή στο εορταστικό τριήμερο, με τις ουρές 
των πιστών και τα αγκαλιάσματα των επισκόπων στον 
Άγιο Δημήτριο. Τα καφέ στην πόλη μένουν ανοιχτά, παρά 

την κατακόρυφη αύξηση περιστατικών και τις διαρκείς 
εκκλήσεις για μέτρα των υγειονομικών.  

Ο φόβος για την κατάρρευση του συστήματος υγείας 
είχε φτάσει στα πρόθυρα. Δεν είναι τυχαίο πως εξετάστη-
καν και ήταν έτοιμες να εφαρμοστούν λύσεις ανάγκης για 
μεταφορά ασθενών στα νοσοκομεία της Αθήνας με τρένα 
και ελικόπτερα. Ούτε ότι επιτάχθηκαν δύο ιδιωτικές κλι-
νικές. Όλα τα νοσοκομεία γέμισαν κλινικές covid, εντα-
τικές έγιναν μέχρι και σε… διαδρόμους, ενώ νοσοκόμοι 
και γιατροί έφταναν από κάθε σημείο της χώρας που είχε 
λιγότερα κρούσματα. Ως ενίσχυση στους ήδη νοσούντες 
γιατρούς και νοσοκόμους της Θεσσαλονίκης. «Το σύστη-
μα άντεξε οριακά. Το προσωπικό ήταν ξεκούραστο από το 
καλοκαίρι και το πρώτο κύμα που δεν υπήρχε πρόβλη-
μα. Είχαμε μάθε κιόλας. Οι μονάδες ήταν άδειες, όπως 
και οι κλινικές. Όμως εάν επαναλαμβανόταν ένα ακόμη 
τέτοιο δεκαπενθήμερο θα σήμαινε καταστροφή. Θα βλέ-
παμε σκηνές στα νοσοκομεία», μετέφερε γιατρός πρώτης 
γραμμής. «Μπορεί τώρα να έχουν μειωθεί τα κρούσματα 
και οι εισαγωγές, όμως οι μονάδες είναι ακόμη γεμάτες. 
Το σύστημα δεν εκτονώθηκε», συμπλήρωσε. 

  

Τα γηροκομεία και η ατομική ευθύνη  
Όσο τα κρούσματα απλώς έδειχναν τάσεις αυξητικές, 

ο πληθυσμός εξακολουθούσε να μένει χαλαρός, όπως 
καταγράφουν οι αναλυτές της κατάστασης για το κατα-
στροφικό δεύτερο κύμα της πανδημίας στη Θεσσαλονίκη. 
Ωστόσο ο τρόμος άρχισε να φαίνεται, ειδικά στις δομές 
ηλικιωμένων. Εκεί όπου τα μέτρα για τους συγγενείς ήταν 
σκληρά, με απαγόρευση επισκεπτηρίου και οποιασδήπο-
τε επαφής με τους τρόφιμους, όμως μέτρα για το προσω-
πικό δεν λαμβάνονταν. Και όλα επαφίονταν στην ατομική 
ευθύνη. 

Η μεγάλη έκρηξη σημειώνεται στα μέσα Αυγούστου 
όταν στο γηροκομείο του Ασβεστοχωρίου διαπιστώνεται 
ότι «εισέβαλε» ο ιός. Οι υπερήλικες ο ένας μετά τον άλ-
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λον διακομίζονται στις κλινικές covidτων νοσοκομείων 
και από τις πρώτες ημέρες καταγράφονται οι πρώτοι θά-
νατοι. Η εισαγγελική έρευνα που είναι σε εξέλιξη ανα-
μένεται να δείξει με  ποιόν τρόπο έγινε η διασπορά και 
αν ισχύουν όσα είπε ο λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόρδας 
ότι προήλθε από έναν εργαζόμενο, συγγενής του οποί-
ου ήταν σε πάρτι στη Χαλκιδική. Την ώρα που οι νεκροί 
από το Ασβεστοχώρι αυξάνονταν, άλλο ένα γηροκομείο 
πλήττεται από τον κορωνοϊό. Είναι η «Εστία Παπαγεωρ-
γίου» στον Εύοσμο. Και εκεί παραγγέλθηκε εισαγγελική 
έρευνα για να διαπιστωθεί πού έγινε το λάθος. Ακολού-
θησαν όμως διαδοχικά περιστατικά σε παρόμοιες δομές. 
Στο γηροκομείο στον Άγιο Βασίλειο, στον Άγιο Νικόλαο 
της Θέρμης, στη μέριμνα Ποντίων Κυριών της Πολίχνης. 
Όπως και σε άλλες δομές όπως ο Άγιος Παντελεήμων και 
ο Άγιος Δημήτριος. «Εκεί διαπιστώνεται πως οι εργαζόμε-
νοι μεταφέρουν τον κορωνοϊό στο εσωτερικό των ιδρυ-
μάτων». Άλλες έρευνες δεν παραγγέλθηκαν από τον ει-
σαγγελέα για τη διερεύνηση ευθυνών, ωστόσο συγγενείς 
νεκρών καταθέτουν μηνύσεις. Θεωρούν ότι τα μέτρα δεν 
τηρήθηκαν από την πλευρά των υπευθύνων των δομών 
και ζητούν να αποδοθούν ποινικές ευθύνες.   

1 Τα σπίτια και τα μέτρα  
Η κατάληξη που οδήγησε στη μεγάλη έκρηξη του κα-

ταστροφικού δεκαπενθήμερου του Νοεμβρίου συνδέεται 
μόνον με την ατομική ευθύνη, καθώς πλέον οι έλεγχοι 
είναι πολλοί. Μπορεί οι πολίτες να φορούν στις μετακινή-
σεις τους μάσκες, να κινούνται όπως προβλέπεται, όμως 
κατά τ’ άλλα δεν τηρούν τα μέτρα περιορισμού. Ήταν το 
αντικείμενο που εξετάστηκε σε σύσκεψη που πραγματο-
ποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν στα μέσα Νοεμβρίου 
έφτασε επειγόντων ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. 
Οι έλεγχοι ήταν χιλιάδες, πρόστιμα λίγα. Η απάντηση των 
αξιωματικών της Θεσσαλονίκης στον κ. Χρυσοχοΐδη ήταν 
ότι οι διατάξεις του lockdown ήταν χαλαρές. Επιτρέπο-
νται όλες οι μετακινήσεις παρ’ ότι τα καταστήματα είναι 
κλειστά. Αυτά μετέφερε με τη σειρά του και ο υπουργός 
στα ανώτερα κυβερνητικά κλιμάκια.  Ο ιός πλέον έχει ει-
σβάλλει στο εσωτερικό των σπιτιών. Μεταξύ οικογενειών 
καταγράφεται πως αδιαφορούν για τις επαφές τους με 
άτομα που βρίσκονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Αρ-
κετοί φαίνεται πως αδιαφορούν ακόμη και αν ένας εκ των 
μελών της οικογένειας νοσεί. Προτιμούν να συνεχίσουν 
τις επισκέψεις τους σε καταστήματα που είναι ανοιχτά, 
όπως σούπερ μάρκετ και φούρνους, από το να μείνουν 
στα σπίτια τους. Δεν κάνουν τεστ,  καθώς στις περισσότε-
ρες φορές είτε είναι ασυμπτωματικοί, είτε έχουν ελαφρά 
συμπτώματα. Όμως η διασπορά γίνεται με ταχείς ρυθ-
μούς. Τα μέτρα πλέον και η αυστηροποίησή τους αδυ-
νατούν να ανακόψουν την καταστροφική πορεία. Ειδικά 
εάν επικεντρώνονται στο κέντρο της πόλης και όχι στις 
γειτονιές. Όπως και οι εικόνες από τα γεμάτα νοσοκομεία 
και τα γεμάτα νεκροταφεία. Ακόμη και από τις ουρές των 
πολιτών έξω από τις τέντες των νοσοκομείων για τεστ. Τα 
Σαββατοκύριακα άλλωστε τα πάρκα και οι πλατείες είναι 
γεμάτα. Και στα σπίτια πηγαινοέρχονται διάφοροι. Πλέον 
δεν είναι μόνον οι φοιτητές και οι συγκεντρώσεις τους. 
Ούτε οι νέοι που διασκεδάζουν μέσα στα σπίτια τους. Με  
καταστήματα κλειστά, η ατομική ευθύνη είναι το μονα-
δικό μέσο που μπορεί να ανακόψει την πανδημία. Όμως 
εξέλειπε.  
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Σε 40.000 ελέγχους στο Δ.Θεσσαλονίκης, μόλις 0,7% οι παραβάτες

«Σάρωσε» η Δημ. Αστυνομία 
σε ελέγχους για κορονοϊό το 2020

«Σάρωσε» σε ελέγχους για τον κο-
ρονοϊό η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
2020, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν 
τηρούνται στην πόλη όλα τα μέτρα που 
επέβαλε από την πρώτη στιγμή η πολι-
τεία για την αντιμετώπιση και τον περι-
ορισμό της πανδημίας. Οι έλεγχοι, που 
ξεκίνησαν από τον περασμένο Μάρτιο με 
την εφαρμογή του πρώτου lockdown και 
συνεχίζονται έως σήμερα, αφορούσαν 
το ωράριο κυκλοφορίας των πολιτών, 
τη σωστή χρήση της μάσκας αλλά και 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα με τα οποία 
έπρεπε να λειτουργούν οι επιχειρήσεις 
και τα καταστήματα της πόλης.

Χαρακτηριστικό είναι, πως οι μήνες 
με τους περισσότερους ελέγχους για τη 
Θεσσαλονίκη ήταν ο Απρίλιος, οπότε και 
αυστηροποιήθηκαν τα μέτρα γεγονός 
που οδήγησε και σε «λουκέτο» δημό-
σιων χώρων ώστε να αποφευχθεί ο συ-
νωστισμός, αλλά και ο «μαύρος», όπως 
αναφέρθηκε από τη διοίκηση Ζέρβα, 
Νοέμβριος εξαιτίας της ραγδαίας αύξη-
σης των κρουσμάτων, των διασωληνω-
μένων ασθενών στα νοσοκομεία και του 
μεγάλου ιικού φορτίου που επικρατούσε 
στην πόλη.

Ωστόσο, στα αξιοσημείωτα είναι πως 
οι Θεσσαλονικείς φαίνεται πως τήρησαν 
απαρέγκλιτα τα μέτρα κατά τις μετακι-
νήσεις τους, είτε πεζή, είτε με τα αυτο-
κίνητα, αλλά και κατά την εργασία τους 
καθώς -σύμφωνα με τα στοιχεία- σε σύ-
νολο περίπου 40.000 ελέγχων που διε-
νεργήθηκαν το 2020 επιβλήθηκαν από 
τη Δημοτική Αστυνομία μόλις 267 πρό-
στιμα, ύψους 300 ευρώ. Το ποσοστό ανα-
λογεί περίπου στο 0,7% των ελεγχθέ-
ντων δημοτών και καταστηματαρχών, 
με τους περισσότερους να γνωρίζουν 
πως για τις μετακινήσεις πρέπει να έχουν 
αποστείλει το σχετικό sms και να φέρουν 
μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
ή να τηρούν το ποσοστό τ.μ. επιφανείας 

ανά άτομο και τις αποστάσεις των τραπε-
ζοκαθισμάτων.

«Το 2020 φτάνοντας περίπου τους 
40.000 ελέγχους από τις αρχές Μαρτίου, 
με μόλις 83 δημοτικούς αστυνομικούς, 
δώσαμε τον καλύτερο μας εαυτό για τον 
περιορισμό της πανδημίας. Μοναδικό 
μας μέλημα η διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας, με πιστή τήρηση των μέτρων και 
συνεχή επικοινωνία με τον κόσμο, σε κα-
θημερινή βάση, για την ενημέρωση του», 
δήλωσε στην εφημερίδα «Karfitsa» ο 
εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος του 
δήμου Θεσσαλονίκης, αρμόδιος για θέ-
ματα Δημοτικής Αστυνομίας, Δημήτρης 
Δαγκλής, αναφορικά με το έργο που 
έπρεπε να φέρει εις πέρας η υπηρεσία.

Οι έλεγχοι για την εφαρμογή των 
μέτρων αποφυγής και περιορισμού της 

διάδοσης του κορονοϊού πραγματοποιή-
θηκαν σε όλη την πόλη, ενώ σε αρκετές 
περιπτώσεις συστάθηκαν μικτά κλιμά-
κια με την Ελληνική Αστυνομία και την 
Ενιαία Αρχή Διαφάνειας. Το παραλιακό 
μέτωπο, η Αριστοτέλους και οι λαϊκές 
αγορές ήταν στο επίκεντρο εξαιτίας της 
συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού πολι-
τών, ενώ τις ώρες απαγόρευσης κυκλο-
φορίας στήθηκαν μπλόκα σε πολλά κε-
ντρικά σημεία της πόλης.

Και το 2021, σύμφωνα με τον κ.Δα-
γκλή, η Δημοτική Αστυνομία θα παρα-
μείνει προσηλωμένη στην τήρηση των 
μέτρων για την καταπολέμηση της παν-
δημίας, όπως αυτά διαμορφώνονται, 
ανά χρονική περίοδο από την Πολιτεία, 
σε συνεργασία με όλες τις συναρμόδιες 
υπηρεσίες.

«Θεωρώ ότι το 2021 είναι το έτος 
όπου θα περιοριστεί αισθητά ο κορονοϊός 
και θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. 
Ο περισσότερος κόσμος έχει μάθει να ζει 
με αυτό το κακό που μας βρήκε, προσαρ-
μόστηκε και υπομένει. ‘Ολοι μαζί, ενω-
μένοι, συνεχίζουμε την κοινή προσπά-
θεια για μείωση των κρουσμάτων», είναι 
το χαρακτηριστικό μήνυμα που στέλνει ο 
κ.Δαγκλής.

Ανάλογοι έλεγχοι για την τήρηση των 
μέτρων του κορονοϊού, κατά τη διάρκεια 
του 2020, πραγματοποιήθηκαν και σε 
άλλες Δήμους της Θεσσαλονίκης που 
διαθέτουν Δημοτική Αστυνομία, όπως 
για παράδειγμα στην Καλαμαριά και στον 
Κορδελιού Ευόσμου.
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ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Πρόγραμμα 6,12 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Συνδέονται νοικοκυριά με χαμηλά 
εισοδήματα στο δίκτυο φυσικού αερίου

Πρόγραμμα επιδότησης από 
65% έως και 100% για νοι-
κοκυριά που θέλουν να συν-

δεθούν με το φυσικό αέριο χρηματο-
δοτεί  η Περιφέρεια Θεσσαλίας  μέσω 
του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020. Σε 
συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο 
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας 
Αγοραστός από κοινού με τον Γενικό 
Διευθυντή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ Λεωνίδα 
Μπακούρα ανακοινώθηκε ότι ξεκινούν 
οι αιτήσεις ένταξης στη δράση με τίτλο 
«Αντικατάσταση συστημάτων θέρμαν-
σης πετρελαίου με συστήματα φυσικού 
αερίου σε κατοικίες», προϋπολογι-
σμού 6,12 εκατ. ευρώ 

Το πρόγραμμά αφορά: 
• Καταναλωτές με ατομικό εισόδημα 

έως 20.000 ευρώ και οικογενειακό έως 
30.000 ευρώ. Η κατηγορία αυτή ενισχύ-
εται κατά 65%. 

• Δικαιούχους του επιδόματος κοι-
νωνικής αλληλεγγύης. Η συγκεκριμένη 
ομάδα τυγχάνει 100% της επιδότησης 
για την εγκατάσταση συστήματος φυσι-
κού αερίου.

Κώστας Αγοραστός Περιφερειάρ-
χης Θεσσαλίας: « Το 2021 θα είναι μια 
δύσκολη χρονιά. Χρειάζεται συνένωση 
δυνάμεων και απαιτείται να κάνουμε πε-
ρισσότερα για εκείνους που έχουν ανά-
γκη. Γι’ αυτό επιλέξαμε να ξεκινήσουμε 
με ένα πρόγραμμα ουσίας που βοηθάει 
τις οικογένειες με χαμηλά εισοδήμα-
τα και  «συμμαχεί» με τον περιβάλλον. 
Πρόθεσή μας είναι η αποκατάσταση της 
ειρήνης με τον περιβάλλον που έχει χα-
θεί τα τελευταία χρόνια. Γι’ αυτό ενώσαμε 
τις δυνάμεις μας με την ΕΔΑ Θεσσαλονί-
κης-Θεσσαλίας. Θέλω να ευχαριστήσω 
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 και 
την ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας κα-
θώς η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποτελεί 
την πρώτη Περιφέρεια στη χώρα η οποία 

με στρατηγική και σχέδιο «τρέχει» σή-
μερα ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα με 
το οποίο μπορούν σύντομα οι πολίτες να 
συνδεθούν με το φυσικό αέριο.

 Είναι ένα πρόγραμμα που αφορά του 
πολίτες αλλά και το περιβάλλον. Είναι 
ένα πρόγραμμα που επιδοτεί την εσω-
τερική εγκατάσταση του φυσικού αερίου 
δηλαδή την αντικατάσταση του λέβητα 
και όλες εκείνες τις αλλαγές που πρέπει 
να πραγματοποιηθούν μέσα στο σπίτι. 
Κατά 100% επιδοτούνται οι δικαιούχοι 
του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύ-
ης και  κατά 65% επιδοτούνται οι πολίτες 
με ατομικό εισόδημα έως 20.000 ευρώ 
και οικογενειακό έως 30.000 ευρώ. Δεν 
είναι μόνο αυτό το όφελος. Παράλληλα 
οι ωφελούμενοι θα επωφεληθούν και 
από τη δωρεάν σύνδεση με το δίκτυο 
φυσικού αερίου. Είναι ένα πρόγραμμα 
που βοηθά  ουσιαστικά τις οικογένειες 
με χαμηλά εισοδήματα και απευθύνεται 
σε όλους τους πολίτες που διαμένουν σε 
περιοχές όπου υπάρχει δίκτυο φυσικού 
αερίου. Η ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλί-
ας φρόντισε στη Θεσσαλία να έχουμε το 
πυκνότερο δίκτυο φυσικού αερίου. Με 
το έργο προβλέπεται ετήσια μείωση των 
εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου τά-
ξης 4.000 τόνων Ισοδύναμου CO2 ενώ 
έχει επιλεγεί μαζί με άλλα προγράμμα-
τα της Περιφέρειας Θεσσαλίας όπως η 

Ενεργειακή Αναβάθμιση των Δημόσιων 
Κτιρίων, το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» 
και η αντικατάσταση του οδοφωτισμού 
με λαμπτήρες LED   στα 200 καλύτερα 
«πράσινα» έργα του Green Deal της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής και του ευρωπαϊ-
κού προγράμματος «Πράσινη Συμφωνία 
με Τοπική Δράση». Περισσότερα από 
5.000 νοικοκυριά στη Θεσσαλία πρόκει-
ται να ωφεληθούν». 

Λεωνίδας Μπακούρας Γενικός Δι-
ευθυντής ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσα-
λίας: «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας πρωτο-
πορεί. Η  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 συμπεριέ-
λαβε στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 
την τροποποίηση, το Υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας υπέγραψε και 
ξεκινά η επιχορήγηση των εσωτερικών 
εγκαταστάσεων για την περαιτέρω διείσ-
δυση του φυσικού αερίου, την εξοικονό-
μηση ενέργειας και τα οφέλη προς το πε-
ριβάλλον. Είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα, 
θα τρέξει  έως τα μέσα του καλοκαιριού 
και εμείς ως εταιρία θα κάνουμε τις επεν-
δύσεις που πρέπει να γίνουν. Στη Θεσσα-
λία θα γίνουν 12 εκατ. ευρώ επενδύσεις 
μέσα στο 2021 για την ανάπτυξη του δι-
κτύου διανομής. Ήδη τροφοδοτούμε 17 
δήμους, θα συνεχίσουμε την περαιτέρω 
διείσδυση προς όφελος και των κατανα-

λωτών αλλά και του περιβάλλοντος που 
είναι και στόχος της πολιτείας. Ευχαρι-
στώ ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη Θεσσα-
λίας  Κώστα Αγοραστό ο οποίος από την 
πρώτη στιγμή που υποβάλλαμε αυτό το 
αίτημα προχώρησε όλες τις διαδικασίες 
για την υλοποίηση του. Ευχαριστούμε 
τον Υπουργό που υπέγραψε και θα συνε-
χίσουμε το έργο σε όλη τη Θεσσαλία για 
ένα καλύτερο μέλλον με συνεργασία και 
ειλικρίνεια».

Ευθυμία Καλογήρου, Διευθύντρια 
Ανάπτυξης Αγοράς Φυσικού Αερί-
ου, Περιοχή Θεσσαλίας: «Οι αιτήσεις 
των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται 
στα τέσσερα γραφεία εξυπηρέτησης πε-
λατών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ μέχρι τα μέσα του 
καλοκαιριού του 2021. Στη Λάρισα Φαρ-
σάλων 219, στο Βόλο Γ. Καρτάλη 32, στα 
Τρίκαλα Συγγρού 33 και στην Καρδίτσα 
Ταλιαδούρου 18. Επίσης οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να καλούν από Δευτέρα 
έως Παρασκευή από 8:00 π.μ. έως 8:00 
μ.μ. στο 11150 το οποίο είναι το κέντρο 
εξυπηρέτησης πελατών  για πληροφορί-
ες.  Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ πραγματοποιεί  την κατα-
σκευή της εξωτερικής εγκατάστασης έως 
και την τοποθέτηση του μετρητή δωρεάν 
λόγω των μηδενικών Τελών Σύνδεσης 
που ισχύουν για όλο το έτος 2021. Ανα-
φέρουμε ένα παράδειγμα επιδότησης 
των καταναλωτών που θα καταθέσουν 
την αίτηση για να εισαχθούν στο πρό-
γραμμα. Υποθέτοντας ότι μια εσωτερική 
εγκατάσταση στοιχίζει 2.500 ευρώ και 
τα τέλη σύνδεσης για μια μέση κατοικία  
ανέρχονται σε 700 ευρώ, από το σύνολο 
των 3.200 ευρώ ο τελικός καταναλω-
τής που δικαιούται επιδότηση 65% θα 
πληρώσει μόνο το 35% του κόστους της 
εσωτερικής εγκατάστασης  δηλαδή πε-
ρίπου  875 ευρώ. Ενώ για τους δικαιού-
χους της 100% επιδότησης η επιβάρυν-
ση θα είναι μηδενική».
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Μια οικολογική και επιχειρηματική  ιδέα γεννήθηκε εν μέσω υγειονομικής κρίσης στην Ιερισσό 

Υπολείμματα κρασιού και ελιάς 
γίνονται...  gourmet πιάτα  

Πόσο πιθανό είναι το κρασί που 
πίνουμε να έχει ίδιο άρωμα 
και παρόμοια γεύση με το 

ψωμί που τρώμε;  Αν προέρχεται από  
την ίδια βάση προϊόντος τότε είναι. Σε 
πολλά εστιατόρια και ζαχαροπλαστεία 
στο δήμο Αριστοτέλη η βάση παρα-
σκευής ψωμιού, πίτσας και γλυκισμά-
των δεν είναι άλλη από την…  λάσπη 
που μένει από την παραγωγή κρασιού 
σε  οινοποιείο της Ιερισσού.   

Για το Άγγελο Ζαμάνη , απόφοιτου 
του τμήματος Χημείας του ΑΠΘ και τους 
συνεργάτες του στο οινοποιείο η παρα-
σκευή κρασιών είναι κομμάτι της ζωής 
τους. Τα υπολείμματα των δημιουργιών 
τους  και η διαχείριση τους όμως ήταν  
ένα ζήτημα που τους προβλημάτιζε 
έντονα.

Με πολύ σκέψη και γνώμονα την οι-
κολογική συνείδηση βρέθηκε ο τρόπος 
της συνέχισης της  διαδρομής του κρα-
σιού μετά την εμφιάλωση του.

Τα υπολείμματα, τα γνωστά κατακά-
θια του κρασιού,  που για την διαχείριση 
τους, ώστε να μην είναι επιβλαβή για το 
περιβάλλον ξοδεύονται πολλά χρήματα, 
έγιναν πρώτη ύλη για την παρασκευή 
ψωμιού, πίτσας και γλυκισμάτων από  
επιχειρηματίες στο Δήμο Αριστοτέλη.   

Το πρώτο εγχείρημα έγινε στα τέλη 
Οκτωβρίου με την πρώτη παραγωγή ψω-
μιού που παρά την οικονομική και υγει-
ονομική κρίση, γνώρισε ιδιαίτερη επιτυ-
χία.  Η υλοποίηση της ιδέας γεννήθηκε 
μέσα στην πανδημία του κορονοϊού και 
πήρε σάρκα και οστά, συμβάλλοντας στο 
«ξύπνημα» των επιχειρηματιών της πε-
ριοχής που αναζητούσαν κάτι νέο για να 
δραστηριοποιηθούν. 

«Πριν από τρείς μήνες μέσα στην παν-
δημία του κορονοϊού που όλα έδειχνα να 
σταματούν  κάναμε πράξη το στόχο μας,  
να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τα 
υποπροϊόντα μας και να αρχίσουμε την 
παραγωγή βρώσιμης ύλης. Οι επιχειρη-

ματίες της περιοχής αγκάλιασαν την ιδέα 
μας καθώς  το αποτέλεσμα μας δικαίωσε 
όλους. Κινητοποιήθηκαν άνθρωποι και 
επιχειρήσεις και δημιούργησαν νέα ιδι-
αίτερα και καινοτόμα προϊόντα, τα οποία 
και προστατεύουν το περιβάλλον αλλά 
και δημιουργούν κέρδος» υπογράμμισε 
ο κ Ζαμάνης. Ένα εστιατόριο στην Ιερισσό  
παρασκεύασε πίτσες από τα υπολείμμα-
τα κρασιού. Η γεύση της έκανε θραύση 
και πολύ γρήγορα κ άλλοι επιχειρηματί-

ες πήραν την ιδέα και έβαλαν στα τραπέ-
ζια τους τρόφιμα από υποπροϊόντα κρα-
σιού. Αυτά τα συνόδευσαν με το ανάλογο 
εμφιαλωμένο  κρασί  και το αποτέλεσμα 
ήταν πολύ καλό. Αυτή τη στιγμή  ένα δί-
κτυο επιχειρηματιών έχουν κάνει τα υπο-
λείμματα κρασιού πρώτη ύλη στηρίζοντα 
την κυκλική οικονομία.  

Δωρεάν η διάθεση 
των υπολειμμάτων 
  Άλλωστε όπως μας εξηγεί ο κ Ζαμά-

νης τα υπολείμματα διατίθενται δωρεάν. 
«Το κόστος  για εμάς είναι μηδαμινό και 
αφορά μόνο στον καθαρισμό της λάσπης 
από κουκούτσια με την βοήθεια μιας 
σήτας.  Προς το παρόν τα διαθέτουμε 
δωρεάν στους επιχειρηματίες της περι-
οχής μας που στην ουσία βοηθούν την 
ολοκλήρωση του σχεδίου της κυκλικής 
οικονομίας και της εκμηδένισης  του πε-
ριβαλλοντικού αποτυπώματος  της εται-
ρείας μας που είναι και ο στόχος μας» το-
νίζει ο κ Ζαμάνης και συμπληρώνει : «Η 
Agrovision,  έχει αρχές που  μας επιβάλ-
λουν να λειτουργούμε με ευθύνη προς 
το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο. 
Ως επιχείρηση, πρέπει να παράγει κέρδος 
και να διατηρεί τις θέσεις εργασίας. Εμείς 

καταφέραμε και τα δύο  ενώ παράλλη-
λα υπήρξε σημαντική αναγνωρισιμότη-
τα και ενδιαφέρον για την δουλειά μας 
από φορείς, πανεπιστήμια και εμπόρους 
κρασιού του εξωτερικού. Την ίδια πρα-
κτική ακολούθησε ο κ Ζαμάνης  για τα 
υπολείμματα της  ελιάς κατά τη διάρκεια 
της παρασκευής ελαιολάδου. Με την κα-
τάλληλη επεξεργασία  και την φαντασία 
σεφ, παρασκευάστηκε μους ελιάς και 
μπρουσκέτα σε συγκεκριμένο εστιατόριο 
στην Αρναία Χαλκιδικής. Παράλληλα οι 
φλούδες από τα σταφύλια προορίζονται 
για ζωοτροφές καθώς  ήδη έχει διαπι-
στωθεί  ότι τρώγονται ευχάριστα από τα 
ζώα στις κτηνοτροφικές μονάδες της πε-
ριοχής. 

Το «μπράβο» του δημάρχου 
Αριστοτέλη Στέλιου Βαλλιάνου  
Η προσπάθεια της εταιρείας βρήκε 

σύμμαχο και τον δήμαρχο Αριστοτέλη 
κ Στέλιο Βαλλιάνο ο οποίος τόνισε στην 
Καρφίτσα ότι στηρίζει και επιβραβεύει 
τέτοιες πρωτοβουλίες που δίνουν ώθη-
ση  στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν 
μέσα στην υγειονομική και οικονομική  
κρίση που προκάλεσε η πανδημία του 
κορονοϊού. 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Α  Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Υ 
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ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΛΗΜΜΑ εν μέσω πανδημίας έθε-
σαν οι …«θεσμοί» προς την Ελληνική Κυβέρνηση 
λίγες ώρες πριν την εκπνοή του έτους, απειλώντας 
με μπλοκάρισμα όλων των κονδυλίων του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης που προορίζονται για την Ελλάδα, 
στην περίπτωση που αναβληθεί εκ νέου η εφαρμο-
γή του νέου Πτωχευτικού Κώδικα. Καίγονται στην 
κυριολεξία οι δανειστές για να λεηλατήσουν με τις 
εισπρακτικές και τα «κοράκια» τους τις περιουσίες 
των Ελλήνων, που αδυνατούν να ξοφλήσουν τα χρέη 
τους προς το Δημόσιο και τις Τράπεζες. Χρέη που 
συσσωρεύτηκαν με την σκηνοθετημένη από αυτούς 
«συντεταγμένη χρεωκοπία» της χώρας, που οι ίδιοι 
μεθόδευσαν πριν και κατά τη διάρκεια των μνημονί-
ων. Χρέη που αντί να κουρευτούν ύστερα από τις δύο 
κεφαλαιοποιήσεις των Τραπεζών και οι οποίες χρεώ-
θηκαν ξανά στις πλάτες του λαού και του δημοσίου 
χρέους, «φούσκωσαν» 200 – 500% (!) με επιπλέον 
τόκους και πρόστιμα.  

Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας, που ψηφίστηκε 
τον περασμένο Οκτώβριο με αποκλειστική ευθύ-
νη της Κυβέρνησης – εκβιαζόμενη προφανώς και 
πάλι από τους δανειστές – είναι ένα τερατούργημα 
σε βάρος του Ελληνικού Λαού, λένε οι αναλυτές οι-
κονομολόγοι, αλλά κανείς δεν ακούει – ούτε η Κυ-
βέρνηση, αλλά ούτε και η Αντιπολίτευση που αλλού 
αρμενίζει… Δεν τους νοιάζει αν θα χαθούν χιλιάδες 
ελληνικές επιχειρήσεις, που θα προσθέσουν κι άλλες 
χιλιάδες ανέργους, ούτε «σκιάζονται» με τις χιλιάδες 
αυτοκτονίες συμπολιτών μας, που δεν άντεξαν το 
βάρος της οικονομικής καταστροφής τους. Η Αντιπο-
λίτευση όπως δείχνει η μακάρια ιταμή συμπεριφορά 
της, περιμένει πως και πως την εκτέλεση χιλιάδων 
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και κατασχέσεων, για 
να βγει τότε και να μας πει «το πόσο πονάει» για το 
κακό που οι ίδιοι προσυπέγραψαν με τους δανειστές!

Εργάζονται πυρετωδώς οι εισπρακτικές των δα-
νειστών στην Αθήνα, στοχεύοντας από τον Μάρτιο να 
ροκανίσουν χιλιάδες μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, 
με συνοπτικές διαδικασίες. Θα ακολουθήσουν από 
τον Ιούνιο και τα νοικοκυριά, που αδυνατούν να ξο-
φλήσουν μέχρι και τις πιστωτικές κάρτες που τοκίζο-
νται εδώ και δέκα χρόνια ύφεσης, περικοπής μισθών 
και συντάξεων με 17 – 24% (!) ενώ την ίδια περίο-
δο τα επιτόκια των καταθέσεων είναι κάτω του 1%. 
Οι Τράπεζες άλλωστε, όπως και οι Εφορίες, είναι τα 
«εργαλεία» του συστήματος που δρουν σύμφωνα με 
απαιτήσεις και τις οδηγίες των «θεσμών» έτσι ώστε 
να παγιδεύουν καθημερινά τον Έλληνα Πολίτη. Στό-
χος των δανειστών είναι, τίποτα να μην μείνει όρθιο!

Το πιο τραγικό όμως της κατάστασης είναι, ότι έχει 
πεθάνει ανάμεσά μας, η συμπόνια, η αξιοπρέπεια και 
η ανθρωπιά. Όπως για παράδειγμα αυτό που καταγ-
γέλθηκε μόλις χθες σε τηλεοπτική εκπομπή, ότι ο νυν 
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης σε συνέργεια με την Αστυ-
νομική Διεύθυνση και τον προϊστάμενο της αρμόδιας 
Οικονομικής  Εφορίας, «θριάμβευσαν κατά της φορο-
διαφυγής» επιβάλλοντας πρόστιμο 138.000 ευρώ 
(!) στον δύσμοιρο εκείνον καστανά της Πλατείας 
Αριστοτέλους! «Μου φάγανε μέχρι και τα κάστανα» 
οι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας, κατήγγει-
λε ο άτυχος βιοπαλαιστής καστανάς και κάθε φορά 
που με συλλαμβάνανε που επέβαλαν αυτόφωρο και 
δέκα χιλιάδες πρόστιμο την ημέρα! Το πρόστιμο των 
138.000 ευρώ που προφανώς δεν μπορεί να πληρώ-
σει ο καστανάς, αυτό πλέον ως βεβαιωμένη οφειλή, 
θα τοκίζεται και θα προσαυξάνεται κάθε μήνα και κά-
ποια στιγμή η «Ανεξάρτητη» Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
θα του κατασχέσει το σπίτι του! Εικόνες αναλγησίας, 
παρακμής και ντροπής. Μιας κοινωνίας που έχασε 
τον προσανατολισμό της, γιατί ανάμεσά μας υπάρ-
χουν κάποιοι που είναι βολεμένοι με τους παχυλούς 
μισθούς τους και δεν βλέπουν τίποτε άλλο πέρα από 
τον εαυτό τους. 

Οι δανειστές εγκατέστησαν στην Αθήνα την με-
γαλύτερη εισπρακτική εταιρία της Ευρώπης, η οποία 
αφού πήρε στα χέρια της από τις Τράπεζες όλα τα 
«κόκκινα δάνεια» και τους απλήρωτους λογαρια-
σμούς μόλις στο 10% της αξίας τους, είναι έτοιμη από 
τον Μάρτιο να λεηλατήσει χιλιάδες ελληνικές επιχει-
ρήσεις και νοικοκυριά. Οι Γερμανοί αφού πήραν και 
όλα τα περιφερειακά μας αεροδρόμια, να δείτε που 
θα «πλειοδοτήσουν» στις κατασχέσεις των ξενοδο-
χειακών μονάδων που αδυνατούν να εξοφλήσουν 
τα δάνειά τους. Γιατί, ένας ακόμη στόχος τους είναι 
να ελέγχουν μέρος και από τον τουρισμό, όπως αυτό 
συμβαίνει στην Κύπρο με τους Άγγλους, που πλημμυ-
ρίζουν όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες όλο το χρόνο  
με χιλιάδες Άγγλους της τρίτης ηλικίας.     

Όλα δείχνουν ότι η χώρα μέσα στο 2021 με τις 
επικείμενες κατασχέσεις περιουσιών θα ζήσει  πρω-
τόγνωρες σκηνές τραγωδίας και καταστροφής. Ο Έλ-
ληνας από τη φύση του υπερμάχεται της εστίας του, 
-είναι το όνειρο της ζωής του- κι αυτό είναι ένας πολύ 
σοβαρός λόγος για να αντισταθεί αμετάκλητα στις 
ορέξεις εκείνων που το επιβουλεύονται. Έτσι, μπρο-
στά σε αυτές τις ενδεχόμενες εξελίξεις, η προοπτική 
των πρόωρων εκλογών είναι μάλλον πολύ πιο κο-
ντά...  

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

Συγχαρητήρια και ευχαριστώ 
στον Θεόδωρο Καράογλου 

Επέζησε στο Άουσβιτς και εμβολιάστηκε 
πρώτη

Ασταμάτητα χτυπούσε το τηλέφωνο του Θεοδώρου Καράογλου 
από ανθρώπους του πολιτικού χώρου που επιθυμούσαν να του 
δώσουν συγχαρητήρια για το έργο του με αφορμή την αποχώρηση 
του από το Υφυπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης). Στον 
κύριο Καράογλου όπως πληροφορηθήκαμε, τηλεφώνησαν όλοι 
οι δήμαρχοι Μακεδονίας και Θράκης. Από την πολιτική ηγεσία της 
χώρας δέχθηκε τηλεφώνημα από τους κυρίους Νίκο Δένδια, Άδωνι 
Γεωργιάδη, Μάκη Βορίδη, Άκη Σκέρτσο, Γιώργο Γεραπετρίτη, Γιώργο 
Γεωργαντά, όπως και από τον διάδοχο του Σταύρο Καλαφάτη με τον 
οποίο είχε σύντομο διάλογο. Στον Θεόδωρο Καράογλου τηλεφώ-
νησαν και οι πρώην Υπουργοί Μακεδονίας - Θράκης Νίκος Τσιαρ-
τσιώνης και Γιώργος Καλαντζής. Όλοι οι αυτοδιοικητικοί τον ευχα-
ρίστησαν καθώς όπως του μετέφεραν σε όποιο θέμα αντιμετώπιζαν 
ήταν πάντα δίπλα τους και σήκωνε πάντα το τηλέφωνό χωρίς την 
παρέμβαση συνεργατών. Από την πλευρά τους τα μέλη του Υπουργι-
κού Συμβουλίου αναγνώρισαν πως επετεύχθησαν όλοι οι στόχοι και 
πως η συγκεκριμένη παράδοση - παραλαβή γίνεται μόνο για λόγους 
ισορροπίας στην Θεσσαλονίκη.

Η κ. Ζάνα ηλικίας 98 ετών, που κατάφερε και βγήκε ζωντανή 
από τη φρίκη του στρατοπέδου συγκέντρωσης στο Άουσβιτς, ήταν 
η πρώτη φιλοξενούμενη σε οίκο ευγηρίας στη Θεσσαλονίκη που 
εμβολιάστηκε κατά του κορωνοϊού. Με αυτό τον τρόπο άρχισαν οι 
εμβολιασμοί από τον ΕΟΔΥ στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων 
στη Θεσσαλονίκη.
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Το φασκόμηλο του … Δ. Γαλαμάτη

Με τον γιο του Θανάση 
στην ορκωμοσία ο Καλαφάτης

Έμπνευση για ένα νέο επαγγελματικό 
ξεκίνημα από μία διατριβή του Δημήτρη 
Γαλαμάτη πήρε ένας 57χρονος στην Πρώ-
τη Σερρών. Είχε διαβάσει στο διαδίκτυο για 
την έρευνα που έκανε παλαιότερα ο κτηνί-
ατρος, πρώην βουλευτής της ΝΔ και πρώ-
ην δήμαρχος Βόλβης, πως στην τροφή των 
ορνίθων εάν συμπεριλάβεις λίγο φασκόμη-
λο παράγονται ποιοτικότερα αβγά. ‘Ετσι, ο 
πτηνοτρόφος επικοινώνησε με τον κ. Γαλα-
μάτη του ζήτησε οδηγίες και συμβουλές και 
τόλμησε το επόμενο βήμα. Δημιούργησε μια 
πτηνοτροφική μονάδα και ευχαρίστησε δη-
μόσια τον διδάκτορα της Κτηνιατρικής Σχο-
λής του ΑΠΘ για τη συμβολή του σε αυτό 
το καινούργιο εγχείρημα, με τον κ.Γαλαμάτη 
να δηλώνει χαρούμενος γιατί όπως τονίζει 
“οι έρευνες δεν πρέπει να μένουν στα συρ-
τάρια αλλά να βγαίνουν στην παραγωγή”.

To γιό του Θανάση είχε στο πλευρό του 
κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του στο 
Προεδρικό Μέγαρο, ο νέος Υφυπουργός 
Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακε-
δονίας Θράκης Σταύρος Καλαφάτης. Ο Θα-
νάσης, που είναι φοιτητής Διεθνών και Ευ-
ρωπαϊκών Σπουδών, τον συνόδευσε μέχρι 
την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου, λόγω 
των υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά του 
κορονοϊού και ήταν μαζί του και στην τελε-
τή παράδοσης παραλαβής του Υπουργείου 
Εσωτερικών από τον Μ. Βορίδη.

karfitsomata
Ακόμη ένα… άσκοπο πρόστιμο 
διαγράφηκε μετά από ένσταση

ΟΑΣΘ: Ξεκινά έρευνα για την αναμονή  

Συναντήσεις Φάμελλου με Ταχματζίδη, 
Αναγνωστόπουλο

Ενισχύονται οι συγκοινωνίες 

Ενδυναμώνεται ο ρόλος του ΟΣΕΘ 

Πλημμύρησε ο δήμος 
Εμμανουήλ Παππά

Διαγράφηκε το πρόστιμο των 300 ευρώ που επιβλή-
θηκε σε γιατρό που μετακινήθηκε από τη Θεσσαλονίκη 
στη Βέροια προκειμένου να πάει στο νοσοκομείο της 
πόλης για εφημερία. Ο γιατρός δέχτηκε έλεγχο στα δι-
όδια των Μαλγάρων από αστυνομικούς της τροχαίας  
και έδειξε ταυτότητα και το έγγραφο του προγράμματος 
εφημεριών του νοσοκομείου, που απ ότι φάνηκε δεν 
ήταν αρκετά. Ο γιατρός συνέχισε την πορεία του προς το 
νοσοκομείο, και κατέθεσε ένσταση η οποία έγινε δεκτή 
και έτσι δε θα πληρώσει πρόστιμο για άσκοπη μετακί-
νηση, στο πλαίσιο των μέτρων κατά της εξάπλωσης της 
COVID-19 στην Ελλάδα.

Τις πληγές  τους συνεχίζουν να  μετρούν οι κάτοι-
κοι και οι αρχές στο δήμο Εμμανουήλ Παππά μετά την 
ισχυρή νεροποντή που έπληξε την περιοχή την Δευτέρα. 
Όλοι οι δρόμοι, επαρχιακοί και εθνικής οδού, έγιναν ένα 
ατέλειωτο ποτάμι, ζημιές προκλήθηκαν σε όλο το αγρο-
τικό οδικό δίκτυο του δήμου ενώ πλημμύρισαν χιλιάδες 
στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης. Η πυροσβεστική 
υπηρεσία δέχτηκε πάνω από 25 κλήσεις για άντληση 
υδάτων και έγιναν 8 απεγκλωβισμοί ανθρώπων από τα 
αυτοκίνητά τους.

‘Ερευνες προκειμένου να διαπιστωθεί πόσο μειώθη-
κε ο χρόνος αναμονής των επιβατών στις στάσεις, μετά 
την προσθήκη των επιπλέον αστικών λεωφορείων στον 
στόλο του ΟΑΣΘ, αλλά και για το δίκτυο των στάσεων 
ξεκινά η διοίκηση του Οργανισμού. Αυτή τη στιγμή, σε 
όλο το νομό Θεσσαλονίκης κυκλοφορούν περίπου 500 
λεωφορεία σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύμβουλο, Γιώργο Σκόδρα. Στόχος είναι μέχρι τα τέλη Ια-
νουαρίου να προστεθούν επιπλέον οχήματα και ο στόλος 
να αγγίξει τα 570 – 580 λεωφορεία.

Συναντήσεις με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη 
Φάμελλο, είχαν οι δήμαρχοι Λαγκαδά και Χαλκηδόνος. 
Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας πέρασε από τα γραφεία του Ιωάννη Ταχματζίδη 
και Σταύρου Αναγνωστόπουλου, όπου εκτός από ευχές, 
είχαν τη δυνατότητα να αναφερθούν σε διάφορα θέματα 
που απασχολούν τους δήμους, μεταξύ των οποίων η λει-
τουργία τους εν μέσω πανδημίας κορονοϊού.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έδωσε τη 
δυνατότητα στον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου 
Θεσσαλονίκης να ενισχύσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, 
συμβάλλοντας και στην προστασία της δημόσιας υγείας. 
Θα μπορεί ο ΟΣΕΘ για τα επόμενα δύο χρόνια, για την 
εκτέλεση συμβάσεων συγκοινωνιακού έργου, να επιχο-
ρηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως συμβαί-
νει με τον ΟΑΣΑ. Με τον τρόπο αυτόν ανοίγει ο δρόμος για 
την ενίσχυση των συγκοινωνιών, την αύξηση των συχνο-
τήτων των δρομολογίων και την αποφυγή συνωστισμού 
στις μετακινήσεις.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΣΕΘ, οι σχετικές διατά-
ξεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών δίνουν 
στον Οργανισμό τη δυνατότητα να προχωρά σε σύναψη 
περαιτέρω συμβάσεων ανάθεσης εκτέλεσης συγκοινω-
νιακού έργου με παρόχους για τους επόμενους έξι μήνες. 
Επιπλέον, οι διατάξεις ενδυναμώνουν τον ρόλο του ΟΣΕΘ 
ως αρμόδιας Αρχής Μεταφορών και αποσαφηνίζεται αμε-
τάκλητα η οικονομική του σχέση με τον ΟΑΣΘ και άλλους 
παρόχους.
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Από «τον φίλο Θεόδωρο 
στον φίλο Σταύρο»

Διαβεβαίωση για τα σχολεια 
από την Ακριτίδου

Φάμελλος vs Χατζιδάκης

Επιχείρηση διάσωσης ... πεύκου

Ετοιμάζονται για το χειμώνα 
στη Χαλκηδόνα

Σε φιλικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η παράδοση - 
παραλαβή του χαρτοφυλακίου του Υφυπουργείου Εσω-
τερικών με αρμοδιότητα Μακεδονία - Θράκη, κάτι για το 
οποίο φρόντισαν ο απερχόμενος Υφυπουργός Θεόδωρος 
Καράογλου και ο Σταύρος Καλαφάτης που ανέλαβε κα-
θήκοντα, καθώς και οι δυο άνδρες ξεκίνησαν τις ομιλίες 
τους με την προσφώνηση, φίλε, ο ένας στον άλλον. Ο κ. 
Καράογλου δήλωσε πως παραδίδει την σκυτάλη έχοντας 
ήσυχη τη συνείδηση του και γνωρίζοντας πως έδωσε τον 
καλύτερο του εαυτό, πετυχαίνοντας όπως ανέφερε μέσα 
σε 18 μήνες πολλά και σημαντικά. Από την πλευρά του 
ο κ. Καλαφάτης τόνισε την σημασία της ενότητας δηλώ-
νοντας «οι δύσκολοι καιροί που περνούμε απαιτούν συ-
νένωση δυνάμεων και προσπαθειών, ενότητα και εθνική 
ομοψυχία».  Αυτή ήταν η δεύτερη θητεία του Θεοδώρου 
Καράογλου στο συγκεκριμένο Υπουργείο - Υφυπουργείο, 
όπως και για τον Σταύρο Καλαφάτη αυτή είναι η δεύτε-
ρη που ξεκινά. Αυτό δείχνει και την διάθεση του πρωθυ-
πουργού να κρατήσει τις πολιτικές ισορροπίες ανάμεσα 
σε πρόσωπα της Θεσσαλονίκης. 

Όλα είναι έτοιμα και στον δήμο Θεσσαλονίκης για 
την επιστροφή των μαθητών από την επόμενη εβδομά-
δα, σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Παιδείας, Δήμητρα 
Ακριτίδου. Πραγματοποιείται ενδελεχής καθαρισμός στα 
σχολικά συγκροτήματα, ενώ έχουν ήδη «εξοπλιστεί» οι 
μονάδες με καθαριστικά και απολυμαντικά. Επίσης, στα 
σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα μετακινηθούν 
για όσο διάστημα χρειαστεί και οι καθαριστές των γυμνα-
σίων και των λυκείων, ώστε να ενισχυθεί ο τομέας της 
καθαριότητας.

Σφοδρή επίθεση στον τέως Υπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη εξαπέλυσαν ο σχετικός 
Τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φαμελλος και βου-
λευτής Θεσσαλονίκης, με την Τομεάρχη Μεταφορών και 
βουλευτή Φλωρίνης Πέτη Πέρκα. Σε κοινή τους δήλωση 
με αφορμή την αλλαγή πολιτικής ηγεσίας στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χατακτηρίζουν καταστρο-
φικό για το περιβάλλον και την ενεργειακή πολιτική της 
χώρας, το 18μηνο που βρέθηκε στο «τιμόνι» του συγκε-
κριμένου Υπουργείου ο Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας 
πως δίκαια χαρακτηρίστηκε η περίοδός του στο ΥΠΕΝ ως 
περιβαλλοντικό έγκλημα.

Επιχείρηση για την προστασία ενός ... πεύκου έστησε 
η αντιδημαρχία Περιβάλλοντος του δήμου Θεσσαλονί-
κης. Το δέντρο βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρου του 
Λευκού Πύργου και όπως παρατηρήθηκε έχει αρχίσει να 
εμφανίζει μεγάλη κλίση. Ετσι, η αρμόδια υπηρεσία και ο 
αντιδήμαρχος, Σωκράτης Δημητριάδης, επενέβησαν άμε-
σα για τις εργασίες υποστύλωσής του.

Σε επιφυλακή έχουν τεθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες του 
Δήμου Χαλκηδόνος για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων 
κινδύνων από έντονα καιρικά φαινόμενα. Ήδη, ο Δήμος 
έχει προμηθευτεί 120 τόνους αλατιού ενώ έχουν διανε-
μηθεί σακούλες σε όλες τις κοινότητες, από όπου οι πο-
λίτες θα μπορούν να το προμηθεύονται, σε περίπτωση 
ανάγκης, κατόπιν επικοινωνίας με τους υπευθύνους. Σα-
κούλες με αλάτι διανεμήθηκαν επίσης στις περισσότερες 
σχολικές μονάδες, όπου ο εφοδιασμός θα ολοκληρωθεί 
τις επόμενες ημέρες.  

Το εκλογικό δικαίωμα, το οποίο εκφράζεται μέσω 
της ψήφου αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά 
του δημοκρατικού πολιτεύματος. H ψήφος είναι κα-
θολική, και όχι περιορισμένη, καθώς έχουν δικαίωμα 
ψήφου όλοι οι πολίτες που είναι άνω των 18 ετών 
(σε κάποιες περιπτώσεις και άνω των 17). Επίσης, 
η ψήφος είναι ατομική (αφού ο εκλογέας εκφρά-
ζεται νομικά ως άτομο), είναι μυστική (καθώς δεν 
επιτρέπεται να γνωρίζει κανείς το περιεχόμενο της 
εκτός από εκείνον που ψηφίζει), οπότε και υπάρχει 
ελευθερία της ψήφου. Επιπρόσθετα η ψήφος είναι 
άμεση όταν ο ίδιος ο εκλογέας εκλέγει απευθείας τον 
αντιπρόσωπο του και έμμεση όταν αναδεικνύει εκλέ-
κτορες οι οποίοι εκφράζουν τη δική τους βούληση 
εκλέγοντας άλλους αντιπροσώπους. Επιπλέον, η ψή-
φος είναι υποχρεωτική όταν ο εκλογέας έχει νομική 
υποχρέωση να ψηφίσει και προβλέπονται κυρώσεις 
αν δεν ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα ή προαιρε-
τική όταν απλώς έχει το δικαίωμα να ψηφίσει. Τέλος, 
είναι προσωπική όταν ο εκλογέας πρέπει να ψηφίζει 
αυτοπροσώπως ενώ δεν είναι προσωπική η ψήφος 
με αντιπρόσωπο.  

Η παρεμπόδιση ή η αλλοίωση της ψηφοφορίας 
διώκεται στην Ελλάδα ποινικά, και ειδικότερα ο νέος 
Ποινικός Κώδικας ο οποίος θα ισχύσει από την 1η 
Ιουλίου 2019 προβλέπει σημαντικές ποινές για τα 
αδικήματα σχετικά με την ψηφοφορία. Ειδικότερα, 
για τη  βία κατά εκλογέων όταν δηλαδή κάποιος πα-
ρεμποδίζει εκλογέα να ασκήσει το εκλογικό του δι-
καίωμα ή του επιβάλλει να το ενασκήσει υπέρ ή κατά 
κάποιου υποψηφίου τιμωρείται με φυλάκιση που 
μπορεί να φτάσει και τα 5 έτη. Επίσης , για την εξα-
πάτηση εκλογέων, όταν δηλαδή κάποιος με ψευδείς 
ειδήσεις πείθει κάποιον να μην ψηφίσει ή να ψηφίσει 
κάτι διαφορετικό από αυτό που θα ψήφιζε τιμωρείται 
με φυλάκιση έως 2 έτη. Εξίσου σημαντικές είναι οι 
ποινές για την παραβίαση της μυστικότητας της ψη-
φοφορίας, τη νόθευση εκλογής αλλά και τη δωρο-
δοκία εκλογέα, το να υπόσχεται δηλαδή κάποιος σε 
εκλογέα παροχές σε χρήμα ή σε είδος για να ψηφίσει 
κάποιον συγκεκριμένο υποψήφιο.

Βέβαια, ακόμα και μέχρι τις αρχές του 20ου αιώ-
να η ψήφος ήταν στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη 
τιμηματική, υπήρχε δηλαδή συσχετισμός του εάν κά-
ποιο άτομο θα έχει δικαίωμα ψήφου με την κοινωνι-
κοοικονομική τάξη στην οποία ανήκε.

� *Η�Τζίνα�Αλεξάκη�είναι�δικηγόρος�Αθηνών

Εκλογικό δικαίωμα και ποινές 
για τα σχετικά αδικήματα

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Τ Ζ Ι Ν Α  Α Λ Ε Ξ Α Κ Η *
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«Κανείς δεν έγινε φτωχότερος δίνοντας ένα πιάτο φαγητό 
σε έναν συνάνθρωπο μας που το έχει ανάγκη»

Ο Θεσσαλονικιός που έγινε στήριγμα 
για άπορους και άστεγους

Το 2020 μπορεί να αναδειχθεί, 
έως τώρα τουλάχιστον, ως η 
χειρότερη χρονιά των τελευ-

ταίων ετών, λόγω της πανδημίας 
του κορονοϊού και των αλυσιδωτών 
προβλημάτων που επέφερε σε όλους 
του πολίτες. Aπό την άλλη όμως για 
ακόμη μια φορά, όπως γίνεται σε κάθε 
δύσκολη κατάσταση, ανέδειξε την 
ανθρωπιά και την αλληλεγγύη που 
κρύβουν μέσα τους αρκετοί άνθρωποι. 
Μια ανάλογη περίπτωση είναι αυτή του 
Θεσσαλονικιού επιχειρηματία Στέφα-
νου Σαράτση.

Όταν στις αρχές Νοεμβρίου επιβλή-
θηκε το δεύτερο lockdown στη Θεσσαλο-
νίκη τα καταστήματα εστίασης έκλεισαν. 
Επιχειρηματίες βρέθηκαν και βρίσκονται 
ακόμη σε απόγνωση. Ένας εξ αυτών ο 
Στέφανος Σαράτσης, που δραστηριοποι-
είται στον χώρο 30 και πλέον χρόνια, βι-
ώνοντας δυσκολίες εξαιτίας της αναστο-
λής λειτουργίας του καταστήματος του, 
προσπάθησε να σκεφτεί εκείνους τους 
ανθρώπους που είναι σε πιο δεινή θέση. 
«Αν και εμάς μας επιβλήθηκε το κλείσι-
μο λόγω της πανδημίας, προσπαθούσα 
να σκεφτώ συνανθρώπους μας, οι οποίοι 
όλο αυτό το διάστημα θα δυσκολευτούν 
περισσότερο από κάποιους άλλους. Το 
μυαλό μου πήγε κατευθείαν σε άτομα 
που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα 
απαραίτητα για την επιβίωση τους, αλλά 
και της οικογένειας τους, διότι τα συσ-
σίτια της εκκλησίας δεν λειτουργούν με 
την παρούσα κατάσταση που υπάρχει 
με την καραντίνα. Προσπάθησα λοιπόν 
με την ομάδα μου να αντικαταστήσουμε 
έστω και σε μικρό βαθμό τη χείρα βοη-
θείας που έδιναν τα συσσίτια της εκκλη-
σίας σε αυτούς τους ανθρώπους».

Άλλωστε όπως τονίζει ο ίδιος «κανείς 
δεν έγινε φτωχότερος δίνοντας ένα πιάτο 
φαγητό σε έναν συνάνθρωπο μας που το 
έχει ανάγκη».

Για αυτό αποφάσισε καθημερινά από 
τις 11:30 μέχρι τις 12:00, το κατάστημα 
του στην Πολίχνη, να γίνει σημείο διανο-
μής συσσιτίου σε ανθρώπους που έχουν 
ανάγκη. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε 
από τις 2 Νοεμβρίου και δεν σταμάτησε 
ούτε μια μέρα. Πάνω από 100 άτομα, 
άποροι ή άστεγοι, από κάθε περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, περνούν καθημερινά από 
το εστιατόριο και προμηθεύονται τα απα-
ραίτητα τρόφιμα για όλη τη μέρα.

«Μας γεμίζουν με ευχές»
Χάρη σε αυτή την πράξη αγάπης πο-

λίτες μπόρεσαν να ζήσουν ανθρώπινα 
και αξιοπρεπή Χριστούγεννα. Όπως το-
νίζει ο κ.Σαράτσης, ακόμη και τις αργίες 

πραγματοποίησαν το συσσίτιο, ενώ τονί-
ζει ότι «θα συνεχίσουμε αυτή τη δράση 
μέχρι να ανοίξουν και πάλι οι εκκλησίες 
για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να 
εξυπηρετούνται από τα συσσίτια και να 
λαμβάνουν την βοήθεια που είχαν μέχρι 
πρότινος».

Όσον αφορά την ανταπόκριση που 
έχει όλη αυτή η προσπάθεια από τους 
ανθρώπους που λαμβάνουν την βοήθεια 
ο κ.Σαράτσης περιγράφει πως είναι μεγά-
λη. «Είναι καλόκαρδοι άνθρωποι και μας 
γεμίζουν με ευχές και ‘’ευχαριστώ’’ για 
την στήριξη αυτή», υπογραμμίζει.

Στέλνουν τρόφιμα 
από όλο τον κόσμο
Από την πρώτη στιγμή που έγινε 

γνωστή η λειτουργία του συσσιτίου, η 
είδηση μεταδόθηκε με ταχύτητα φωτός. 
Εκατοντάδες άνθρωποι θέλησαν να βοη-
θήσουν από το δικό τους μετερίζι. Πολί-
τες αφήνουν καθημερινά διάφορα προ-
ϊόντα στο κατάστημα, για να στηρίξουν 
την προσπάθεια αυτή. Ακόμη και από το 
εξωτερικό ομογενείς στέλνουν βοήθεια, 
με όποιον τρόπο μπορούν. «Σε αυτή την 
προσπάθεια δεν είμαστε μόνοι μας. Μας 
στηρίζει όλος ο κόσμος. Επιχειρηματίες, 
απλοί πολίτες, ακόμη και από το εξωτε-
ρικό μας στέλνουν πράγματα», δηλώνει 
με χαρά και συγκίνηση ο κ.Σαράτσης και 
επισημαίνει ότι «έτυχε αυτή τη φορά να 
βγούμε εμείς μπροστά. Δεν έχει σημασία 
όμως ποιος φαίνεται, αλλά η ουσία της 
πράξης».

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ
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Η πρώτη συγγραφή του Αλέξανδρου Βιλδιρίδη σε ζητήματα πολιτικής φιλοσοφίας

Η «Ορθή ψήφος» απαντά 
σε διλήμματα πολιτικής υφής

Οι πολιτικές ιδέες δεν αφορούν 
ποτέ μόνο εκείνον που τις 
υποστηρίζει ή τις διατυπώνει. 

Χωρίς καμία εξαίρεση, κάθε ισχυ-
ρισμός πολιτικής φιλοσοφίας είναι 
ισχυρισμός για το πώς πρέπει να ζουν 
οι άλλοι. Και κάθε διαφωνία στην 
πολιτική, ανεξαιρέτως, είναι διαφωνία 
που αφορά την ελευθερία των άλλων∙ 
αυτό είναι το μοναδικό της διακύβευ-
μα.

 Δεν υπάρχει αθώα ιδεολογική συ-
ζήτηση. Δεν υπάρχει πολιτική συζήτηση 
στην οποία δεν επιχειρείται εξανδραπο-
δισμός δεν υπάρχει πολιτική συζήτηση 
στην οποία δε διακυβεύεται η ελευθερία.

Η πολιτική, λοιπόν, είναι το μοναδι-
κό γνωστικό πεδίο στο οποίο οι απόψεις 
δεν είναι απλές απόψεις, αλλά διαταγές. 
Και ίσως το μοναδικό γνωστικό πεδίο στο 
οποίο θεωρείται θεμιτό ο καθένας να έχει 
τη δική του άποψη. Διακρίνετε και εσείς 
το ηθικό παράδοξο;

Η «Ορθή Ψήφος» επιχειρεί να απα-
ντήσει με τρόπο απλό, περιεκτικό και 
ακαταμάχητο σε όλα τα θεμελιώδη προ-
βλήματα της πολιτικής φιλοσοφίας, κα-
θώς και να εξοπλίσει τους αναγνώστες 
της με μια απλούστατη μεθοδολογία 
αντιμετώπισης όλων των διλημμάτων 
πολιτικής υφής με τα οποία μπορούν να 
έρθουν αντιμέτωποι. Κυρίως, επιχειρεί να 
ενσωματώσει την έννοια της ελευθερίας 
στα πάγια αντανακλαστικά της πολιτικής 
σκέψης κάθε αναγνώστη, προειδοποιώ-
ντας τον για τις παγίδες αυταρχισμού που 
κρύβονται πίσω από κάθε ιδεολογική 
πρόταση.

Τι πραγματεύεται το βιβλίο;
Πρόκειται για βιβλίο με αντικείμενο 

καθαρά την πολιτική φιλοσοφία. Αποτε-
λείται από απλούς συλλογισμούς, χωρίς 
βιβλιογραφικές αναφορές. Μπορεί να το 
διαβάσει κανείς χωρίς να έχει καμία απο-
λύτως γνώση φιλοσοφίας ή πολιτικής – 

ή οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου 
γενικότερα. Αυτό δε σημαίνει φυσικά ότι 
είναι εύκολο στην ανάγνωσή του. Του-
ναντίον, ο αναγνώστης πρέπει να είναι 
συγκεντρωμένος και, πολύ πιθανώς, να 
ξαναδιαβάσει ορισμένα σημεία του για 
να τα κατανοήσει. Είμαι σχεδόν βέβαιος, 

όμως, ότι στο τέλος της ανάγνωσης, θα 
συμφωνεί μαζί μου ότι το περιεχόμενό 
του είναι σχεδόν αυτονόητο. Μολονότι 
αυτονόητο, βέβαια, περιέχει συμπερά-
σματα τα οποία δε θα συναντήσει κανείς 
σε άλλα βιβλία. 

Αν έπρεπε να συνοψίσω το περιεχό-

μενό του σε μία πρόταση, θα έλεγα ότι το 
βιβλίο περιγράφει – ή μάλλον αποκαθι-
στά - τη σχέση μεταξύ ηθικής, λογικής, 
αλήθειας και πολιτικής φιλοσοφίας.

Γιατί επιλέξατε το αντί-βιογραφικό 
και ένα ανατρεπτικό εξώφυλλο;
Η επιλογή του αντί-βιογραφικού γί-

νεται κατανοητή τη στιγμή που διαβάζει 
κανείς την πρώτη πρότασή του. «Όταν σε 
ένα βιβλίο ελέγχονται ιδέες, δεν υπάρ-
χει κανένας απολύτως λόγος να έχει ο 
αναγνώστης πρόσβαση σε βιογραφικές 
πληροφορίες του ανθρώπου που το 
έγραψε». 

Δε νομίζω ότι μπορεί να αμφισβητη-
θεί ούτε λέξη από τις παραπάνω. Οι ιδέες 
έχουν τη δική τους υπόσταση και το πρό-
σωπο που τις διατυπώνει, τις εκφράζει ή 
τις εκλεπτύνει δεν πρέπει – ούτε και μπο-
ρεί, αν σεβόμαστε τη λογική - να ασκεί 
καμία επίδραση στο κύρος τους.

Ο ρόλος της ηθικής στο βιβλίο και 
στην Ελλάδα του 2021.

Το βιβλίο δεν αναφέρεται στην Ελλη-
νική πραγματικότητα. Οι ιδέες που εξετά-
ζει είναι καθολικές. Ο ρόλος της ηθικής 
στην πολιτική φιλοσοφία – συνεπώς και 
στο βιβλίο - είναι κυρίαρχος. Κάθε πο-
λιτική ιδέα και πρόταση, από τις φαινο-
μενικά πιο όμορφες και αγνές, μέχρι τις 
φαινομενικά πιο άσχημες και νοσηρές, 
είναι απολύτως και αυστηρώς ηθική σε 
περιεχόμενο. Η λογική και η αλήθεια δεν 
έχουν καμία σχέση με τις πολιτικές ιδέες.

Υπάρχει τελικά ορθή ψήφος;
Βεβαίως. Μια από τις ιδέες που θέλω 

να καταστρέψω με το συγκεκριμένο βι-
βλίο είναι ότι ο καθένας νομιμοποιείται 
– λογικά – να έχει όποια πολιτική άπο-
ψη θέλει.  Η αντίθεση σε αυτή την ιδέα 
μπορεί να ακούγεται ριζοσπαστική, είναι 
όμως απόλυτα λογική και αναμφίλεκτη. 
Η μεθοδολογία για τη διάγνωση της ορ-
θής ψήφου αναλύεται διεξοδικά στο βι-
βλίο.
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Μία συγγνώμη οδηγεί πραγματικά στη συγ-
χώρεση; Με ποιο τρόπο ζητάτε συγγνώμη για 
κάτι οδυνηρό; Η δημιουργία και η έκφραση 
της συγγνώμης που μπορεί να κάνει το άτο-
μο που πλήγωσες να αισθανθεί καλύτερα. 
Για να είναι αποτελεσματική μια συγγνώμη, 
πρέπει να περιέχει κάποια βασικά συστατικά:
• Έκφραση λύπης
• Επεξήγηση του τι πήγε στραβά
• Αναγνώριση ευθύνης
• Πραγματική μετάνοια
• Προσφορά διόρθωσης λάθους
• Αίτημα συγχώρεσης
Οι συγγνώμες διαφέρουν στην πραγματι-
κότητα από άτομο σε άτομο ανάλογα με τη 
γλώσσα και την κουλτούρα τους. Σύμφωνα 
με έρευνες, οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν 
τη γνωστή φράση «έκανα λάθος και λυπά-

μαι» φτάνει το 77%. Το υπόλοιπο 23% 
περιμένει να ακούσει άλλα πράγματα 
που οδηγούν στη συγχώρεση. 
Ωστόσο, οι συγγνώμες θα πρέπει να εί-
ναι προσαρμοσμένες στο άτομο από το 
οποίο ζητάτε συγνώμη. Ακολουθούν 
μερικές συμβουλές που υποστηρίζο-
νται από την έρευνα για τη δημιουργία 
της ιδανικής συγγνώμης για κάθε άτο-
μο στη ζωή σας.
Συγγνώμη προς τον σύντροφό σας:
Η συναισθηματική σύνδεση είναι το 
κλειδί για τη διατήρηση μιας υγιούς 
σχέσης. Επομένως, είναι σημαντικό να 
εκφράσετε τη λύπη σας και να ζητήσε-
τε συγχώρεση από τον σύντροφό σας 
όταν χρειάζεται. Αντί να κατηγορείτε το 
άλλο άτομο ή να χρησιμοποιείτε φρά-
σεις όπως, «Λυπάμαι που αισθάνεσαι 
έτσι», πείτε «Λυπάμαι που ύψωσα τη 
φωνή μου». Με αυτό τον τρόπο θα δεί-
ξετε ότι έχετε την πλήρη ιδιοκτησία και 
ευθύνη των ενεργειών σας. 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό επίσης να 
κάνετε σαφή την αφοσίωσή σας στον 
σύντροφό σας. Μέσα από τη δήλωση 
της μετάνοιας - περιγράφοντας συγκε-
κριμένα πώς τα πράγματα θα είναι δια-

φορετικά προχωρώντας, επιτρέπει στον σύ-
ντροφό σας να γνωρίζει ότι σκέφτεστε μαζί 
του το μέλλον σας.
Συγγνώμη σε έναν φίλο:
Όταν ζητάτε συγνώμη από έναν φίλο, μπορεί 
να είναι σκόπιμο να προσφέρετε ή να προ-
σφερθείτε για κάτι για να επιδιορθώσετε τα 
λάθη σας. Μέσα από τις πράξεις σας θα απο-
δειχτεί η εκτίμηση της σχέσης  σας και ότι 

είστε διατεθειμένοι να επενδύσετε κάνοντας 
ότι μπορείτε για να λειτουργήσει.
Ένας φίλος θέλει να ξέρει ότι είστε επίσης 
αφοσιωμένοι στη διατήρηση της φιλίας.
Η δέσμευσή σας για τη φιλία είναι καλό να 
γίνει ξεκάθαρη στην αρχή ή στο τέλος της 
συγγνώμης. Είναι χρήσιμο να κάνετε τροπο-
ποιήσεις προκειμένου να αντισταθμίσετε ένα 
αδίκημα με έναν φίλο.
Ζητώντας συγνώμη από έναν γονέα:
Οι άνθρωποι συνηθίζουν να κάνουν τρεις 
κοινές πράξεις όταν ζητούν συγγνώμη από 
τους ανθρώπους: κατηγορούν, δικαιολο-
γούν και αρνούνται όσα έχουν κάνει. 
Σε σχέση με τους γονείς, αυτές οι τρείς πρά-
ξεις, συμβαίνουν αρκετά συχνά. 
Οι γονείς σας γνωρίζουν ότι δεν είστε τέλει-
οι και γνωρίζουν καλά τις εξαιρετικές σας 
ιδιότητες. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι τα 
αδικήματά σας πρέπει να διαγραφούν. Αν 
πληγώσετε κάποιον από τους γονείς σας, 
αναγνωρίστε το, συνιστώντας μια συγγνώμη 
που επικεντρώνεται τόσο στη λύπη όσο και 
στο αίτημα συγχώρεσης. Εστιάστε στην αλ-
λαγή της συμπεριφοράς σας στο μέλλον, για 
να δείξετε ότι πραγματικά λυπάστε.
Συγγνώμη σε ένα παιδί:

Ναι, η συγγνώμη έχει σημασία για τα παιδιά 
και θέλουν να την ακούσουν από το στόμα 
και τις πράξεις των ενηλίκων. Να θυμάστε 
ότι είναι μια διδακτική στιγμή από εσάς προς 
εκείνα.
Η έκφραση της λύπης είναι το κλειδί για 
την αποτελεσματική απολογία σε ένα παι-
δί. Να είστε πρόθυμοι να χρησιμοποιήσετε 
τα συναισθήματά σας «Νιώθω πραγματικά 
λυπημένος που σε απογοητεύω» ή «Είμαι 
θυμωμένος με τον εαυτό μου για το φέρσι-
μό μου». Στη συνέχεια, καταστήστε σαφές 
ότι θα προσπαθήσετε να το κάνετε καλύτε-
ρα την επόμενη φορά. Το παιδί σας θα μάθει 
πολλά για τη ζωή από τον τρόπο που ζητάτε 
συγνώμη. Είστε το πρότυπό του και είναι ση-
μαντικό να αποδεχτείτε την πλήρη ευθύνη 
για τις ενέργειές σας.
Αποφύγετε ένα κοινό λάθος: να περιμένετε 
ένα παιδί να επιστρέψει τη συγγνώμη που 
του δίνετε. Η συγγνώμη σας πρέπει να πα-
ραμείνει μόνη της, ώστε όταν την προσφέ-
ρετε, ακόμη και αν δεν την ανταποδώσουν, 
εξακολουθεί να ισχύει.

*Η� Νάνσυ� Νενέρογλου� είναι� ψυχολόγος�
και�συνιδρύτρια�του�Reggio�Θεσσαλονίκη.

«Συγγνώμη»- Ο ιδανικός τρόπος να ζητάμε συγχώρεση.  

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

Να είστε 
πρόθυμοι να 

χρησιμοποιήσετε 
τα συναισθήματά 

σας «Νιώθω 
πραγματικά 

λυπημένος που σε 
απογοητεύω» ή 

«Είμαι θυμωμένος 
με τον εαυτό μου 

για το φέρσιμό 
μου

opinion
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Γιατρός ή πολιτικός; Ήμουν, είμαι και θα είμαι 
γιατρός. Πριν 26 χρόνια, έδωσα τον όρκο του Ιππο-
κράτη και έκτοτε είμαι ταγμένος στο λειτούργημά 
μου. Πολιτικός δεν ήμουν, ούτε σκοπεύω να γίνω με 
τη στενή έννοια του όρου. Είμαι κάτοικος αυτού του 
τόπου, που οι συμπολίτες μου με τίμησαν να παλέ-
ψω για ένα καλύτερο αύριο του Δήμου μας.

Με πατέρα αυτοδιοικητικό «κολλήσατε» το 
μικρόβιο; Aντίθετα. Οι στιγμές αγωνίας, πολιτικού, 
ηθικού, ψυχολογικού και οικονομικού κόστους που 
βίωσα βλέποντας τον πατέρα μου να παθιάζεται 
μερικές φορές υπέρμετρα, μού δημιούργησαν μια 
επιφυλακτική και δύσπιστη στάση απέναντι σε όλα 
αυτά. Δεν κόλλησα κάποιο μικρόβιο, απλώς θέλησα 
να βγω μπροστά, γιατί όταν έχεις όνειρα για την πε-
ριοχή σου, οφείλεις να πρωτοστατήσεις στον αγώνα 
για την αναβάθμισή της!

Τι σας δυσκόλεψε στα καθήκοντα; Το τέρας της 
γραφειοκρατίας. Ως απλός πολίτης βίωνα το πρό-
βλημα επιφανειακά και περιστασιακά. Τώρα το αντι-
μετωπίζω καθημερινά σε διαδικασίες που πρέπει να 
είναι γρήγορες και αποτελεσματικές, αλλά καταλή-
γουν χρονοβόρες και ψυχοφθόρες. Επίσης με δυ-
σκολεύουν οι ανθρώπινες σχέσεις, μεταξύ υπαλλή-
λων του Δήμου, εμού και αντιπάλων, υποτιθέμενων 
«φίλων» και πολιτών που κριτικάρουν αδιάκριτα το 
καθετί. Σε πολλά έχουν δίκιο, αλλά νιώθω μερικές 
φορές ότι αδικείται η προσπάθεια της διοίκησης.

Πώς ονειρεύεστε στο τέλος της 4ετίας τον 
Δήμο; Ονειρεύομαι ένα Δήμο πρωτοπόρο, με πολλά 
καινούργια έργα, στολίδι στην καθημερινότητα των 
κατοίκων. Έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε προς 
αυτήν την κατεύθυνση. Είμαστε αποφασισμένοι να 
παλέψουμε για να προσφέρουμε στο τέλος όσα ονει-
ρεύονται οι δημότες.

Σας έλειψαν οι ασθενείς; Εξακολουθώ να εργά-
ζομαι στο ιατρείο μου τα απογεύματα. Με τους πε-
ρισσότερους έχω αναπτύξει σχέσεις φιλίας, αγάπης 
και εμπιστοσύνης. Νοιάζομαι και αγαπώ τους ασθε-
νείς μου, το ίδιο εισπράττω κι από αυτούς!

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. 

Γεννήθηκε στην «καρδιά» του Ευόσμου και τον τόπο του δεν τον εγκατέλειψε ποτέ. Μετά τις τελευταίες εκλογές άλλαξε διαδρομή, πηγαίνοντας πρώτα δημαρχείο 
και ακολούθως ιατρείο. Ο Κλεάνθης Μανδαλιανός, δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου και παθολόγος στο επάγγελμα, προσπαθεί πλέον να ...θεραπεύσει όχι μόνο ασθενείς, 

αλλά και προβλήματα του Δήμου. Για τα υπόλοιπα κι ενδιαφέροντα διαβάστε παρακάτω...

Κλεάνθης Μανδαλιανός
Θεατρίνος υπήρξα μόνο στη ... σκηνή!

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 

Τι είναι ο Εύοσμος για εσάς; Είναι η γενέθλια 
γη μου! Μεγάλωσα στις γειτονιές του, έπαιξα στις 
αλάνες και τους χωματόδρομούς, τον είδα να μετα-
μορφώνεται σε έναν μεγάλο αστικό δήμο με αγορά, 
πλατείες, πεζοδρόμους. Τον λατρεύω, τον πονάω 
και θα αγωνιστώ γι αυτόν. Και το Κορδελιό, το άλλο 
κομμάτι του Δήμου, αξίζει την ίδια προσοχή, αγάπη 
και φροντίδα και οφείλουμε την ισομερή ανάπτυξή 
του.

Και μέλος της θεατρικής ομάδας του Δήμου…
Ναι και είμαι περήφανος για αυτήν. Τη θεωρώ κομ-
μάτι της ζωής μου. Καμαρώνω για τις όμορφες πα-
ραστάσεις που ανεβάσαμε. Πια δεν συμμετέχω λόγω 
περιορισμένου χρόνου. Θεατρίνος υπήρξα μόνο στη 
σκηνή. Ποτέ δεν ήμουν και ούτε θα είμαι στην τοπι-
κή αυτοδιοίκηση και στη ζωή μου γενικότερα.

Τι στερηθήκατε λόγω δημαρχίας; Στερούμαι 
μεγάλο μέρος της επαφής με την οικογένειά μου, 

προσωπικών στιγμών με φίλους κι αγαπημένους 
ανθρώπους, ιδιωτικότητας και ελεύθερου χρόνου. 
Όμως έχω μια θαυμάσια οικογένεια και η σύζυγος 
με την κόρη μου με στηρίζουν ολόψυχα. Επίσης 
αγαπώ τα ταξίδια, τα οποία δυστυχώς περιόρισα.

Η Θεσσαλονίκη θα ήταν καλύτερη εάν… Εάν 
είχε βελτιώσει τις δημόσιες συγκοινωνίες και είχε 
προβάλλει όσο πρέπει τα αξιόλογα μνημεία της. Η 
ανάπτυξη του μετρό οφείλει να ολοκληρωθεί, πε-
ριλαμβάνοντας και τις Δυτικές συνοικίες στο σχεδι-
ασμό.

Τι θα θυμόμαστε από το 2020… Δύσκολη χρο-
νιά που στιγματίστηκε από τη δοκιμασία της πανδη-
μίας. Οι συνέπειες αυτής της πρωτόγνωρης υγειο-
νομικής, κοινωνικής, ηθικής και οικονομικής κρίσης 
είναι τεράστιες, όμως ο άνθρωπος έχει τη δύναμη να 
προχωρά μπροστά...
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O ΠΑΟΚ προχώρησε σε τρεις προσθήκες και ψάχνει δυο ακόμη μεταγραφές

Ενίσχυση... τίτλου!
Η μεταγραφική περίοδος του 

χειμώνα άνοιξε επίσημα και 
στον ΠΑΟΚ τρέχουν να υλο-

ποιήσουν τις εισηγήσεις του Πάμπλο 
Γκαρσία. Ο Δικέφαλος του Βορρά 
προσπαθήσει να καλύψει τα κενά του 
ρόστερ του και παράλληλα να προσθέ-
σει παίκτες που θα κάνουν πιο εύκολη 
τη ζωή του Ουρουγουανού τεχνικού με 
βάση τον σχηματισμό που επιθυμεί να 
παίζει η ομάδα του. 

Η προεργασία είχε ξεκινήσει εδώ και 
ημέρες, με τον Γκαρσία στη συνάντηση 
κορυφής που είχε με τον Ολαφ Ρέμπε 
να θέτει επί τάπητος το τελικό του πόρι-
σμα σχετικά με τις προσθαφαιρέσεις που 
πρέπει να γίνουν στο ρόστερ του Δικε-
φάλου. Ήδη, αρκετές από τις εισηγήσεις 
του έγιναν δεκτές με τον ΠΑΟΚ να έχει 
προσθέσει στο ρόστερ του έναν εξτρέμ 
(Λάμπρου), έναν επιτελικό μέσο (Ουάρ-
ντα) και έναν επιθετικό (τον Κρμέντσικ). 
Οι μεταγραφικές αναζητήσεις δεν σταμα-
τούν εδώ, αφού σε πρώτη προτεραιότητα 
τη δεδομένη χρονική στιγμή βρίσκεται η 
απόκτηση ενός ακόμα χαφ, ενώ ο Δικέ-
φαλος κοιτάει την αγορά για την απόκτη-
ση ενός δεξιού μπακ. Επιπροσθέτως, δεν 
αποκλείεται αναλόγως τις εξελίξεις στην 
υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη (φέρε-
ται να υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες 
του εξωτερικού) ο ΠΑΟΚ να κοιτάξει στην 
αγορά και για αριστερό μπακ. 

Οι επιστροφές των Ουάρντα 
και Λάμπρου
Η πρώτη χειμερινή προσθήκη είναι 

αυτή του Λάζαρου Λάμπρου. Ο Ελληνας 
εξτρέμ επιστρέφει για μία ακόμα φορά με 
σκοπό αυτή τη φορά να... ριζώσει στην 
Τούμπα. Ο Κατερινιώτης εξτρέμ δεν είχε 
τον χρόνο συμμετοχής που θα περίμενε 
στην Ολλανδία και κατόπιν δικής του 
επιθυμίας, αλλά και θετικής εισήγησης 
του Γκαρσία επιστρέφει για να δώσει 
μία έξτρα λύση στους εξτρέμ, εκεί όπου 
ο ΠΑΟΚ έχει και τα μεγαλύτερα κενά με 
βάσει το πως έχει δομηθεί το ρόστερ του 
επί Φερέιρα το περασμένο καλοκαίρι. Βέ-

βαια, ο Λάμπρου είναι σαφώς μία δοκιμα-
σμένη λύση και στον ΠΑΟΚ ευελπιστούν 
αυτή τη φορά να πάρει τις ευκαιρίες που 
δεν είχε τις προηγούμενες φορές με την 
ελπίδα να δείξει την πραγματική του 
αξία, κάτι που βέβαια επιθυμεί και ο ίδιος 
που δήλωσε πως επέστρεψε πιο ώριμος 
και αποφασισμένος να καθιερωθεί με 
την ασπρόμαυρη φανέλα. Περίπτωση 
Ουάρντα. Επιστρέφει για να πάρει αυτή 

τη φορά πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Αιγύ-
πτιος αποτελεί προσωπική εισήγηση του 
Γκαρσία, με τον Ουρουγουανό παράλλη-
λα να θεωρείται από όλους ως ο κατάλ-
ληλος άνθρωπος για να «δαμάσει» τον 
χαρακτήρα του που η αλήθεια είναι πως 
αποτελεί και την αχίλλειο πτέρνα του. Ο 
27χρονος που το καλοκαίρι αποχώρησε 
από τον ΠΑΟΚ για τον Βόλο, πραγματο-
ποίησε ένα πολύ καλό πρώτο εξάμηνο 

και επέστρεψε με φουλ αγωνιστικό ρυθ-
μό και έτοιμος να παίξει με το «καλημέ-
ρα».

Ο Κρμέντσικ και ο Κροβίνοβιτς
Ο Αντόνιο Τσόλακ ήρθε με μεγάλες 

προσδοκίες στην Τούμπα, όμως μέχρι 
στιγμής δεν έχει δικαιώσει τον ντόρο που 
έγινε γύρω από το όνομά του. Με μόλις 
ένα γκολ στο πρωτάθλημα (με πέναλτι 
στο Αγρίνιο) ο Κροάτης προβληματίζει, ο 
ΠΑΟΚ επί της ουσίας έχει μείνει στην επί-
θεση μόνο με τον Σφιντέρσκι και ο Γκαρ-
σία ζήτησε επιθετικό που θα του λύσει 
το πρόβλημα στο σκοράρισμα. Ο Μίκαελ 
Κρμέντσικ, ήρθε με εξάμηνο δανεισμό 
από την Μπριζ για να λύσει το πρόβλημα 
στο γκολ. Ο υψηλόσωμος φορ, με γεμά-
τες παραστάσεις και καλή πορεία στις 
ομάδες που έπαιξε έγινε κάτοικος Τού-
μπας και άπαντες ευελπιστούν ο ΠΑΟΚ 
να πάρει από αυτόν, όσα δεν κατάφερε να 
κερδίσει από τον Τσόλακ. Πλέον, το βά-
ρος πέφτει στην εύρεση του χαφ. Ο εκλε-
κτός του ΠΑΟΚ είναι ο Κροβίνοβιτς, με τις 
διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται με τον 
25χρονο Κροάτη άσο. Τέλος, ο επιρρε-
πείς στους τραυματισμούς Ροντρίγκο, σε 
συνάρτηση με τον σοβαρό τραυματισμό 
του Ουαγκέ, αναγκάζουν τους επιτελείς 
του ΠΑΟΚ να κοιτάξουν την αγορά για 
την εύρεση ενός δεξιού μπακ, ενώ για το 
άλλο άκρο της άμυνας στα... ραντάρ των 
Ασπρόμαυρων βρίσκεται ο Φεράρι του 
Βόλου. 

Ζαμπά, Μπίσεσβαρ, Ρέι 
και Νινούα στην «μαύρη λίστα»
Προσθήκες χωρίς αποχωρήσεις δεν 

υπάρχουν και ήδη στον ΠΑΟΚ προετοι-
μάζουν το έδαφος για τις αποχωρήσεις 
από το ρόστερ. Οι Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, 
Ροντρίγκο Ρέι και Λέο Ζαμπά δείχνουν να 
είναι με το ένα πόδι εκτός Τούμπας, αφού 
δεν βρίσκονται στα πλάνα του Γκαρσία, 
ενώ για τον Νίκα Νινούα που δεν έχει 
μεγάλο χρόνο συμμετοχής, ενδιαφέρον 
έδειξε η Ανόρθωση που θέλει να τον 
αποκτήσει με εξάμηνο δανεισμό.

Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο Υ
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Αριστερό μπακ και επιθετικός οι δυο κινήσεις του Αρη για να «κλειδώσει» την τριάδα

Ενίσχυση... υπέρβασης!
Η πορεία του Άρη στο φετινό πρωτά-

θλημα είναι η καλύτερη της ιστορίας των 
Κιτρίνων και ο Άκης Μάντζιος και οι πο-
δοσφαιριστές του θέλουν να αρπάξουν 
από τα... μαλλιά την ευκαιρία που οι ίδιοι 
δημιούργησαν και να τερματίσουν μέσα 
στην πρώτη τριάδα του πρωταθλήματος. 
Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει ο Άρης να 
κρατήσει την σταθερότητα που παρουσι-
άζει ως ομάδα και να παραμείνει αποτε-
λεσματικός τόσο στην έδρα του, όσο και 
μακριά από αυτήν. Ο Άκης Μάντζιος έχο-
ντας πλέον πλήρη και ξεκάθαρη γνώση 
για το ρόστερ της ομάδας του έχει ζη-
τήσει άμεση ενίσχυση σε δύο συγκεκρι-
μένες θέσεις. Αυτή του αριστερού μπακ 
και του επιθετικού. Κύριος γνώμονας γι’ 
αυτό είναι το γεγονός πως οι Γκάνεα και 
(κυρίως) ο Λόπεθ δεν έχουν αποδώσει τα 
αναμενόμενα. 

Ιωάννου, η λύση στους μπακ
Με τον Κριστιάν Γκάνεα να μην έχει 

δώσει όσα θα περίμεναν από αυτόν οι 
άνθρωποι του Άρη, ο Άκης Μάντζιος, στα 
περισσότερα φετινά παιχνίδια, χρησιμο-
ποίησε εκεί τον Εμάνουελ Σάκιτς, αν και 
δεν είναι η φυσική του θέση αυτή. Βέ-
βαια, για να συμβεί αυτό ρόλο έπαιξε και 
η πολύ καλή αγωνιστική παρουσία του 
Ντάνιελ Σούντγκρεν. Ως εκ τούτου, ο Έλ-
ληνας τεχνικός ζήτησε μπακ και ο Νίκος 
Ιωάννου είναι ο εκλεκτός των Κιτρίνων. 
Ο 24χρονος Κύπριος άσος, αποχώρησε 
από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και έρχεται στη 
Θεσσαλονίκη προκειμένου να επανέλθει 
ξανά σε αγωνιστικό ρυθμό, αφού στην 
Αγγλία η πορεία του δεν ήταν αυτή που 
και ο ίδιος θα επιθυμούσε. Ο Ιωάννου, 
αναμένεται να δώσει άμεσα λύσεις απε-
λευθερώνοντας τον Σάκιτς και δημιουρ-
γώντας έναν επιπλέον ανταγωνισμό στις 
θέσεις των ακραίων αμυντικών.

To φαβορί Γκερέρο και ο αουτσάι-
ντερ Σωτηρίου στη λίστα των φορ

Είναι μία θέση που «πονάει» ο Άρης. 
Από τα δύο φορ του ο Μάντζιος έχει πάρει 
τρία γκολ. Ένα από τον Λόπεθ (απέναντι 
στη Λαμία στην πρεμιέρα του πρωτα-

θλήματος) και δύο από τον Μάνο (στο 
παιχνίδι με την ΑΕΛ στο Αλκαζάρ). Αυτό 
που τον προβληματίζει περισσότερο εί-
ναι πως αμφότεροι δυσκολεύονται να 
γίνουν απειλητικοί μέσα στο «κουτί» και 
η απόκτηση ενός πρωτοκλασάτου φορ 
κρίθηκε επιτακτική. Ο Άνχελ Γκερέρο που 
γνωρίζει καλά το ελληνικό πρωτάθλημα 
αποτελεί μία ποιοτική λύση από το πάνω 
ράφι. Δεν είναι η μοναδική όμως που εξε-
τάστηκε. Στο τραπέζι έπεσε και το όνομα 
του Πιέρρου Σωτηρίου της Αστάνα. Τη 
δεδομένη στιγμή, ο Ισπανός δείχνει να 
είναι ένα κλικ μπροστά, από την στιγμή 
που και ο ίδιος δείχνει αποφασισμένος να 

αποχωρήσει από την Αγγλία και τη Νότιγ-
χαμ, γνωρίζοντας πως το ελληνικό πρω-
τάθλημα του ταιριάζει απόλυτα. 

Στην έξοδο οι Ντάτκοβιτς, 
Αντέμ και άλλοι
Μοιάζει σίγουρο πως θα υπάρξουν 

και αρκετές αποδεσμεύσεις. Τόσο ποδο-
σφαιριστών που θα αποχωρήσουν από 
τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης, όσο και 
ποδοσφαιριστών που θα παραχωρηθούν 
δανεικοί για να αποκτήσουν χρόνο συμ-
μετοχής. Ένας από αυτούς που βρίσκεται 
στην πόρτα της εξόδου είναι ο Τόνι Ντά-
τκοβιτς. Ο Κροάτης αμυντικός μετά το 

παιχνίδι με τον Βόλο βγήκε εκτός πλά-
νων, δεν πήρε χρόνο συμμετοχής με τον 
26χρονο στόπερ να... κοιτάζει προς Ισπα-
νία μεριά, έχοντας «χτίσει» καλό όνομα 
εκεί από την παρουσία του στην Ουέσκα. 
Δανεικός αναμένεται να παραχωρηθεί 
και ο Άλι Αντέμ που δεν πήρε ευκαιρίες, 
αλλά και οι νεαροί Χατζηπιρπιρίδης και 
Σενγκέργκης. Τέλος, μένει να φανεί τι 
θα συμβεί με την περίπτωση του Λερίν 
Ντουάρτε που βρίσκεται στο τελικό στά-
διο της αποθεραπείας του και στον Άρη 
εξακολουθούν να αναζητούν φόρμουλα 
για να λυθεί το συμβόλαιό του.

Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο Υ
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Το είπε στην αρχή ο Ηράκλειτος στο 
«Περί Φύσεως»: «Ο πόλεμος είναι ο πατέρας 
των πάντων και ο βασιλιάς των πάντων και 
μερικούς τους έκανε θεούς, άλλους ανθρώ-
πους, μερικούς τους έκανε δούλους, άλλους 
ελεύθερους». 

Πολύ αργότερα ο Henry Maine (1822-
1888), ανέφερε το ίδιο με άλλα λόγια: «Ο 
πόλεμος φαίνεται πως είναι τόσο παλιός όσο 
και το ανθρώπινο είδος, αλλά η ειρήνη είναι 
μια μοντέρνα επινόηση».

Αν ταξινομήσουμε τις περιόδους της 
ιστορίας χρονικά με βάση τις περιόδους 
πολέμου και ειρήνης  (ας πάρουμε ως πα-
ράδειγμα την ελληνική από την 8η χιλ. π.Χ 
που έχουμε αρχαιολογικά τεκμήρια) θα δια-
πιστώσουμε πως η μεγαλύτερη περίοδος εί-

ναι πόλεμος, συγκρούσεις, κατακτημένες 
περιοχές.

Το απόγειο των τεχνών και της φιλο-
σοφίας στην αρχαία Ελλάδα ήταν μια μι-
κρή περίοδος ειρήνης, ο Χρυσός Αιώνας 
του Περικλή, που και πάλι άρχισε μετά 
από πόλεμο και έληξε με πόλεμο. Η επι-
στήμη, οι τέχνες, η φιλοσοφία άνθισαν 
πλήρως σε χρόνια ανάμεσα σε δύο πολέ-
μους. 

Από αυτήν την εισαγωγή προκύπτει 
αυτό που φοβόμαστε όλοι να παραδε-
χτούμε: Βρισκόμαστε σε πόλεμο, όχι 
όμως σε πόλεμο με τον «αόρατο εχθρό». 

Βρισκόμαστε στον απλούστατο ανά 
τους αιώνες της ανθρώπινης φύσης πό-
λεμο της αλλαγής, της νέας τάξης, των 
νέων οικονομικών δυνάμεων, της διαχεί-
ρισης της ασυγκράτητης εξάπλωσης της 

τεχνολογίας, της νέας διαχείρισης πραγμά-
των, της προσπάθειας της συντήρησης του 
καπιταλιστικού συστήματος που έχουμε 
όλοι προφανώς επιλέξει για να ζούμε, (διότι 
η επανάσταση δεν ήρθε ποτέ), της υποτιθέ-
μενης «ασφάλειας» που στις μέρες μας έχει 
χάσει το νόημά της και πλέον σημαίνει έλεγ-
χος, της παγκοσμιοποίησης  που ο όρος της  
μοναχά δημιουργήθηκε πριν 70 χρόνια και 
ήρθε για να δείξει τα αποτελέσματά της. 

Είμαστε στην εποχή της καταδίωξης και 
του ελέγχου σε όλους τους τομείς. Ας ξεκι-
νήσουμε από το ότι καταδιώκουμε ο ένας 
τον άλλον καθημερινά στα social media. 
Σήμερα καταδιώκονται τα «κρούσματα» του 
κορονοιού από τους συμπολίτες τους. Έπειτα 
έχουμε αστυνομική καταδίωξη τήρησης των 
μέτρων. Ζούμε ακόμα, την οικονομική κατα-
δίωξη μέσω του πλαστικού χρήματος των 
καρτών που όσο περνάει ο καιρός τόσο τις 

επιβάλλουν ως μέσο πληρωμής. 
Ο πόλεμος που ζούμε είναι η προσπάθεια 

επιβίωσης του καπιταλιστικού μας συστήμα-
τος, καθώς όπως κάποτε ανέφερε ο  Καρλ 
Φον Κλαούζεβιτς, «ο πόλεμος είναι η συνέ-
χιση της πολιτικής με άλλα μέσα. Ο πόλεμος 
θα υπάρχει όσο υπάρχει τροφική αλυσίδα» 
έγραψε την δεκαετία του 1950 ο αρθρο-
γράφος P.J O’Rourke. Όλες λοιπόν οι άλλες 
πολιτικές εξισορρόπησης της οικονομίας 
απέτυχαν, οπότε τα κράτη χρειάστηκαν να 
καταφύγουν στον πατέρα όλων, τον πόλεμο. 

Το ευτυχές είναι πως αφού δεν θα απο-
φεύγαμε τον πόλεμο των αποτελεσμάτων 
της παγκοσμιοποίησης, δεν βρέθηκε η λύση 
στα όπλα και στο αίμα, αλλά σε έναν «αόρα-
το εχθρό». Έναν εχθρό που σε φοβίζει, αλλά 
δεν τον βλέπεις γιατί είναι αόρατος! 

Μήπως όμως αόρατος δεν είναι και ο 
εμφύλιος απόψεων και η καταπάτηση της 
ελευθερίας; Πόσοι φοβάστε στα αλήθεια τον 
ιό και όχι μην σας δει με κατεβασμένη μάσκα 
η αστυνομία;

Ο Gustave Le Bon, Γάλλος ανθρωπο-
λόγος του 20ου αι. αναφέρει: «Ο πόλεμος 
αποκαλύπτει τις αδυναμίες ενός λαού, όπως 
επίσης και τις αρετές του».  Η αδυναμία των 
Ελλήνων από την ιστορία μας ξέρουμε πως 
είναι η διαφωνία. Η αρετή τους; Η ελευθε-
ρία. Πως αντικατέστησε ο φόβος την ελευ-
θερία τελικά; Πώς άνθρωποι που λένε την 
γνώμη τους έγιναν ξαφνικά «συνωμοσιολό-

γοι»; Πώς όταν όλοι λίγο πολύ έχουμε γνω-
στούς που μπαίνουν στις ΜΕΘ για ένα απλό 
χειρουργείο και πεθαίνουν από τα μικρόβια 
και πώς όταν κάποιος είναι ενήμερος για τα 
ποσοστά θανάτων γρίπης και πνευμονίας, 
φοβάται τόσο τον κορονοιό; Όχι, δεν είμαι 
γιατρός, αλλά για να δεις τα ποσοστά και τα 
νούμερα δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός! Δεν 
ισχυρίζομαι πως δεν υπάρχει ο ιός, γράφω 
για το πως όλο αυτό που ζούμε δεν είναι για 
τον ιό, αλλά για τον πόλεμο. 

Ποιοι θα επιβιώσουν στην μεσαία τάξη 
και θα κρατηθούν και ποιοι θα πλουτίσουν; 
Είναι ζητούμενο. Η κατώτερη τάξη θα πλη-
ρώσει πάλι την κρίση. Επίσης, τόσα κράτη δί-
νουν σημασία στην υγεία μας ξαφνικά; Ποιος 
επένδυσε ποτέ στην Ελλάδα στο σύστημα 
υγείας και στην ασφάλεια μας; 

Ο πόλεμος δεν είναι τίποτα λιγότερο από 
επιταχυνόμενη τεχνολογική αλλαγή, είπε ο 
Καναδός επικοινωνιολόγος. Και οι πρωθυ-
πουργοί των κρατών μας το είπαν ξεκάθα-
ρα. Έχουμε πόλεμο. Το είπαν. Κανείς δεν το 
άκουσε, γιατί αλλιώς που είναι η αντίσταση; 

Θα κλείσω με μια ελληνική παροιμία: 
Θέρος-τρύγος-πόλεμος. Η αρχή για μια νέα 
εποχή ξεκίνησε και εμείς γράφουμε μέρα με 
την μέρα την ιστορία της.

*Η� Κατερίνα� Χαρκιολάκη� είναι� Ιστο-
ρικός,� Master� in� States,� Societies� and�
Transition

Πόλεμος 2020-2021: Η αρχή της αρχής 

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α 
Χ Α Ρ Κ Ι Ο Λ Α Κ Η * 

Ο πόλεμος είναι 
η συνέχιση της 

πολιτικής με 
άλλα μέσα. Ο 

πόλεμος θα 
υπάρχει όσο 

υπάρχει τροφική 
αλυσίδα

opinion



3109.01.2021

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

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

τικής Κοινότητας, Δήμου Θεσσαλονίκης) 
Θεσσαλονίκη Τ.Κ 54645
e-mail: xrostirasart@gmail.com             
Τηλ: 2310833460
Fb page: Χρωστήρας πολυχώρος τέχνης και σε-
μιναρίων
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