
ΚΑΡΦΙΤΣΩΜΑΤΑ 

Σελ. 25-28

Σελ. 6

Ποια είναι τα 
νέα πρόσωπα 
«κλειδιά» της 
ΝΔ για την Α’ 

Θεσσαλονίκης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Όλα τα μέτρα 
για τις επιχειρήσεις 
και τα νοικοκυριά, 
λόγω lockdown 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κωδικός 

«Ανάσταση» 
στο Μαξίμου

13 Φεβρουαρίου 2021 | karfitsa.gr | paraskhnio.gr | toxrima.gr | backstage24.gr

#859

Η  Σ Α Β Β Α Τ Ι Α Τ Ι Κ Η  Σ Υ Ν Η Θ Ε Ι Α  Τ Η Σ  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

Σελ.  13-20

Valentine’s day!
ΑΦΙΕΡΩΜA ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΓ. ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ

Σελ. 4-5

Μ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Η κοινωνία θα 

στηριχθεί για όσο 
καιρό χρειαστεί  

Σελ. 8-9

Γ. ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ
Ο Λαγκαδάς 
είχε μεγάλες 
ανθρώπινες 

απώλειες από 
τον κορονοϊό  

Σελ. 10-11

32 Θεσσαλονικείς 
υμνούν τον έρωτα



2 13.02.2021

editorial

{

{
Του Νίκου  

Ελευθερόγλου

Επειδή ο κ. 
Μητσοτάκης είναι 

άνθρωπος της 
αγοράς, γνωρίζει 
ότι η ψυχολογία 

είναι το κλειδί. Και 
η ψυχολογία της 
αγοράς αυτήν τη 
στιγμή βρίσκεται 

στα Τάρταρα

Εβδομαδιαία Free Press

Δωδεκανήσου 21,  
Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310.278.155
FAX: 2310.278.440 

info@karfitsa.gr 
press@karfitsa.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Ν.Κ. Media Group Ε.Π.Ε.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Δημήτρης Δραγώγιας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Ν. Ελευθερόγλου,  

Γ. Πολυράβας

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: 

Φιλίππα Βλαστού, Λουκάς Γεωργιάδης,  

Γιώργος Ευγενίδης, Κώστας Καντούρης, 

Αναστασία Καρυπίδου,  

Δέσποινα Κρητικού, Θωμάς Μίχος, 

Γιώργος Μυλωνάς, Γιώργος Νεοχωρίτης 

Γιάννης Σπ. Παργινός, Γιώργος Σαρρής 

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ 

eurokinissi.gr

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 

Ν. Καραμανλής, Ν. Ελευθερόγλου  

Β. Μάστορας, Κ. Μίχαλος 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Δρ. Ν. Χρήστος Καζαντζής & Συνεργάτες,  

Τηλέφωνο: 2310.253.830-4,  

ΦΑΞ: 2310.253.835,  

Διεύθυνση:  

Αγ. θεοδώρας 1, Θεσσαλονίκη

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Χριστίνα Βασιλάκη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

Κατερίνα Χαρκιολάκη 

 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

grammateia@karfitsa.gr

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ & ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

WWW.ART2WORK.EU  

Creative & Digital Agency

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

IRIS Εκτυπώσεις ΑΕΒΕ

 

Μην εξαντληθούν 
τα αποθέματα της υπομονής 

Κανείς δεν μπορεί, έναν χρόνο μετά, να είναι χαρούμενος από το νέο lockdown που 
μπαίνει ξανά πιο άγρια στη ζωή μας. Το κόστος σε κάθε επίπεδο είναι μεγάλο. Στην αγορά, 
στην εκπαίδευση, στην κοινωνία, στην ψυχική μας υγεία. Δεν γνωρίζω ειλικρινά αν υπήρχε 
άλλος τρόπος αντιμετώπισης της πανδημίας. Όταν κοιτάζω τις λίστες με τους νεκρούς στην 
πατρίδα μας, οι οποίοι ήδη ξεπέρασαν τους 6.000 (!), πραγματικά αναρωτιέμαι τι είναι τελι-
κά πολυτιμότερο. H υγεία ή η οικονομία;

Βέβαιο είναι ότι και λάθη έχουν γίνει σε αυτή την πορεία και παραλείψεις υπήρχαν, αλλά 
δεν πρέπει να λησμονούμε ότι δεν υπήρχε οδηγός αντιμετώπισης αυτής της πραγματικά 
απίστευτης κατάστασης που ζούμε εδώ και δώδεκα ολόκληρους μήνες. Μιας κατάστασης 
που δεν λέει να τελειώσει, παρά την ελπίδα που έχουν γεννήσει τα εμβόλια και οι θεραπείες. 
Παράλληλα, δεν έχω δει και καμία άλλη χώρα στον δυτικό (τουλάχιστον) κόσμο που να 
απέφυγε επώδυνα μέτρα ή να μην προχώρησε σε οριζόντιες απαγορεύσεις. 

Οι επόμενες εξήντα μέρες είναι το μεγάλο στοίχημα που έχουμε μπροστά μας. Θέλω 
να πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε αυτό που λέει ο λαός «φάγαμε τον γάιδαρο, η ουρά έμει-
νε». Η διαφορά είναι ότι πλέον η κοινωνία έχει κουραστεί, με τα αποθέματα υπομονής να 
λιγοστεύουν. Οι άνθρωποι της εστίασης, οι οποίοι παρέδωσαν συμβολικά τα κλειδιά τους, 
δείχνουν το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες άνθρωποι. Επιβεβαιώνουν ότι 
η υπομονή εξαντλείται. Αυτό ακριβώς είναι το σημείο καμπής, το οποίο είναι απαραίτητο να 
καταλάβουν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και ο πρωθυπουργός της χώρας Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης. Στα χέρια του εξάλλου θα... σκάσει η βόμβα της επόμενης μέρας, που 
θα είναι, αν δεν ληφθούν μέτρα, λουκέτα επιχειρήσεων και χιλιάδες άνεργοι. 

Επειδή ο κ. Μητσοτάκης είναι άνθρωπος της αγοράς, γνωρίζει ότι η ψυχολογία είναι το 
κλειδί. Και η ψυχολογία της αγοράς αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στα Τάρταρα. Πρέπει, λοιπόν, 
να φωνάξει αυτούς τους ανθρώπους και να τους ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία 
θα τους βγάλουν από τα αδιέξοδα. Μέτρα, όμως, που θα στηρίζουν τους πραγματικούς επι-
χειρηματίες της εστίασης. Ούτε τους τζαμπατζήδες ούτε αυτούς που έχουν φεσώσει την αγο-
ρά ούτε τα «ζόμπι» που ζουν παρασιτικά από τα χρήματα που δίνουν άλλοι.

Να μιλήσει ανοικτά και να τους κάνει να νιώσουν σιγουριά ότι η επόμενη μέρα δεν θα 
είναι μαύρη και πως θα πράξει το αυτονόητο, βγάζοντας τη θηλιά των χρεών (για τα οποία 
δεν ευθύνονται) από τον λαιμό τους. Πράγματα, δηλαδή, κοινής λογικής. Αυτά ζητούν. Δεν 
γίνεται να πληρώνουν για χρέη σε φως, νερό, τηλέφωνο κ.λπ., όταν τα μαγαζιά τους είναι 
κλειστά. Όταν δεν εισπράττουν ούτε ένα σεντς. Και σε αυτό κανένας λογικός άνθρωπος δεν 
μπορεί να μη συμφωνεί. Ας δουλέψουν πρώτα οι άνθρωποι και μετά ας πληρώσουν. Για 
αυτό και επαναλαμβάνω ότι ούτε η κοινωνία ούτε η Πολιτεία πρέπει να εξαντλήσουν τα 
αποθέματα της υπομονής τους…

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς



313.02.2021

Αναζητούνται  μεταλλάξεις του ιού στα κρούσματα 

Η Θάσος πλήττεται από κορονοϊό

Ανησυχία και προβληματισμό 
προκαλούν τα διαρκώς αυξα-
νόμενα κρούσματα κορονοϊού 

στο νησί της Θάσου τις τελευταίες 
ημέρες. Μέχρι αργά το απόγευμα της 
Παρασκευής ο αριθμός τους έφτανε τα 
20 ενώ κλιμάκια του ΕΟΔΥ βρίσκονταν 
στο νησί για τη διεξαγωγή rapid tests 
και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Τα κλιμάκιο του ΕΟΔΥ που βρέθηκε 
την Πέμπτη στον Πρίνο της Θάσου και 
συγκεκριμένα στο Δημοτικό και στο Γυ-
μνάσιο του χωριού, υπέβαλε σε rapid 
tests μαθητές, γονείς και εκπαιδευτι-
κούς. Τα αποτελέσματα  «έδειξαν» έξι 
κρούσματα κορονοϊού σε μαθητές και 
εκπαιδευτικούς. Ανάλογο αριθμό κρου-
σμάτων έδειξαν και οι έλεγχοι την προ-
ηγούμενη ημέρα.  Μετά από επικοινωνία 
των διευθυντών των δυο σχολείων  με 
τον ΕΟΔΥ ακολουθήθηκαν οι προβλεπό-
μενες διαδικασίες και αποφασίστηκε να 
κλείσουν τα δύο σχολεία για να περιο-
ριστεί η διασπορά. Στο μεταξύ στη νότια 
πλευρά του νησιού στα Λιμενάρια εντο-
πίστηκε κρούσμα κορονοϊού σε παιδί της 
Τετάρτης τάξης του Δημοτικού σχολείου 
με αποτέλεσμα το τμήμα να κλείσει και 

τα παιδιά με τους γονείς τους να μπουν 
σε καραντίνα 14 ημερών. 

Οι γονείς φοβούνται να στείλουν τα 
παιδιά τους στο σχολείο 

Το διοικητικό σχολείο του συλλόγου 
γονέων και κηδεμόνων Λιμεναρίων Θά-
σου, με ανακοίνωση τους ζητάνε από 
τους γονείς να μη στείλουν τα παιδιά τους 
στα σχολείο την επόμενη εβδομάδα κα-
θώς η δραματική αύξηση των κρουσμά-
των κορονοϊού δεν μπορεί να περιοριστεί 
με ανοιχτά σχολεία. Στην κοινότητα της 
νότιας Θάσου το Γυμνάσιο και το Λύκειο  
βρίσκονται στον ίδιο αύλειο χώρο με το 
δημοτικό όπου εντοπίστηκε το κρούσμα. 
Παρόμοια ανακοίνωσε εξέδωσε και ο 
σύλλογος γονέων κηδεμόνων Γυμνασί-
ου και Λυκείου του Λιμένα  της Θάσου. 
Με απόφαση του δημάρχου Θάσου έχουν 
κλείσει όλοι οι βρεφονηπιακοί σταθμοί 
που λειτουργούν στο νησί. Ο Δήμαρχος 
Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης απευθύνει 
έκκληση στους αρμόδιους φορείς να 
δώσουν εντολή για άμεση αναστολή της 
λειτουργίας όλων των σχολικών μονά-
δων της Θάσου πριν επιδεινωθεί έτι πε-
ρισσότερο η επιδημιολογική κατάσταση 
στο νησί. «Με μοναδικό γνώμονα την 
προστασία του συνόλου της κοινότητας 

της Θάσου, ζητώ από όλους τους αρμό-
διους φορείς να προχωρήσουν άμεσα και 
από αύριο στην αναστολή λειτουργίας 
όλων των σχολικών μονάδων Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης στη Θάσο.Θεωρώ ότι πλέον είναι ο 
μοναδικός τρόπος προστασίας και απο-
φυγής περαιτέρω επιδείνωσης της επι-
δημιολογικής κατάστασης στη Θάσο» 
τονίζει ο κ Κυριακίδης.

Συναγερμός στην 
επιστημονική κοινότητα 
Στο νησί έχει σημάνει συναγερμός 

με την επιστημονική κοινότητα να βρί-
σκεται σε εγρήγορση. Ο διευθυντής του 
Κέντρου Υγείας του νησιού Θωμάς Αγγε-
λόπουλος  είναι σε διαρκή επικοινωνία 
με τον ΕΟΔΥ ενώ ο ιατρικός σύλλογος 
Καβάλας σε  ανακοίνωση του τονίζει την 
επιτακτική ανάγκη, πιστής τήρησης των 
μέτρων προστασίας όσο και της συχνής 
διενέργειας διαγνωστικών τεστ στα μέλη 
της μαθητικής κοινότητας. «Κάλλιον του 
θεραπεύειν το προλαμβάνειν». αναφέρει 
η ανακοίνωση. Στα στατιστικά στοιχεία 
ανά 100.000 κατοίκους, τα κρούσματα 
στο νησί της Θάσου φαίνεται να απο-
κτούν θλιβερή πρωτιά με 50,84. Η με-

γάλη διασπορά σε τόσο σύντομο χρονικό 
διάστημα κάνει τους ειδικούς να ανη-
συχούν ιδιαίτερα ενώ δεν αποκλείουν 
και το ενδεχόμενο μεταλλάξεων που θα 
διαπιστωθούν όταν τα μοριακά τεστ που 
γίνονται σταλούν στην Αθήνα για περαι-
τέρω εξέταση.

Στο Κέντρο Υγείας δωρίστηκαν 400 
rapid test από τον ιατρικό σύλλογο Κα-
βάλας προκειμένου να γίνουν ακόμη πε-
ρισσότεροι έλεγχοι στους κατοίκους. 

«Μέχρι στιγμής η κατάσταση είναι 
ελεγχόμενη και τα όποια κρούσματα 
αντιμετωπίζονται με κατ οίκον περιορι-
σμό ωστόσο αν χρειαστεί η διακομιδή 
τους στο νοσοκομείο θα μεταβούν στο 
νοσοκομείο της Καβάλας, αναφέρει στην 
karfitsa η Αναστασία Αντωνίου πρόεδρος 
του ΙΣΚ. 

Το νησί εν μέσω κορονοϊού είναι απο-
κομμένο από το λιμάνι της Καβάλας κα-
θώς υπάρχει μόλις ένα δρομολόγιο στις 
7.15 το πρωί ενώ υπάρχουν αρκετά δρο-
μολόγια που φτάνουν στην Κεραμωτή 
από λιμάνι του Λιμένα. Αυτό σημαίνει ότι 
για το ταξίδι μέχρι την Καβάλα απαιτού-
νται από τρεις ως πέντε ώρες. 
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Μείωση της προκαταβολής φόρου και αλλαγές στο πλαφόν για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις

Όλα τα μέτρα για τις επιχειρήσεις και τα 
νοικοκυριά, λόγω lockdown 

Το νέο καθολικό lockdown, που 
θα ισχύσει έως τις 28 Φεβρου-
αρίου, επιδεινώνει περισσότερο 

τις συνθήκες στην οικονομία και ειδικά 
τη φοροδοτική ικανότητα νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, 
φέρνει πιο κοντά την οριστικοποίηση 
των αποφάσεων της κυβέρνησης 
για τη μείωση της προκαταβολής του 
φόρου των επιχειρήσεων και το 2021, 
αλλά και τις αποφάσεις για τις ηλε-
κτρονικές αποδείξεις.

Το 2019, τα νομικά πρόσωπα στην 
Ελλάδα κατέβαλαν φόρο εισοδήματος 
4,5 δισ. ευρώ. Το 2020, λόγω των συν-
θηκών που δημιούργησε η πανδημία, οι 
εισπράξεις από τον φόρο εισοδήματος 
νομικών προσώπων υποχώρησαν αι-
σθητά και διαμορφώθηκαν σε 2,3 δισ. 
ευρώ, έναντι στόχου 4 δισ. ευρώ. Για το 
2021, η κυβέρνηση έχει εγγράψει στον 
Προϋπολογισμό πρόβλεψη για έσοδα 
3,4 δισ. ευρώ από τη φορολογία εισο-
δήματος νομικών προσώπων, η οποία 
ωστόσο πλέον θεωρείται μη ρεαλιστική, 
δεδομένων των συνθηκών.

Ένας από τους λόγους που τα φο-
ρολογικά έσοδα από τις επιχειρήσεις 
δύσκολα θα ξεπεράσουν το «φράγμα» 
των 3 δισ. ευρώ το 2021 σχετίζεται με 
το μέτρο της μείωσης της προκαταβο-
λής φόρου των επιχειρήσεων. Η μείωση 
του τζίρου των επιχειρήσεων το 2020 θα 
οδηγήσει στις περισσότερες περιπτώσεις 
σε ελάχιστο φόρο στην εκκαθάριση του 
2021, ο οποίος θα καλυφθεί από τη μει-
ωμένη προκαταβολή φόρου που κατα-
βλήθηκε το περασμένο έτος.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η μεί-
ωση ή ο μηδενισμός της προκαταβολής 
φόρου στις επιχειρήσεις που επλήγησαν 
από την πανδημία ήταν το πλέον αναλο-
γικό εργαλείο ενίσχυσης των επιχειρήσε-
ων το 2020. Η προκαταβολή φόρου, που 
κατέβαλαν πέρυσι οι επιχειρήσεις για το 
2021, ανήλθε σε 1,8 δισ. ευρώ και ήταν 

μειωμένη κατά 1,5 δισ. ευρώ περίπου σε 
σχέση με το 2019, όταν και η προκατα-
βολή φόρου που είχε καταβληθεί –για το 
2020– είχε φτάσει τα 3,3 δισ. ευρώ.

Φέτος αναμένονται ανατροπές, κα-
θώς πάνω στον φόρο που θα προκύψει 
από τις φετινές δηλώσεις των νομικών 
προσώπων, θα υπολογιστεί η νέα προκα-
ταβολή φόρου για το 2022, η οποία εξαι-
τίας των χαμηλών κερδών θα είναι εξαι-
ρετικά μικρή και πιθανότατα μικρότερη 
από αυτήν που αρχικά είχε υπολογίσει η 

κυβέρνηση.
Και αυτό δεν είναι υπερβολή. Η κα-

τάρρευση της πλειονότητάς των επιχει-
ρήσεων το 2020 έχει ως αποτέλεσμα 
τα δηλωθέντα κέρδη που θα φορολο-
γηθούν το 2021 να υποχωρήσουν πάνω 
από 50%, εξέλιξη που θα οδηγήσει σε 
μειωμένο φόρο και σχεδόν μηδενική 
προκαταβολή φόρου για τις περισσό-
τερες από αυτές. Για να γίνει ακόμη πιο 
αντιληπτό, η μείωση του τζίρου των 
επιχειρήσεων θα οδηγήσει στις περισ-

σότερες περιπτώσεις σε ελάχιστο φόρο, 
ο οποίος θα καλυφθεί από τη μειωμένη 
προκαταβολή φόρου που καταβλήθηκε 
το περασμένο έτος.

Πώς διαμορφώνεται το ποσοστό του 
«κουρέματος»

Καθώς οι επιπτώσεις της πανδημί-
ας εξακολουθούν να σκιάζουν την οι-
κονομική δραστηριότητα, το μέτρο της 
μειωμένης προκαταβολής φόρου, που 
προβλέπει «κούρεμα» έως 100% για τις 
επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που 

Τ Η Σ  Α Μ Α Λ Ι Α Σ  Κ Α Τ Ζ Ο Υ
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Eν τω μεταξύ, αλλαγές στα εργασιακά φέρνει το 
νέο σκληρό lockdown στην Αττική. 

Ειδικότερα, επανέρχεται το μέτρο της άδειας ειδι-
κού σκοπού μετά και το κλείσιμο των σχολείων έως 
το τέλος του μήνα. Άδεια ειδικού σκοπού μπορούν να 
πάρουν οι εργαζόμενοι γονείς λόγω της αναστολής 
λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων από την 
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 
2021. Η άδεια ειδικού σκοπού αφορά εργαζόμενους 
γονείς παιδιών Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνα-
σίου, όπως επίσης παιδιών που είναι εγγεγραμμέ-
να σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς 
σταθμούς. Η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται εναλ-
λακτικά, εφόσον δεν είναι δυνατή η τηλεργασία, σε 
4ήμερα που επαναλαμβάνονται, εκ των οποίων μία 
μέρα προέρχεται από την ετήσια άδεια αναψυχής του 
εργαζομένου. Εάν και οι δυο γονείς είναι υπάλληλοι 
ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, είτε λαμβάνει την ειδι-
κή άδεια ο ένας αποκλειστικά είτε την μοιράζονται σε 
διαφορετικά διαστήματα, υποβάλλοντας υπεύθυνες 
δηλώσεις στον εργοδότη. Εάν ο ένας είναι μισθω-
τός και ο άλλος ελεύθερος επαγγελματίας, τότε την 
άδεια δικαιούται μόνο ο μισθωτός.

Εάν εργάζεται μόνο ο ένας γονέας, τότε δεν δικαι-
ούται την άδεια, παρά μόνο αν ο άλλος νοσηλεύεται ή 
νοσεί από κορονοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία.

Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί και τμηματικά, ενώ 
δεν την δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς σε επιχει-
ρήσεις που μένουν κλειστές με κρατική εντολή.

Μηχανισμός «Συν-Εργασία»
Τουλάχιστον έως τις 31 Μαρτίου παρατείνεται η 

ισχύς του μηχανισμού «Συν-Εργασία». Οι βασικές 
ρήτρες του προγράμματος δεν αναμένεται να αλλά-
ξουν. Έτσι, ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να μειώ-
νει έως και 50% το ωράριο εργασίας των μισθωτών 
του και το κράτος έρχεται να αναπληρώσει το 60% 
του μισθού που χάνεται. Οι ασφαλιστικές εισφορές 
(εργοδοτικές και εργατικές) καλύπτονται στο 100%, 
ενώ ως κριτήριο ένταξης παραμένει η μείωση τζίρου 
κατά τουλάχιστον 20%.

Αναστολές συμβάσεων
Από την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου χιλιάδες εργα-

ζόμενοι μπήκαν σε αναστολή, καθώς έκλεισαν οι 
επιχειρήσεις. Η προαναγγελία για τις αναστολές 
συμβάσεων των επιχειρήσεων, που, λόγω του νέου 
lockdown, περνούν από πληττόμενες σε κλειστές με 
κρατική εντολή, θα δηλώνεται από 11/2 έως 14/2 
στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» (περίοδος 
χάριτος).

Γενικός κανόνας παραμένει ότι οι αναστολές θα 
δηλώνονται προκαταβολικά. Θα δοθεί όμως δυνατό-
τητα διορθώσεων, για δηλώσεις από τις 11 Φεβρου-

αρίου και μετά.
Παράλληλα εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα 

ανοίξει ειδική πλατφόρμα όπου εργοδότες με προ-
σωπικό πάνω από 20 άτομα καθώς και εργαζόμενοι 
θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τεστ Covid 
δωρεάν έως και δύο φορές τον μήνα. Το μέτρο θα 
είναι εθελοντικό.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η αποζημίωση ειδικού σκο-
πού για τους εργαζόμενους που θα τεθούν σε ανα-
στολή τον Φεβρουάριο ορίζεται στα 534 ευρώ για 28 
όμως, ημέρες, καθώς ο Φεβρουάριος είναι ο πρώτος 
μήνας από το ξέσπασμα της πανδημίας με 28 και όχι 
30 ημέρες. Έτσι, η ημερήσια αποζημίωση για την ανα-
στολή αυξάνεται από τα 17,8 ευρώ στα 19,07 ευρώ.

Προαναγγελία στην «Εργάνη»
Το μέτρο της τηλεργασίας, που «χαλάρωσε» τους 

τελευταίους μήνες, επανέρχεται στο προσκήνιο. Η 
δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή 
του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο 
στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο 
εργασίας θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ 
αποστάσεως εργασίας παρατείνεται μέχρι και την 28η 
Φεβρουαρίου 2021. Έτσι, όλες οι επιχειρήσεις οφεί-
λουν να προαναγγείλουν στο σύστημα «Εργάνη» την 
τηλεργασία πριν από την έναρξή της με το Έντυπο 4.1 
«Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας - Έντυπο ειδικού 
σκοπού» για τη δήλωση της εξ αποστάσεως εργα-
σίας. Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την ΚΥΑ 
που βρίσκεται σε ισχύ οι εργοδότες του ιδιωτικού το-
μέα είναι υποχρεωμένοι να απασχολούν το 50% του 
προσωπικού τους που μπορεί να δουλέψει από από-
σταση με τηλεργασία.

Οι εργοδότες μπορούν να εναλλάσσουν τους 
μισθωτούς σε υποχρεωτική τηλεργασία, ανά εβδο-
μάδα, ανά 15ήμερο κ.ο.κ. Όσοι δεν εφαρμόσουν το 
μέτρο κινδυνεύουν με πρόστιμο 3.000 ευρώ. Τις επό-
μενες ημέρες θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι, για να 
διαπιστωθεί αν τηρούνται τα μέτρα προστασίας τόσο 
στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Εργασιακά και lockdown: Τι αλλάζει σε αναστολές και τηλεργασία

κατάφεραν εν μέσω πανδημίας να κλείσουν το 2020 με 
κέρδη αλλά με σημαντική μείωση τζίρου σε σύγκριση με 
το 2019, εξετάζεται να επανέλθει. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, η σύγκριση θα αφορά ξανά τον τζίρο του πρώτου 
εξαμήνου του 2021 σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 
2020.

Και φέτος, η μείωση της προκαταβολής φόρου εισο-
δήματος για τα κέρδη που θα εμφανίσουν οι επιχειρήσεις 
και οι επαγγελματίες θα είναι ανάλογη με τη μείωση του 
τζίρου. Συγκεκριμένα:

• Για πτώση τζίρου 5%-15%, το ποσοστό μείωσης θα 

ανέλθει στο 30%.
• Για πτώση τζίρου 15,01%-25%, το ποσοστό μείω-

σης θα ανέλθει στο 50%.
• Για πτώση τζίρου 25,01%-35%, το ποσοστό μείω-

σης θα ανέλθει στο 70%.
• Για πτώση τζίρου μεγαλύτερη του 35%, το ποσοστό 

μείωσης θα ανέλθει στο 100%, δηλαδή η προκαταβολή 
θα μηδενιστεί.

• e - αποδείξεις
Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο έχει αρχίσει να 

εξετάζει διάφορα σενάρια για το μέτρο των e-αποδεί-

ξεων, καθώς πολλοί φορολογούμενοι λόγω των δύο 
lockdown δεν κατάφεραν να καλύψουν το 30% του εισο-
δήματος που απέκτησαν το 2020 με δαπάνες που πραγ-
ματοποιήθηκαν με «ηλεκτρονικό» χρήμα.

Σύμφωνα με τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι 
εξετάζεται:

• Να ακυρωθεί φέτος το πέναλτι έξτρα φόρου 22% 
που επιβάλλεται στη διαφορά των αποδείξεων που υπο-
λείπονται από την απαιτούμενη αξία.

Να μειωθεί το όριο 30% των ηλεκτρονικών αποδείξε-
ων στο 20% ή ακόμα χαμηλότερα.

οικονομία
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Με τον ορίζοντα στο Πάσχα σχεδιάζονται τα μέτρα

Κωδικός «Ανάσταση» στο Μαξίμου

Η απόφαση για το τρίτο 
lockdown στην Αττική 
και, γενικώς, η λογική του 

«ακορντεόν», ήτοι του «άνοιξε-κλεί-
σε» της κοινωνίας, έχει έναν σαφή 
ορίζοντα και αυτός δεν είναι άλλος 
από το Πάσχα. Εν σχέσει με το πε-
ρυσινό Πάσχα, που εορτάστηκε με…
αρνάκι στο φούρνο και ασφυκτικούς 
περιορισμούς, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης επέλεξε να δώσει αυτές τις μέρες 
στους πολίτες για πρώτη φορά τόσο 
καθαρή ορατότητα ως προς την αρχή 
του τέλους των σκληρών περιορισμών 
και την έναρξη της επαναφοράς σε μια 
κανονικότητα κάποιας μορφής. 

Στο Μαξίμου μπορεί να θέλουν να 
αποφύγουν την πολλή κουβέντα για τις 
ημερομηνίες άρσης των περιορισμών, 
αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει 
η κεντρική εκτίμηση ότι το φετινό Πάσχα 
θα είναι διαφορετικό. Ο κωδικός «Ανά-
σταση» είναι, βεβαίως, πάνω στο τραπέζι, 
με τον πρωθυπουργό να αντιλαμβάνεται 
στρατηγικά ότι, την ώρα που οι σκληροί 
περιορισμοί επανακάμπτουν, πρέπει να 
δοθεί στην κοινωνία μια προοπτική ανα-
φορικά με τη συνέχεια, προκειμένου να 
τηρηθούν και τα μέτρα «στο τελευταίο 
μίλι», όπως είπε και στο τηλεοπτικό του 
μήνυμα ο κ. Μητσοτάκης. 

«Όπλο» τα εμβόλια
Με «όπλο» τον εμβολιασμό, ο κ. 

Μητσοτάκης εκτιμά ότι από τον Απρίλιο 
και μετά θα είναι εντελώς διαφορετικά, 
για μια σειρά από λόγους. Το βράδυ της 
Τετάρτης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Μη-
τσοτάκης υπογράμμισε ότι έως τα μέσα 
Μαρτίου θα έχουν εμβολιαστεί όλοι οι 
πολίτες άνω των 75 ετών, ενώ μέχρι το 
Πάσχα μεγάλο ποσοστό των πολιτών 
από 60 έως 74 ετών και αρκετοί με σο-
βαρά υποκείμενα νοσήματα. «Αυτό με 
κάνει να είμαι αισιόδοξος πως, καθώς θα 
μπαίνουμε στην άνοιξη, θα μπορούμε να 
είμαστε αρκετοί σίγουροι ότι αφήνουμε 
πίσω την περιπέτεια», είπε ο κ. Μητσο-
τάκης. Πρακτικά, ο πρωθυπουργός υπο-
γράμμισε ότι τους επόμενους μήνες και 

σίγουρα πριν από το Πάσχα θα έχουν εμ-
βολιαστεί και με τις δύο δόσεις ή έστω με 
την πρώτη της AstraZeneca, που παράγει 
μεγαλύτερη ανοσία, οι περισσότεροι πο-
λίτες που είναι πιο ευεπίφοροι σε σοβαρή 
νόσηση. Κάπως έτσι, θα δοθεί μια ουσια-
στική ανάσα στο Σύστημα Υγείας.

Εφόσον στις αρχές Μαρτίου η κυβέρ-
νηση «κλειδώσει» τις πολλές παραδό-
σεις του Απριλίου και εντεύθεν από την 
AstraZeneca, προτίθεται να εμβολιάσει 
πιο «επιθετικά» τους πολίτες με την 
πρώτη δόση, χωρίς να φυλά για όλους τη 
δεύτερη δόση, η οποία ακολουθεί μετά 
από τρεις μήνες, καθώς θα έρθουν αρκε-
τά εμβόλια για να καλύψουν το δυνητικό 
κενό τις επόμενες εβδομάδες. Παράλ-
ληλα και αν όλα πάνε καλά με τις εξα-
γωγές από τις ΗΠΑ, η χώρα μας θα έχει 
στο «οπλοστάσιό» της και το εμβόλιο της 
Johnson&Johnson που είναι μονοδοσικό 
και από ένα σημείο και μετά θα μπορεί να 
γίνεται και στο φαρμακείο σε όσους θα 

εμβολιαστούν με αυτό. 

Τι θα αλλάξει
Όταν υπάρχει, λοιπόν, μια επαρκής 

εμβολιαστική κάλυψη, είτε με τις δύο δό-
σεις των Pfizer και Moderna είτε με τη μία 
δόση της AstraZeneca και το μονοδοσικό 
της Johnson&Johnson, στην κυβέρνηση 
θα προβούν και στην απελευθέρωση πε-
ραιτέρω περιορισμών, εκτός των σχολεί-
ων και του λιανεμπορίου που λειτουρ-
γούν με τη λογική του «άνοιξε-κλείσε». 
Στο τραπέζι θα είναι η χαλάρωση των 
διαπεριφερειακών μετακινήσεων, προ-
κειμένου ίσως κάποιοι να μπορούν να 
μετακινηθούν και στα χωριά τους, ίσως 
από το τέλος Απριλίου και εντεύθεν. Κά-
ποια στιγμή, προς το τέλος της άνοιξης, 
και με…τραπεζάκια έξω, θα μπορέσει να 
επαναλειτουργήσει και η εστίαση, που 
είναι μια εξαιρετικά επίφοβη δραστηριό-
τητα. Παράλληλα, εκτιμάται ότι τις μέρες 
του Πάσχα ίσως και να μπορεί να είναι 

πιο πυκνή η παρουσία των πιστών στις 
εκκλησίες, χωρίς, όμως, υπερβολές, αν 
και το μεγαλύτερο μέρος του εκκλησιά-
σματος θα είναι εμβολιασμένο και άρα, 
σε μεγάλο βαθμό, θωρακισμένο. 

Μέχρι τότε… ακορντεόν
Βεβαίως, μέχρι τότε, η κυβέρνηση 

έχει επιλέξει την προσέγγιση, με την 
οποία θα πορευτεί, και αυτή δεν εί-
ναι άλλη από το γνωστό μας, πλέον, 
«ακορντεόν». Δραστηριότητες θα ανοί-
γουν και θα κλείνουν, συνεπώς, ανάλο-
γα με τα επιδημιολογικά δεδομένα. Στην 
κυβέρνηση ελπίζουν η επιδημιολογική 
εικόνα να είναι σύντομα καλύτερη, λόγω 
και του πρόωρου lockdown, αλλά κανείς 
δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το lockdown 
δεν θα διαρκέσει έως και τις πρώτες μέ-
ρες του Μαρτίου, τουλάχιστον μία εβδο-
μάδα περισσότερο έναντι του προγραμ-
ματισμένου. 

Τ Ο Υ  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Υ  Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Η
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Ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ Μανώλης Κεφαλογιάννης στην karfitsa

Η κοινωνία θα στηριχθεί για όσο καιρό 
χρειαστεί με όσα χρήματα απαιτηθούν

Την βεβαιότητα πως η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση δεν θα διστάσει να 
δαπανήσει και άλλα χρήματα 

για να στηρίξει την ευρωπαϊκή οικονο-
μία, καθώς τα δεδομένα που δημιουρ-
γεί η πανδημία συνεχώς αλλάζουν, 
εκφράζει ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ 
Μανώλης Κεφαλογιάννης σε συνέ-
ντευξη του στην karfitsa.Ο κ. Κεφαλο-
γιάννης αναφερόμενος στην ελληνική 
οικονομία τονίζει πως όλη η κοινωνία 
και όσοι έχουν πληγεί θα στηριχτούν 
για όσο καιρό χρειαστεί με όσα χρήμα-
τα απαιτηθούν. 

Στην Ευρώπη, έχει αρχίσει συζήτη-
ση για περαιτέρω ενίσχυση των κρα-
τών, απέναντι στις συνέπειες της υγει-
ονομικής κρίσης, καθώς έχουν αλλάξει 
τα δεδομένα από τη στιγμή των προη-
γούμενων αποφάσεων; Τα δεδομένα 
αλλάζουν συνεχώς, σωστά το εντοπίζε-
τε, και διαμορφώνονται νέα δεδομένα 
λόγω του δεύτερου και του τρίτου κύμα-
τος της πανδημίας που ακολουθεί. Είμαι 
βέβαιος ότι αν χρειαστεί, για να στηριχθεί 
η ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα διστάσει να 
δαπανήσει και άλλα χρήματα για την 
ανόρθωση της ευρωπαϊκής οικονομίας. 
Ας ελπίσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα χρει-
αστεί.

Από την πλευρά μας, η ελληνική 
κυβέρνηση  έχει καταστήσει σαφές ότι 
ανεξάρτητα του πότε θα εισρεύσουν κε-
φάλαια από τα κοινοτικά ταμεία η ελλη-
νική οικονομία, οι επιχειρήσεις, οι εργα-
ζόμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, 
όλη η κοινωνία που έχει πληγεί από την 
πανδημία θα στηριχτούν για όσο καιρό 
χρειαστεί με όσα χρήματα απαιτηθούν.

Σε δημοσιονομικό επίπεδο η ελληνι-
κή κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα πακέτο 
μέτρων συνολικού ύψους 24 δις ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων δα-
νείων που χρηματοδοτούνται από εθνι-
κούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Σας ικανοποιεί ο ρυθμός εμβολια-
σμού στην Ευρώπη και στην Ελλάδα 
καθώς έχουν υπάρξει κάποιες καθυ-
στερήσεις; Η Ελλάδα έχει την επιχειρη-
σιακή δυνατότητα -όπως έχει πει και ο 
Πρωθυπουργός -  να κάνει καθημερινά 
πολλά περισσότερα εμβόλια. Ο λόγος 
που δεν το κάνει είναι γιατί δεν έχει ακό-
μη μεγάλο αριθμό εμβολίων στη διάθε-
σή της. Γι’ αυτό ο Πρωθυπουργός επιμέ-
νει σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
στην ανάγκη η Ευρώπη να προμηθευτεί 
όσο το δυνατόν γρηγορότερα τις δόσεις 
των εμβολίων που έχουν συμφωνηθεί.

Θέλω να σας θυμίσω ότι οι εμβολια-
σμοί ξεπέρασαν τις 410.000 και συνεχί-
ζονται με αυξανόμενους ρυθμούς ανά-
λογα με τις δόσεις που παραλαμβάνει η 
χώρα. Οι εμβολιασμοί εντείνονται μετά 
και την σταδιακή παραλαβή των εμβολί-
ων της AstraZeneca. Άνοιξε στις 10 Φε-
βρουαρίου η πλατφόρμα για τους πολί-
τες ηλικίας 60-64 ετών που μπορούν να 
κλείσουν ραντεβού για εμβολιασμό με το 

εμβόλιο της AstraZeneca, και οι πρώτοι 
εμβολιασμοί ξεκινούν στις 15 Φεβρου-
αρίου, προχωρά ταυτόχρονα και ο προ-
γραμματισμός γιά την ηλικιακή ομάδα 
75-79 με το εμβόλιο της Pfizer.

Επιχειρησιακά θα αναπτυχθούν δυο 
παράλληλα συστήματα. Το ένα είναι αυτό 
που διενεργούνται εμβολιασμοί αυτή την 
στιγμή και στις ηλικίες από 80 και άνω, 
αλλά και για τις ηλικιακές ομάδες 75-79. 
Το δεύτερο αφορά τους εμβολιασμούς 
αποκλειστικά και μόνο με το εμβόλιο 
της AstraZeneca. Τα δυο αυτά παράλλη-
λα συστήματα δεν θα διασταυρώνονται. 
Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα όμως η 
Κυβέρνηση και οι εμβολιαστικοί μηχανι-
σμοί είναι προετοιμασμένοι και σε από-
λυτη ετοιμότητα να το αντιμετωπίσουν. 
Μέσα στον Φεβρουάριο ενεργοποιούνται 
περισσότερα από 750 εμβολιαστικά Κέ-
ντρα και 100 κινητές ομάδες του ΕΟΔΥ 
σε καθημερινή βάση και έτσι αυξάνεται 
σημαντικά η δυναμικότητα του συστή-
ματος.  Μέσα στον Μάρτιο, αναμένεται να 

καλυφθούν οι ηλικιακές ομάδες 60-64 
και 75-79 που αντιστοιχούν σε περισσό-
τερο από 1 εκατομμύριο πολίτες, ώστε 
στη συνέχεια να προχωρήσει ο εμβολια-
σμός στις υπόλοιπες ομάδες πληθυσμού, 
σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

 Εσείς έχετε εντοπίσει λάθη ή παρα-
λείψεις στην διαχείριση της πανδημίας, 
όπως η αντιπολίτευση που εξαπολύει 
βολές προς την κυβέρνηση; Ένα σχό-
λιο μόνο! Έχουμε μια αντιπολίτευση που 
«αποδέχεται» ή «αναλαμβάνει» το ρί-
σκο της εξάπλωσης της πανδημίας στις 
πορείες των εκατοντάδων διαδηλωτών 
που πραγματοποιούνται τις τελευταίες 
3 εβδομάδες; Μια αντιπολίτευση που 
στηρίζει, προσκαλεί και συμμετέχει σε 
συγκεντρώσεις, όταν η χώρα δίνει τη 
μάχη με την πανδημία; Πολλές φορές 
το να αναθεωρήσεις μια απόφαση σου, 
σταθμίζοντας δεδομένα σε μια εξελισσό-
μενη κατάσταση δεν είναι λάθος απόφα-
ση αλλά τροποποίηση, στηριζόμενη σε 
νέα στοιχεία, αυτό σίγουρα αδυνατεί να 
το αντιληφθεί ο ΣΥΡΙΖΑ γι’ αυτό και συ-
νεχίζει να μην αποδέχεται τη λάθος πο-
ρεία του.  Οποίος εργάζεται  θα κάνει και 
λάθη. Ο μόνος άνθρωπος που δεν κάνει 
λάθη, είναι εκείνος που δεν κάνει τίποτα. 
Εξυπνάδα είναι να το εντοπίσεις και να το 
διορθώσεις, ευτυχώς η Κυβέρνηση του 
Κυριάκου Μητσοτάκη έχει τα αντανα-
κλαστικά !

 Ποια η θέση σας για την επανέναρ-
ξη των διερευνητικών επαφών με την 
Τουρκία; Μήπως δίνουμε την δυνα-
τότητα στους γείτονες να βάλουν στο 
τραπέζι θέματα τα οποία αποτελούν 
κόκκινες γραμμές για την χώρα μας 
και δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει καμία 
συζήτηση; Η Ελλάδα σέβεται απόλυτα 
το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση για το 
Δίκαιο της Θάλασσας, έχει ως ακρογω-
νιαίο λίθο της εξωτερικής της πολιτικής 
την ειρηνική επίλυση των διαφόρων στη 
βάση του Διεθνούς Δικαίου. Ως ειρηνική 
χώρα πρεσβεύει ότι οι όποιες διαφορές 
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Η βία δεν παράγει Δίκαιο. Το Δίκαιο παράγει 

ειρήνη. Και η Ελλάδα το έχει έμπρακτα 

αποδείξει με τις Ιταλία, Αίγυπτο, Αλβανία 

ότι οι όποιες διαφορές στην οριοθέτηση 

της μεταξύ μας ΑΟΖ να παραπεμφθούν στο 

Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

επιλύονται μόνο μέσω της διπλωματικής 
οδού με όπλο το διάλογο. Δεν επιλύονται 
ασφαλώς ούτε με καθεστώς απειλών και 
εκβιασμών, ούτε με στρατικοποίηση τη 
διπλωματίας. Δεν λύνονται με μονομε-
ρείς επιθετικές ενέργειες κατά των κυ-
ριαρχικών μας δικαιωμάτων. Η βία δεν 
παράγει Δίκαιο. Το Δίκαιο παράγει ειρήνη. 
Και η Ελλάδα τον προηγούμενο χρόνο το 
έχει έμπρακτα αποδείξει τόσο με τις συμ-
φωνίες που έχει υπογράφει για οριοθέ-
τηση ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, 
όσο και με τη συμφωνία με την Αλβανία 
με την οποία από κοινού αποφασίστη-
κε οι όποιες διαφορές στην οριοθέτηση 
της μεταξύ μας ΑΟΖ να παραπεμφθούν 
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Όλες 
αυτές οι συμφωνίες μεταξύ κυρίαρχων 
κρατών εδράζονται απολύτως στο Δι-
εθνές Δίκαιο και στη Σύμβαση για το 
Δίκαιο της Θάλασσας του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών. Δεν έχουν καμία 
σχέση με το παράνομο και άκυρο τουρ-
κολιβυκό σύμφωνο για την οριοθέτηση 
ΑΟΖ μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας που δεν 
ακουμπά πουθενά.

Έχει τονιστεί σε όλους τους τόνους 
ότι η Ελλάδα συζητά με την Τουρκία στη 
βάση μόνο του Διεθνούς Δικαίου για τη 
μία και μόνη μεταξύ μας διαφορά. Την 

οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και Απο-
κλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Η Ελλά-
δα ασφαλώς δεν συζητά, δεν τα δέχεται 
καν ως θέματα, ούτε την αποστρατικο-
ποίηση των νησιών, ούτε την αναθεώ-
ρηση της Συνθήκης της Λωζάννης, ούτε 
πολύ περισσότερο θέματα εθνικής μας 
κυριαρχίας. Οι διερευνητικές επαφές δεν 
είναι μεν διάλογος, το λέει άλλωστε και 
η λέξη «διερευνητικές επαφές» αλλά 
ασφαλώς δεν μπορεί να γίνουν, και δεν 
θα το επιτρέψουμε να γίνουν από τη 
πλευρά της Τουρκίας ανατολίτικο παζά-
ρι. 

Τα τελευταία χρόνια η Τουρκία στο 
πλαίσιο του αναθεωρητισμού της έχει 
κλιμακώσει επικίνδυνα τις προκλήσεις 
της στο Αιγαίο και στην Ανατολική Με-
σόγειο. Οι προκλήσεις αυτές έχουν απε-
ρίφραστα καταδικαστεί και καταγγελθεί 
από όλους τους θεσμούς της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης ενώ η επιβολή κυρώσεων 
εις βάρος της Τουρκίας είναι πάντα στο 
τραπέζι του Συμβουλίου Κορυφής. Τα 
ελληνικά σύνορα, τα ελληνικά κυριαρ-
χικά δικαιώματα είναι ευρωπαϊκά σύνο-
ρα, ευρωπαϊκά κυριαρχικά δικαιώματα. 
Και ως εκ τούτου δεν υπάρχει διμερές 
ζήτημα αλλά ευρωτουρκικό ζήτημα. Και 
θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να σας 

επισημάνω δύο γεγονότα υψηλού συμ-
βολισμού. Τον περασμένο χρόνο στην 
προσπάθεια από τη μεριά της Τουρκίας 
να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό 
στον Έβρο, όλοι οι πρόεδροι των θεσμών 
της ΕΕ βρέθηκαν στο πλευρό του πρω-
θυπουργού και επισκέφτηκαν τον Έβρο. 
Ενώ πριν τρεις μήνες σε απάντηση του σε 
ερώτησή μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-

λιο ο Ύπατος Εκπρόσωπος Εξωτερικών 
της ΕΕ Γιοσέπ Μπορέλ δήλωσε εμφατικά 
ότι τα νησιά έχουν Αποκλειστική Οικονο-
μική Ζώνη κάτι που ασφαλώς συνάδει 
απόλυτα με το άρθρο 121 της Σύμβασης 
για το Δίκαιο της Θάλασσας που αποτελεί 
πλέον εθιμικό δίκαιο καθώς την έχουν 
συνυπογράψει και κυρώσει πάνω από 
160 χώρες.

συνέντευξη
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Συνέντευξη του δημάρχου Λαγκαδά στην “Karfitsa” για όλα τα “ανοιχτά μέτωπα”

Ι.Ταχματζίδης: Ο δήμος μας είχε μεγάλες απώλειες 
σε ανθρώπινες ζωές από τον κορονοϊό

Ξεκάθαρο μήνυμα προς τους 
δημότες του πως δεν πρέπει 
να εφησυχάζουν στη μάχη 

απέναντι στον  κορονοϊό, καθώς ο 
δήμος Λαγκαδά θρήνησε το προηγού-
μενο διάστημα δεκάδες απώλειες σε 
ανθρώπινες ζωές, στέλνει ο δήμαρ-
χος, Ιωάννης Ταχματζίδης, μέσω της 
συνέντευξής του στην εφημερίδα 
“Karfitsa”.

Πέρα από την πανδημία και τις οικο-
νομικές επιπτώσεις που επέφερε στους 
πολίτες και ιδιαίτερα στους ελεύθερους 
επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες, 
ο κ.Ταχματζίδης εξηγεί τους λόγους για 
τους οποίους “τάραξε τα νέρα” με την 
ξεχωριστή πρόταση που κατέθεσε για 
μετεγκατάταση της ΔΕΘ στην περιοχή 
του Λαγκαδά και ποια είναι τα οφέλη της 
συγκεκριμένης πρότασης.

Τέλος, δίνει την είδηση πως στις 17 
Φεβρουαρίου εκδικάζεται στο Συμβού-
λιο της Επικρατείας η προσφυγή του 
δήμου για το θέμα της εγκατάστασης της 
Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων 
(ΜΕΑ) στα διοικητικά όρια του δήμου Λα-
γκαδά.  Από το αποτέλεσμα της απόφα-
σης θα κριθεί και η περαιτέρω στάση που 
θα κρατήσει η δημοτική αρχή.

Δήμαρχε, τι μηνύματα στέλνει η το-
πική αγορά του Λαγκαδά μετά τα νέα 
μέτρα της πολιτείας στο πλαίσιο ανά-
σχεσης της πανδημίας; Η τοπική αγορά 
του Λαγκαδά, όπως κι όσες είναι σε καθε-
στώς διαδοχικών περιοριστικών μέτρων, 
αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα. 
Οι επαγγελματίες «υποφέρουν» από τη 
συνεχιζόμενη κατάσταση και οι κατανα-
λωτές μπερδεύονται με τα click away 
ή τα click in shop, ή με τα μέτρα που 
λαμβάνονται και μετά από λίγο ανακα-
λούνται. Επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στο λιανικό εμπόριο, βίωσαν και 
βιώνουν ένα πρωτοφανές σοκ στον κύ-
κλο εργασιών τους. Η πτώση του τζίρου 
είναι μεγάλη και η οικονομική δραστηρι-

ότητά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
αβέβαιη.  Από την άλλη πλευρά, ο συνω-
στισμός και οι ουρές των καταναλωτών 
έξω από τα πολυκαταστήματα και τις πο-
λυεθνικές, η κοσμοσυρροή στους εμπο-
ρικούς δρόμους των μεγάλων πόλεων, 
είναι σκηνές που προβληματίζουν. Λαμ-
βάνονται μέτρα που δυστυχώς συμπα-
ρασύρουν και τις μικρές οικογενειακές 
επιχειρήσεις.

Από τη μία έχουμε την οικονομία 
κι από την άλλη τη δημόσια υγεία. Με 

τη διπλή ιδιότητα του δημάρχου και 
του γιατρού, πιστεύετε πως είναι μια 
δύσκολη εξίσωση; Στην πρώτη φάση 
της πανδημίας, όταν όλος ο πλανήτης 
βρέθηκε απέναντι σε έναν άγνωστο ιό,  
υπήρχε διάχυτη η αντίληψη ότι πρέπει 
να ευημερήσουν οι άνθρωποι έναντι των 
αριθμών και των οικονομικών δεικτών. 
Αυτή η αντίληψη όσο περνά ο καιρός 
ξεθωριάζει, όχι γιατί υπερισχύει το συ-
νωμοσιολογικό αφήγημα, αλλά γιατί οι 
οικονομικές επιπτώσεις είναι ανυπολόγι-

στες. Μου είναι αδιανόητο να φανταστώ 
ότι  οι άνθρωποι που θέλουν «ελεύθε-
ρη» την οικονομική δραστηριότητα αδι-
αφορούν για τις ζωές και την υγεία τους. 
Αυτό που ζητούν οι κοινωνίες είναι όλα 
τα κοινωνικά και οικονομικά συστήματα 
να θωρακιστούν έναντι τέτοιων κρίσεων. 
Το κράτος να είναι προετοιμασμένο, να 
έχει στρατηγικό σχέδιο, να έχει μεριμνή-
σει. Θεωρώ λοιπόν, ότι υπάρχει ανάγκη 
ισόρροπης σύνθεσης μεταξύ του υγει-
ονομικού/ανθρωπιστικού/κοινωνικού 
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Ανεξάρτητα από το θέμα της ΔΕΘ η 

πρόταση μετεγκατάστασή της είναι και μια 

υπενθύμιση ότι η έκταση αυτή μπορεί να 

αξιοποιηθεί είτε ιδιωτικά, είτε δημόσια, 

γιατί ο Δήμος Λαγκαδά αξίζει και πρέπει 

να έχει μια αναπτυξιακή προοπτική που 

δε θα σχετίζεται μόνο με τη… διαχείριση 

απορριμμάτων.  

μοντέλου και του οικονομικού.
Ταλαιπωρηθήκατε πολύ ως δήμος 

με τα κρούσματα το προηγούμενο διά-
στημα. Αυτή τη στιγμή ποια είναι η επι-
δημιολογική εικόνα της περιοχής; Ο Δή-
μος Λαγκαδά ήταν από τις επιβαρυμένες 
επιδημιολογικά περιοχές της Π.Ε. Θεσ-
σαλονίκης και είχε μεγάλες απώλειες σε 
ανθρώπινες ζωές. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία των δημοτολογίων μας, το δίμηνο 
Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 79 συνδημότες 
έχασαν τη ζωή τους από τη λοίμωξη της 
covid-19. Σήμερα που μιλάμε η επιδημι-
ολογική εικόνα είναι πολύ καλή και το 
ιικό φορτίο χαμηλό. Αυτό δεν σημαίνει 
όμως ότι πρέπει να εφησυχάζουμε. Είναι 
μεγάλη ανάγκη να τηρήσουμε τα ατομι-
κά μέτρα προστασίας και να συμπεριφερ-
θούμε με υπευθυνότητα.

Πέρα από την πανδημία, πολύς λό-
γος γίνεται τελευταία για το θέμα της 
ΔΕΘ. Εσείς έχετε καταθέσει μια διαφο-
ρετική πρόταση για μετεγκατάσταση 
στον Λαγκαδά. Ποια θεωρείτε πως είναι 
τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης 
πρότασης; Το τελευταίο διάστημα πα-
ρατηρείται κινητικότητα στο θέμα της 
μετεγκατάστασης ή μη της ΔΕΘ. Από την 
μια πλευρά ανακινείται το θέμα προς τα 
δυτικά, από την άλλη υπάρχουν πρω-

τοβουλίες στήριξης για την παραμονή 
και την ανάπλασή της στην υπάρχουσα 
θέση, (εξάλλου τρέχει και Διεθνής Αρ-
χιτεκτονικός Διαγωνισμός). Η πρόταση 
που κατέθεσα δεν είναι νέα αλλά προ-
ϋπάρχει σχετική μελέτη από το 2009. 
Προέκυψε λόγω της επικαιρότητας και 
παρουσιάζεται ως μια εναλλακτική λύση 
και ως καλύτερη επιλογή χωροθέτησης 
της ΔΕΘ. Πρόκειται για έκταση 750στρ. 
σε τοποθεσία που ανήκει στους Δήμους 
Λαγκαδά και Ωραιοκάστρου. Είναι κομβι-
κό σημείο και τα πλεονεκτήματα πολλά. 
Βρίσκεται επάνω στην Εγνατία Οδό, απέ-
χει λίγα χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη 
και έχει εύκολη πρόσβαση στους κυριό-
τερους μεταφορικούς κόμβους. Ανεξάρ-
τητα από τη ΔΕΘ, η πρόταση είναι και μια 
υπενθύμιση ότι η έκταση αυτή μπορεί να 
αξιοποιηθεί είτε ιδιωτικά, είτε δημόσια, 
γιατί ο Δήμος Λαγκαδά αξίζει και πρέπει 
να έχει μια αναπτυξιακή προοπτική που 
δε θα σχετίζεται μόνο με τη… διαχείριση 
απορριμμάτων.  

Με την ευκαιρία,  λέτε «όχι» ως 
τοπική κοινωνία στην εγκατάσταση της 
Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων 
(ΜΕΑ) Δυτικού Τομέα στον Δήμο Λα-
γκαδά. ‘Έχετε αποφασίσει για τα επόμε-
να βήματα ως δήμος; Ως Δήμος έχουμε 

καταθέσει προσφυγή με συγκεκριμένες 
αιτιάσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας 
για το θέμα της εγκατάστασης της ΜΕΑ 
στα διοικητικά όρια του Δήμου Λαγκα-
δά.  Δεν είπαμε ένα στείρο όχι αλλά κα-
ταθέσαμε στοιχεία που προκύπτουν από 
σχετική έκθεση τεχνικών και νομικών 
συμβούλων. Στην έκθεση που συνέταξαν 
εντοπίζονται τα προβλήματα που μπορεί 

να έχει η συγκεκριμένη Μελέτη Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων της ΠΚΜ, ξε-
κινώντας από τη χωροθέτησή της και τις 
συνέπειές της για την ευρύτερη περιοχή 
του Δήμου Λαγκαδά, μέχρι τον τρόπο λει-
τουργίας της μονάδας. Στις 17 Φεβρουα-
ρίου εκδικάζεται η υπόθεση στο ΣτΕ και 
ανάλογα με το αποτέλεσμα θα καθορι-
στεί και η στάση μας.

συνέντευξη



12 13.02.2021

Οι επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης παρέδωσαν τα κλειδιά τους 

Τα χρέη πνίγουν την εστίαση 

Από την έμπνευση στην… απόγνωση βρέθηκαν 
οι επιχειρηματίες της εστίασης στη Θεσσαλονί-
κη οι οποίοι μετά την παράδοση των κλειδιών 

των επιχειρήσεων τους μέσα σε μια… κατσαρόλα έκα-
ναν τον απολογισμό τους και είδαν τις απώλειες τους 
να μεγαλώνουν και την επαγγελματική τους επιβίωση  
όπως αναφέρουν οι ίδιοι να γίνεται από δύσκολη ως 
αδύνατη. 

Τα επιπλέον λουκέτα είναι ένα εφιάλτης όπως αναφέ-
ρει ο πρόεδρος της ένωσης Εστιατόρων, Ψητοπωλών και 
Καφέ-Μπαρ νομού Θεσσαλονίκης, Γιάννης Φιλοκώστας ο 
οποίος εξηγεί ότι η κινητοποίηση με την παράδοση των 
κλειδιών από επιχειρηματίες σε όλη τη χώρα δεν απο-
σκοπεί στο αίτημα για άνοιγμα των εστιατορίων και των 
καφέ – μπάρ αλλά στην ουσιαστική βοήθεια από το κρά-
τος που θα αφορά σε πραγματική οικονομική ενίσχυση. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους 
στην Ένωση Εστιατόρων, Ψητοπωλών και Καφέ-Μπαρ 
νομού Θεσσαλονίκης έχουν βάλει λουκέτο 50 επιχειρή-
σεις στη Θεσσαλονίκη. «Έχουν κλείσει μαγαζιά όχι μόνο 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά και περιφερειακά, 
και αρκετά προς τη δυτική πλευρά της πόλης» ανέφε-
ρε ο γ. γραμματέας της Ένωσης Μιχάλης Επιτροπίδης.  
Αιτία των λουκέτων, τα χρέη από τα πάγια έξοδα και η 
απόρριψη πολλών επιχειρήσεων από την Επιστρεπτέα 
Προκαταβολή 5.  Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες 
υπολογίζεται ότι μια στις δυο αιτήσεις, που κατατέθηκαν 

στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 απορρίφθηκαν. Από τις 
συνολικά 732.968 αιτήσεις έγιναν δεκτές 361.888 ενώ 
371.080 απορρίφθηκαν διότι δεν εκπλήρωναν τα κριτή-
ρια της προκήρυξης. Στο μεταξύ η πτώση του τζίρου στις 
επιχειρήσεις που παραμένουν ενεργές αγγίζει το 50%. Οι 
ιδιοκτήτες των καταστημάτων που κατέκλεισαν, με μέτρα 
προστασίας και κατά ομάδες, το πλακόστρωτο της Νέας 
Παραλίας στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εύχο-
νταν να μπορούσαν μαζί με τα κλειδιά να παραδώσουν 
και τα… χρέη τους που τους «πνίγουν» σε βαθμό απόλυ-
της ασφυξίας, όπως αναφέρουν οι ίδιοι.  

Το delivery δεν αρκεί 
Στο μεταξύ σύμφωνα με τα στοιχεία της ένωσης στη 

Θεσσαλονίκη  ένα ποσοστό περίπου 30% - 40% των 
επιχειρήσεων εστίασης λειτουργεί με delivery και take 
away, με πολύ χαμηλότερους τζίρους από αυτούς που 
έβλεπαν όταν λειτουργούσαν κανονικά. Τα χρέη που 
έχουν συσσωρευτεί σε κάθε επιχείρηση αφορούν σε δι-
ψήφιο νούμερο (ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ) και όπως 
αναφέρουν οι ιδιοκτήτες καταστημάτων είναι δύσκολο 
να ισορροπήσουν. 

 Τα πάγια έξοδα αφορούν σε λογαριασμούς, ρεύμα-
τος, τηλεφώνου  δόσεις δανείων,  εισφορές,  δόσεις σε 
χρέη στην εφορία και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομέ-
νων. Τα έσοδα όπως αναφέρει ο κ. Επιτροπίδης είναι μη-
δενικά για πολλούς μήνες. Μόλις αρθεί η αναστολή στις 

πληρωμές φόρων και εισφορών οι υποχρεώσεις θα τους 
«πνίξουν» όπως αναφέρουν. Υπενθυμίζεται ότι, τα κατα-
στήματα εστίασης έκλεισαν για πρώτη φορά 14 Μαρτίου 
έως και τις 25 Μαΐου όπου ξανά άνοιξαν υπό αυστηρά μέ-
τρα, μέχρι να ξανά κλείσουν στις 30 Οκτωβρίου έως και 
σήμερα που συνεχίζεται το lockdown της εστίασης.

Παράδοση κλειδιών με υπεύθυνη 
δήλωση για τον παραλήπτη 
Στο πλαίσιο της πανελλαδικής συμβολικής διαμαρ-

τυρίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και 
Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), οι ιδιοκτήτες εστιατο-
ρίων, ψητοπωλείων, καφέ, μπαρ και άλλων επιχειρήσε-
ων της πόλης παρέδωσαν τα κλειδιά τους και υπέγραψαν 
την Υπεύθυνη Δήλωση Επαγγελματία Εστίασης στη γραμ-
ματεία. Όλα μαζί θα παραδοθούν τις επόμενες μέρες στο 
Μέγαρο Μαξίμου.

Στο υστερόγραφο της υπεύθυνης δήλωσης που υπέ-
γραψαν οι επαγγελματίες με την παράδοση των κλειδιών, 
δίνονται και οδηγίες με σκωπτικό τρόπο σε αυτούς που 
θα τα παραλάβουν και θα ανοίξουν τα καταστήματα: «Η 
πόρτα είναι κλειδωμένη δύο φορές. Τα λουλούδια θέ-
λουν πότισμα, έχουν μαραθεί και το ηλεκτρικό ρεύμα 
είναι κομμένο, χρειάζεται επανασύνδεση. Αν χτυπήσει 
τηλέφωνο, καλύτερα να μην το σηκώσεις. Οι λογαρια-
σμοί βρίσκονται στο πρώτο τραπέζι, δεξιά πίσω από την 
πόρτα. Καλή επιτυχία και καλές δουλειές», αναφέρεται 
χαρακτηριστικά.
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Valentine’s day!
ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΊΝΑ 

ΧΑΡΚΊΌΛΑΚΗ

ΤΌΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΡΑΓΏΓΊΑ

→ 32 Θεσσαλονικείς υμνούν τον έρωτα
→ Οι 10 καλύτερες ταινίες του Αγ. Βαλεντίνου που μπορείτε να δείτε στο Netflix
→ Τα κορυφαία hastag’s Valentine’s & anti-valentine’s day!
  

Ένας Άγιος για όσους 
δεν αγάπησαν…

Τέτοια εποχή πριν από ένα χρόνο, όταν ακόμη η κρίση 
του Covid 19 ήταν απειλή κι όχι τραγική πραγματικότητα 
οι Αμερικανοί δημιούργησαν ρεκόρ δαπανών για 
την ημέρα του Αγ. Βαλεντίνου: 27,4 δισεκατομμύρια 
δολάρια , αύξηση 32 τοις εκατό από το 2019, το οποίο 
ήταν επίσης ρεκόρ. Αυτό σήμαινε περίπου 196 $ ανά 
γιορτή. Για την πλειονότητα των ανθρώπων η ημέρα 
του Αγίου Βαλεντίνου απλώς διαιωνίζει μια τυραννική 
φαντασία για το πώς θα έπρεπε να είναι η αγάπη.
Στην Ελλάδα, μέχρι πριν μία δεκαετία (και κάτι) 
που η κρίση μπήκε στα σπίτια μας, ετούτη η 
ημέρα ισοδυναμούσε με ιερά εξέταση: Αν ήσουν 
ζευγαρωμένος και την ξεχνούσες, χώριζες. Η νύχτα 
μεταμορφωνόταν σε μέρα, τα ρεζερβέ κλείνονταν 
πολλούς μήνες νωρίτερα, τα εστιατόρια ξεπουλούσαν 
τις γκουρμεδιές τους όπως οι φούρνοι τις λαγάνες την 
καθαροδευτέρα. Σήμερα ο Βαλεντίνος ξεθώριασε, τόσο 
γρήγορα όσο έσπευσε να μας έρθει ξενόφερτος πεσκέσι 
με την ενωμένη Ευρώπη με μπόλικη δόση Αμερικανιάς 
πριν από καμιά τριανταριά χρόνια. Αλλά σε μια χώρα 
που η καψούρα είναι μπολιασμένη στο dna της τι να τον 
κάνεις έναν ξενέρωτο «εκφραστή» της;
Στην πραγματικότητα έρχεται κάθε 14 του Φλεβάρη 
για να γιορτάσει την ημέρα της κατανάλωσης αλλά 
ο έρωτας δεν τα χρειάζεται αυτά. Ο έρωτας δεν θέλει 
δώρο, είναι από μόνος του δώρο το ακριβότερο, τις 
περισσότερες φορές και ανελέητο. Ο Άγιός του είναι 
περιττός γιατί ο έρωτας είναι ανώτερός του: Είναι Θεός 
ο ίδιος που σου δείχνει «εδώ και τώρα» το θαύμα του. 
Ίσως η ύπαρξή του Αγίου Βαλεντίνου θα είχε νόημα 
μόνο σε όσους δεν ερωτεύτηκαν. Για να τους θυμίζει 
πως είναι να γιορτάζεις όχι μία μέρα το χρόνο στις 14 
Φεβρουαρίου. Αλλά κάθε μέρα. Κάθε λεπτό… Κάθε 
στιγμή…
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TOGETHERSINGLE

Ραντεβού με τα αφεντικά Eat, pray, love. 

Παρά τρίχα Φίλα με Ι & ΙΙ 

Αυτό που θέλουν οι άνδρες Χριστούγεννα στην άγρια φύση 

Σκέψου σαν άντρας 365 μέρες 

Όταν με παράτησε η Σάρα Έρωτας με εγγύηση 

Προσπαθούν να κάνουν τα εργασιομανή 
αφεντικά τους να ερωτευτούν. Μια 

ευχάριστη κοινωνική κωμωδία που 
δείχνει ρεαλιστικά τον σύγχρονο τρόπο 

ζωής. Τελικά θα τα καταφέρουν; 

Μια διδακτική ταινία αριστούργημα. 
Δείχνει ξεκάθαρα πως αναζητώντας τον 
πραγματικό εαυτό σου, βρίσκεις και τον 
πραγματικό έρωτα. 

Αν νιώθεις ότι δεν μπορείς να βρείς τον 
έρωτα και πως έχεις χάσει τον εαυτό σου, 
αυτή η ταινία αυτογνωσίας θα σε κάνει να 

επαναπροσδιορίσεις τα θέλω σου. 

Ο πρώτος πραγματικός έρωτας. Δύο 
ταινίες με αγνά συναισθήματα, γέλιο, που 
σου ξυπνάει αναμνήσεις και την χαμένη 
σου παιδικότητα. 

Είσαι στην κατηγορία girl boss; Δεν ξέρεις 
τι σκέφτονται οι άντρες για σένα και 

παλεύεις για μια ισόνομη θέση άντρα-
γυναίκας; Μια ευχάριστη ταινία που 

πρέπει να δεις! 

Μπορεί ο τίτλος της να παραπέμπει 
στα Χριστούγεννα, όμως οι σκηνές της 
ταινίας είναι γυρισμένες στην Αφρική 
απλά την περίοδο των Χριστουγέννων. Η 
ταινία αυτή δείχνει ξεκάθαρα τα επόμενα 
βήματα μετά από ένα χωρισμό έως την 
στιγμή που θα βρεις τον επόμενο έρωτα. 
Καταπληκτικές σκηνές σαφάρι, simple 
life και ελπίδα για το αύριο ειδικά για μια 
σχέση από απόσταση. 

Αν είσαι 20-35 σίγουρα θα αναγνωρίσεις 
τον εαυτό σου και την παρέα σου. Μια 
κοινωνική ταινία που παρουσιάζει τα 

προβλήματα ανδρών και γυναικών στις 
σύγχρονες ερωτικές σχέσεις. 

Αντικειμενικά η πλοκή του έργου είναι 
σχεδόν ανύπαρκτη. Παρόλα αυτά είναι μια 
kinky ταινία που θα σας αναστατώσει. 

Μια κωμωδία που σίγουρα θα σε κάνει 
να γελάσεις και αν χώρισες πρόσφατα θα 

σου δείξει πως η ζωή συνεχίζεται. 

Μια ρομαντική comedy που πάει κόντρα 
στην γνωριμία μέσω των social media και 
καταλήγει σε happy end.

Η Κατερίνα Χαρκιολάκη σου βρήκε τι να δείς 
στο Netflix την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου Μόνος ή με ταίρι; 
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Decor από τον κόσμο 

Pets

Φυσικά υπάρχουν και οι αρνητές του Αγίου Βαλεντίνου

Flowers and sweet

Μόντρεαλ, Καναδάς

Στο διάσημο hashtag για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στο instagram βρήκαμε 
εικόνες από όλον τον κόσμο! Η μάσκα δεν υπήρχε πουθενά κάτι που δίνει ελπίδα! 

Αλαμπάμα, ΗΠΑ

Όκλαχόμα, ΗΠΑ

Μπέβερλι Χιλς

Αμμάν, Ίορδανία

Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Λουξεμβούργο

Γερμανία 

Εμπορικό κέντρο, Σουηδία

Παρίσι, Γαλλία 

Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Αυστραλία

Φιλανδία 

Μιλάνο, Ίταλία

Βερολίνο, Γερμανία

Ντόχα, Κατάρ

#valentinesday2021 
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Τη δύσκολη αυτή περίοδο 
που διανύουμε η ημέρα του 
Αγίου Βαλεντίνου ας είναι η 
αφορμή να πάρουμε δύναμη 
μέσα από την αγάπη και τη 
συντροφικότητα. 

Κωνσταντίνος Ζέρβας

Σωκράτης Δημητριάδης

Σωκράτης Δωρής

Μιχάλης Κούπκας

Δήμητρα Ακριτίδου

Αλέξανδρος Θάνος

Σωτήρης Μπάτος

Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Διευθύνων Σύμβουλος Κέντρου Πολιτισμού

Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Αντιδήμαρχος Παιδείας

Τομεάρχης Τουρισμού ΠΚΜ

Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας

Η αρχαία ελληνική γραμματεία 
το αποδίδει με πληρότητα. 
Πλάτωνος, Φαίδρος : Επ’ 
ευτυχία τη μεγίστη παρά θεών 
η τοιαύτη μανία δίδοται. – Η 
μεγαλύτερη ευτυχία που 
δίνεται από τους θεούς είναι 
αυτή η μανία «ο έρωτας».

14 Φεβρουαρίου.
Η ημερομηνία την οποία 

μπορούμε να έρθουμε
πιο κοντά με μια καλή 

δικαιολογία!

Ο έρωτας είναι πηγή δύναμης, 
δημιουργίας και ελπίδας για ένα 
καλύτερο αύριο.

Ο έρωτας είναι πηγή δύναμης 
και ζωής πάνω από πρέπει και 
κανόνες! 

Θα σας απαντήσω με τα λόγια του Μενάνδρου 
«Αγάπης δε ουδέν μείζον, ούτε ίσον εστί».
Τίποτα δεν είναι σπουδαιότερο ούτε ίσο με την 
αγάπη.

Ο έρωτας κατά τον Πλάτωνα είναι μεσάζου-
σα θεότητα που σε παίρνει από το χέρι και σε 
ταξιδεύει στον κόσμο των ιεών, στον προσωπικό 
παράδεισμο του καθενός... Ο έρωτας λοιπόν 
είναι ένας 
ταξιδευτής 
ονείρων και 
προσδοκιών 
με προορι-
σμό το ακα-
τάληπτο της 
ευτυχίας.  

#valentinesday2021 
Οι Θεσσαλονικείς 

απαντούν τι είναι έρωτας!
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Διαμαντής Γκολιδάκης

Στάθης Αβραμίδης

Νίκος Ζεϊμπέκης

Δημήτρης Ασλανίδης

Γιώργος Αβαρλής

Χάρης Αηδονόπουλος

Ιωάννης Ρουκάς

Καρδιολόγος

Αντιπεριφ. Μεταφορών & Επικοινωνιών

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Τομεάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΚΜ

Αντιδήμαρχος Επ. Σχ. Ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και μεταναστευτικής πολιτικής

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

Οικονομολόγος

Ο έρωτας κάνει καλό στην 
καρδιά! Επειδή λοιπόν ο 
έρωτας έχει ένταση πρέπει 
να προσέχουμε την υγεία της 
καρδιά μας!

Να είμαστε γεροί για να 
συνεχίσουμε να αγαπάμε όλον 
τον κόσμο και όλους αυτούς 
που είναι δίπλα μας ! 

Ο έρωτας είναι το ομορφότερο 
συναίσθημα. Το συναίσθημα που 
σου χαρίζει ζωή και δύναμη να 
πετύχεις τα πάντα. 

Ο έρωτας ειναι δόσιμο 
δίχως όρια και όρους. 
Τυχεροί όσοι τον έζησαν, 
τον ζουν ή θα τον 
ζήσουν!

Για μένα είναι μια μέρα αγάπης, αγάπης 
μεταξύ ανδρών και γυναικών 
αλλά και  μεταξύ φίλων όπως 
και μεταξύ των μελών μιας 
οικογένειας.Αδράξτε λοιπόν 
την ευκαιρία  για να δείξετε 
στους αγαπημένους σας την 
ξεχωριστή θέση που έχουν 
στην καρδιά σας.
Ζεστάνετε λοιπόν 
την δική τους καρδιά 
για έναν πιο γλυκό 
χειμώνα!

Ο έρωτας είναι ζωή, όραμα και 
δημιουργία! Είναι ανάσα και 
πηγή ζωής!

Για τον Ερωτα που μας 
ανανεώνει, μας κρατάει 
ζωντανούς, δημιουργικούς 
και πεισματάρηδες!

#valentinesday2021 
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Είναι η ημέρα/ευκαιρία να 
εκφράςουμε συναισθήματα 
που παραμελούμε μέσα στην 
καθημερινότητά μας. 

Γιώργος Κωνσταντάς Θανάσης Αναστασίου

Δρ. Θεοδοσία Ζεγκινιάδου

Θοδωρής Σαράντης

Ειρήνη ΤσακιλιώτηΔημήτρης Τσαρούχας Δημήτρης Χρόνης

Δρ. Όλια Βασιλάκη Άκης Πούλακας

Ιδ. υπάλληλος Ιδιοκτήτης καφέ Bruno

Βιολόγος αναπαραγωγής, ανδρολόγος

Ιδιοκτήτης ζαχαροπλαστείου Σαράντης

Aισθητικός, ιδιοκτήτρια Εthereal SensesIδιοκτήτης εστιατορίου Τσαρούχας Πρ. Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ 
Ιατρός Βιοπαθολόγος Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ

Επιχειρηματίας, Πρόεδρος Επιτροπής 
Νεοφυών Επιχειρήσεων ΕΕΘ

Είναι μια μέρα υπενθύμισης της 
ξεχασμένης teenage διάθεσης...
καρδιές, τούρτες, πάστες σε 
σχήμα καρδιάς, λουλούδια! Δεν 
είμαι fan ούτε και αρνητικός! 
Ο,τι αρέσει στον καθένα!

Τα πρωινά μας 
μυρίζουν αγάπη και 
ζεστό φρεσκοκομμένο 
καφέ!

Λόγω επαγγέλματος 
φυσικά, εύχομαι τα 
ζευγάρια να νιώθουν 
ερωτευμένα και 
τις υπόλοιπες 364 
μέρες του χρόνου 
γιατί αυτός είναι 
ο συντομότερος 
δρόμος για την 
γονιμότητας.

H ευκαιρία μας να φάμε γλυκά 
χωρίς ενοχές!

Ο έρωτας και η αγάπη μας 
ομορφαίνει εσωτερικά και 
εμείς σας ομορφαίνουνε 
εξωτερικά με αγάπη!

Μία σχέση για να ευδοκιμήσει 
«μαγειρεύεται», αν 
είναι στάσιμη μοιάζει με 
«ξαναζεσταμένο φαγητό» και 
αν δεν μας αντιπροσωπεύει 
πια, ακολουθεί η γνωστή 
«χυλόπιτα».

Aς είναι ο έρωτας το 
μοναδικό μικρόβιο 
που επιτρέπουμε 
και επιθυμούμε να 
κυλά στο αίμα μας. 
Βγάζουμε μόνο για 
αυτόν τη μάσκα 
μας και εισπνέουμε 
βαθιά. 

Στα όνειρα και την αγάπη τα 
πάντα είναι δυνατά.

#valentinesday2021 
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Έρωτας: Μπορεί να ζεις χωρίς 
να το νιώθεις, μα δεν έχεις ζήσει 
αν δεν το έχεις νιώσει.

Κατερίνα Κούλικα Θοδωρής Πετσούκης

Λεωνίδας Ντόβας

Πέγκυ Βαρσαμά

Νέλλη ΒυζαντιάδουΙωάννα Μάρκου Σουζάνα Αθανασιάδου

Φανή Αρβανιτίδου,Πάνος Πλουμίδης

Φοιτήτρια Χημικού Φοιτητής Πολυτεχνείου

Ασφαλιστής

Κλινική διαιτολόγος, διατροφολόγος

ΨυχοθεραπεύτριαΕπιχειρηματίας, πολιτικός επιστήμονας Συνιδιοκτήτρια nothingtowear.gr

ΠαρουσιάστριαΨυχολόγος

Ο έρωτας αποτελείται 
από μια ψυχή που 
κατοικείται σε δυο 
σώματα. 

Του Αγίου Βαλεντίνου 2021 δεν ξεχνάμε να 
φορέσουμε δεύτερη “μάσκα”.

“Ο έρωτας μοιάζει με τον αέρα. 
Δεν ξέρουμε ποτέ και από πού 
μπορεί να μας έρθει. Έτσι είναι 
και η Υγεία μας και πρέπει 
να την προστατευουμε” ... 
Ασφαλιζομαστε λοιπόν για να 
ερωτευόμαστε ανέμελα!

Ο έρωτας περνά από το στομάχι 
γι αυτό πρέπει να προσέχουμε τι 
τρώμε.  

Όταν ερωτευόμαστε δεν βλέπουμε τον άλλον όπως 
ακριβώς είναι αλλά όπως εμείς τον χρειαζόμαστε. Μέσα 
από τα μάτια του ανακαλύπτουμε δικές μας πτυχές και 
φυσικά μαθαίνουμε πράγματα για τον εαυτό μας και 
τις αντοχές του. Όταν ερωτευόμαστε επενδύουμε με 
όλο μας το πάθος σε έναν άνθρωπο, του οποίου τόσο η 
παρουσία όσο και η απουσία 
αποδεικνύεται εξαιρετικά 
σημαντική στη ζωή μας. 
Όταν ερωτευόμαστε 
χάνουμε τον εαυτό 
μας για να τον βρούμε 
αργότερα.

14 Φεβρουαρίου, ημέρα 
αγάπης, προσμονής και 
φέτος δοκιμασίας. Η αγάπη, 
τα εμπόδια τα προσπερνά,τα 
ανέχεται, τα 
υπομένει 
και ελπίζει!

Τι είναι ο έρωτας; Αυτό που μπορεί να σε 
βγάλει εκτός τόπου, χρόνου, ελέγχου, εαυτού! 
Αυτό είναι!

Ο έρωτας είναι η μοναδική 
ψυχική κατάσταση που μπορεί 
να μας οδηγήσει στη πιο ιδεατη 
πλευρά του εαυτού μας

#valentinesday2021 
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Αιώνες τώρα, ποιητές και ερευνητές, 
συγγραφείς και διανοούμενοι, άνθρωποι 
όλων των ηλικιών και κοινωνιών έχουν 
αναλογιστεί την ερώτηση: «Τι είναι αγάπη;» 
Καθώς όμως μπορεί επανειλημμένα να βρι-
σκόμαστε σε σχέσεις που μας δημιουργούν 
ψυχικό πόνο αναζητώντας κάτι να μας κρα-
τήσει, ίσως θα μπορούσε να μας βοηθήσει η 
ερώτηση: «Τι δεν είναι αγάπη;»

Η μετατροπή από την αγάπη στη ρουτί-
να, από την ευγένεια στην ευερεθιστότητα 
και από τον σεβασμό στην ενόχληση γίνεται 
σε αρκετές περιπτώσεις αρκετά εύκολα. Για-
τί λοιπόν συμβαίνει αυτή η αλλαγή και πώς 
μπορούμε να την αποφύγουμε; Προσδιο-
ρίζοντας τι δεν είναι η αγάπη, μπορούμε να 
αποφύγουμε σχέσεις που δε μας ταιριάζουν 
και που οδηγούν τα συναισθήματά μας σε 
κατάρρευση.

Η αγάπη δεν είναι εγωιστική 
και απαιτητική. 
Όταν συναντιόμαστε για πρώτη 

φορά με κάποιον, σπάνια του λέμε: 
«Θα βγεις ξανά με τους φίλους σου; 
Νόμιζα ότι επρόκειτο να μείνεις για 
ταινία μαζί μου». Όταν επικρίνουμε 
τη μοναδικότητα του συντρόφου μας, 
το αποτέλεσμα είναι όχι μόνο να βλά-
ψουμε την έλξη τους για εμάς, αλλά 
να εξαλείψουμε και τη δική μας έλξη 
προς εκείνο. Αντιμετωπίζοντας τους 
συντρόφους μας ως ξεχωριστά άτομα 
μπορεί οδηγηθούμε στο να αντιμετω-
πίσουμε τις δικές μας ανασφάλειες και 
να γίνουμε πιο δυνατοί, κάτι που με τη 
σειρά του οδηγεί σε μια πιο ειλικρινή 
σύνδεση με τον σύντροφό μας.

Η αγάπη δεν είναι ποτέ υποτακτι-
κή, συναισθηματικά εξαναγκαστική ή 
χειραγωγήσιμη.

Το να παίζετε το θύμα σε μια σχέ-
ση ή το αφεντικό σε κάποιον που είναι 
εύκολο να επηρεαστεί, είναι μια κατα-
στροφική διαδικασία που είναι πολύ 
εύκολο να χάσετε.

Επειδή πολλές από αυτές τις χει-
ραγωγικές συμπεριφορές είναι ασυνείδητες 
και δεν προορίζονται να είναι κακόβουλες, 
πρέπει πάντα να προσέχουμε σε τι βασίζο-
νται. Όταν εντοπίζουμε βλαβερές συμπερι-
φορές, είναι χρήσιμο να εκφράζουμε άμεσα 
την πραγματική μας επιθυμία, ζητώντας 
αυτό που θέλουμε από τον σύντροφό μας. 
Αυτό μας επιτρέπει και να αισθανόμαστε τα 

πραγματικά συναισθήματα του παρτενέρ 
μας προς εμάς. 

Αγάπη δεν είναι η απελπισμένη 
προσπάθεια άρνησης της μοναξιάς.
Όταν σκέφτεστε τον εαυτό σας, να σκέ-

φτεστε την αγάπη που του παρέχετε ως μέσο 
«φροντίδας». Η αγάπη είναι ένα θετικό συ-
ναίσθημα που στρέφεται τόσο προς εσάς, 
όσο και προς τον άλλο. Η απόλαυση της 
χαράς μιας κοινής ζωής, μπορεί να διατηρη-
θεί μόνο όταν αναγνωρίζουμε ότι μια υγιής 
σχέση αποτελείται από δύο ζωές που οδη-
γούνται σε αρμονία και όχι από μια ζωή που 
πορεύονται δύο άτομα. 

Η αγάπη δεν πρέπει να συγχέεται 
με τη συναισθηματική πείνα.
Πολλοί άνθρωποι μένουν με μια αίσθη-

ση συναισθηματικής κενότητας από την 
παιδική τους ηλικία. Έτσι, ως ενήλικες, εξα-
κολουθούν να βλέπουν τους εαυτούς τους 
ως αυτά τα κενά παιδιά και στρέφονται στον 
σύντροφό τους για να γεμίσουν αυτό το συ-
ναισθηματικό κενό. Είναι σημαντικό να απο-
φεύγουμε να ψάχνουμε στους συντρόφους 
μας ανθυγιεινή επιβεβαίωση. 

Η αγάπη δεν είναι μια εσωτερική κατά-
σταση του νου που δεν έχει αναγνωρίσιμες 
εξωτερικεύσεις.

Πόσες φορές βρεθήκαμε να ακούμε συ-
ντρόφους να χειροδικούν, να πληγώνουν 
τον παρτενέρ τους, και στη συνέχεια να 

δηλώνουν με άνεση πώς είναι ερωτευμέ-
νοι; Συχνά, δημιουργούμε έναν φανταστικό 
δεσμό, με την ψευδαίσθηση της σύνδεσης 
με τον σύντροφό μας. Τους πλάθουμε με τη 
φαντασία, αλλά δεν τους αντιμετωπίζουμε 
με καλοσύνη και αγάπη στην πραγματικότη-
τα. Η αγάπη είναι μια δράση και κατάσταση 
ύπαρξης. Εάν υποτίθεται ότι αγαπάμε κά-
ποιον, θα πρέπει να υπάρχουν πραγματικές 
εκδηλώσεις αυτής της αγάπης με πράξεις 
και με συμπεριφορές.

Όταν βρεθούμε να κακομεταχειριζόμα-
στε τα αγαπημένα μας πρόσωπα, είναι ση-
μαντικό να καταλάβουμε ότι η εσωτερική 
κριτική φωνή που έχουμε όλοι στο μυαλό 
μας, μας ενθαρρύνει να φοβόμαστε και να 
καταστρέφουμε την αληθινή οικειότητα με 
τον σύντροφό μας. 

Οι σκέψεις υπαγορεύουν τις συμπεριφο-
ρές μας, επιτρέποντάς μας να αντιμετωπίζου-
με τους συντρόφους μας με τον ίδιο έλεγχο 
και κακία με την οποία συμπεριφερόμαστε 
συνήθως στους εαυτούς μας. Επιλέγοντας 
το φρενάρισμα σε αυτές τις συμπεριφορές, 
ανεξάρτητα από το πόσο αναγκασμένοι εί-
μαστε για να τις πράξουμε, μπορεί να μας 
βοηθήσει να αντέξουμε τις κριτικές εσωτε-
ρικές φωνές μας και να έχουμε περισσότερη 
συμπόνια και αγάπη προς τους συντρόφους 
μας καθώς επίσης και προς τον εαυτό μας.

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

Τι «δεν» είναι αγάπη

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 *

Το να παίζετε το 
θύμα σε μια σχέση 

ή το αφεντικό 
σε κάποιον που 
είναι εύκολο να 

επηρεαστεί, είναι 
μια καταστροφική 

διαδικασία που 
είναι πολύ εύκολο 

να χάσετε

opinion
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Ποιές είναι οι υπηρεσίες αισθητικής που έχουν ζήτηση

Τι επιλέγουν οι Θεσσαλονικείς 
εν μέσω lockdown

Εδώ και τρεις εβδομάδες έχουν 
ανοίξει και πάλι τις πόρτες 
τους τα κέντρα αισθητικής. 

Το προσωρινό «λουκέτο» που τους 
επέβαλε το κράτος στο πλαίσιο των 
μέτρων για την μείωση της εξάπλωσης 
του κορονοϊού άφησε αρκετές αλλά 
και αρκετούς πολίτες χωρίς την δυνα-
τότητα καλλωπισμού.

Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πλέ-
ον λόγω του lockdown οι πολίτες μένουν 
σπίτι και δεν βγαίνουν έξω για δουλειά 
ή για διασκέδαση έχει παρατηρηθεί ότι 
έχουν αλλάξει τον τρόπο που επιλέγουν 
τις υπηρεσίες αισθητικής.

Σύμφωνα με την Ειρήνη Τσακιλιώ-
τη, ιδιοκτήτρια του κέντρου αισθητικής 
Ethereal Senses, στο κέντρο της Θεσσα-
λονίκης, οι πελάτες επιλέγουν κυρίως 
τις υπηρεσίες περιποίησης προσώπου, 
όπως καθαρισμός, αλλά και το λέιζερ. 
«Ένα μεγάλο ποσοστό πελατών που ήρ-
θαν τώρα που ανοίξαμε και πάλι είναι γυ-
ναίκες που ήταν ήδη πελάτισσες μας. Εξ 
αυτών επέλεξαν την υπηρεσία του λέιζερ 
ή του καθαρισμού προσώπου με το πο-

σοστό να αγγίζει το 70%. Επίσης, είχαμε 
και μια μικρή αύξηση περίπου 30% από 
νέους πελάτες που ήρθαν επίσης κυρίως 
για καθαρισμό».

Η υπηρεσία που δεν 
λειτουργεί καθόλου
Από την άλλη, οι θεραπείες που είναι 

με τατουάζ φρυδιού, lush lift, extensions 
βλεφαρίδας, δεν δούλεψαν καθόλου, 
αναφέρει η κα Τσακιλιώτη. Μάλιστα, 
όπως εξηγεί «για το τατουάζ ακόμη δεν 
μας έχει δοθεί η άδεια για να μπορούμε 
να εφαρμόζουμε και αυτή την υπηρεσία 
μας. Διότι μέσα στον ΚΑΔ που βγήκε δεν 
υπάρχει ο κωδικός για το τατουάζ. Αυτή 
η υπηρεσία που έχουμε λοιπόν ‘’πέθα-
νε’’ τελείως. Ακυρώθηκε έτσι απλά, γιατί 
δεν μας δίνουν την άδεια επίσημα από το 
κράτος. Αυτή η υπηρεσία έχει να δουλέ-
ψει από πέρυσι, γιατί το καλοκαίρι δεν 
είναι μια περίοδος που μπορείς να κάνεις 
τατουάζ στο πρόσωπο».

Κλείνουν ραντεβού υπό τον 
φόβο νέου σκληρού lockdown
Αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε 

το τηλέφωνο στο κέντρο αισθητικής της 
κ. Τσακιλιώτη δεν σταμάτησε να χτυπάει. 
Πελάτισσες, όπως μας περιγράφει, κα-
λούσαν για να κλείσουν ραντεβού της 
τελευταίας στιγμής, υπό τον φόβο ενός 
νέου πιο σκληρού lockdown στη Θεσσα-
λονίκη και πιθανό κλείσιμο των κέντρων 
αισθητικής.

«Χάσαμε τις καλές περιόδους»
Γιορτές, όπως τα Χριστούγεννα ή το 

Πάσχα, αλλά και τώρα που αναμένεται 
η γιορτή των ερωτευμένων στις 14 Φε-
βρουαρίου, είναι περίοδοι που παραδο-
σιακά τα κέντρα αισθητικής έσφυζαν από 
κόσμο. Όμως οι περίοδοι αυτοί χάθηκαν 
εξαιτίας του lockdown, διότι όπως εξηγεί 
η κα Τσακιλιώτη «από την μια ήμασταν 
κλειστά και τώρα που ανοίξαμε ο κόσμος 
ούτως ή άλλως δεν έχει κάπου να πάει 
για να γιορτάσει». Προσθέτει δε ότι « ο 
χώρος της αισθητικής την δεύτερη φορά 
που μας άνοιξαν δεν έχει καμία σχέση με 
την πρώτη φορά που μας άνοιξαν μετά το 
πρώτο lockdown. Πέρυσι τον Μάιο μετά 
το lockdown η κατάσταση ήταν πολύ 
καλύτερη. Υπήρχε αρκετή δουλειά. Ο 

κόσμος ήθελε να περιποιηθεί τον εαυτό 
του. Συγκριτικά λοιπόν τότε με τώρα η 
δουλειά έχει πέσει κάτω από 60%».

Ο λόγος που σημειώνεται αυτή η 
πτώση, σύμφωνα με την ίδια, είναι πως 
«ο κόσμος έχει κουραστεί και ο κλάδος 
μας έχασε όλες τις καλές περιόδους που 
υπάρχει έντονη κινητικότητα».

Η ίδια χαρακτηρίζει ως «μεγάλη 
αδικία» το γεγονός ότι πριν τις γιορτές 
που ήταν ανοιχτά τα κομμωτήρια και οι 
υπηρεσίες νυχιών, στον αντίποδα τα κέ-
ντρα αισθητικής με λέιζερ, φρύδια, lush 
lift ήταν κλειστά. «Έτσι χάσαμε πολλούς 
πελάτες, γιατί εμείς ήμασταν κλειστά και 
πιθανότατα κάποιοι να βρήκαν αυτές τις 
υπηρεσίες σε άλλους που μπορεί λει-
τουργούσαν κρυφά».

Ως επιχειρηματίας η κα Τσακιλιώτη 
ξεκαθαρίζει ότι ένα τρίτο lockdown δεν 
την τρομάζει. Όμως τονίζει πως αυτό 
που την φοβίζει είναι «όταν μας ανοίξουν 
ξανά προσωρινά ή επιστρέψουμε στην 
κανονικότητα, γιατί τότε θα αρχίσουμε να 
μετράμε τις ζημιές που προκάλεσε όλη 
αυτή η κατάσταση».

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ

Ειρήνη Τσακιλιώτη, ιδιοκτήτρια του 
κέντρου αισθητικής Ethereal Senses
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Ανοιχτά ανθοπωλεία του Αγ. Βαλεντίνου αλλά η πανδημία άφησε το στίγμα της

Ο κλάδος που έβλεπε 
τα λουλούδια να μαδάνε 

Ο Μιχάλης Φωτιάδης, το Νο-
έμβριο του 2019 αποφάσισε 
να ξεκινήσει μία δική του 

επιχείρηση. Επέλεξε τον χώρο του 
λουλουδιού και άνοιξε ένα ανθο-
πωλείο στη Νεάπολη. Επένδυσε, το 
ονόμασε «flowers Michel» και έκανε 
όνειρα. Έβλεπε πως το είδος μπορούσε 
να έχει ανάπτυξη και μαζί προοπτικές. 
Έπεσε όμως πάνω στην πανδημία του 
κορωνοϊού.  

Ο κλάδος των ανθοπωλών εκτιμά-
ται πως επλήγη περισσότερο από τους 
υπόλοιπους στην πανδημία. Όχι μόνον 
επειδή τα καταστήματά τους έμειναν 
κλειστά. Από τη μία χρειάστηκε να πε-
τούν τα προϊόντα τους κάθε φορά που 
ανακοινωνόταν lockdown, ως ευπαθή τα 
κομμένα λουλούδια, και από την άλλη 
έβλεπαν άλλα καταστήματα να πωλούν 
με άνεση… λουλούδια. Μοναδική ελπί-
δα στην κατάσταση που επικράτησε ήταν 
οι ηλεκτρονικές πωλήσεις λουλουδιών, 
στις οποίες ορισμένοι ανθοπώλες ανα-
πτύχθηκαν.  

«Χάρισα τουλάχιστον δύο φορές 
τα γεμάτα ψυγεία μου στη γειτονιά από 
τότε που άνοιξα», είπε στην Karfitsa ο 
κ. Φωτιάδης. Η καραντίνα και το κλεί-
σιμο είναι καταστροφικό για τους αν-
θοπώλες. Τα είδη τους είναι ευπαθή και 
τα λουλούδια που έχουν κοπεί όταν τα 
καταστήματα κλείνουν, καταλήγουν στα 
σκουπίδια. «Ό,τι είναι κομμένο σε τέτοιες 
περιπτώσεις πάει στράφι. Σε κάθε κλείσι-
μο μπορεί ο κάθε ανθοπώλης στη Θεσ-
σαλονίκη να έχει πετάξει από 500 ευρώ 
σε λουλούδια. Χώρια τα χρήματα που 
χρειάστηκε να τα αγοράσει πάλι», είπε 
ο πρόεδρος του σωματείου ανθοπωλών 
και εκπρόσωπός τους στο επιμελητήριο 
Χαράλαμπος Γαβανάς, που διατηρεί το 
ανθοπωλείο «Πελαγία».   

Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι 
μία από τις δύο ημέρες στις οποίες οι αν-
θοπώλες έχουν τη μεγαλύτερη κίνηση, 
μαζί με τη γιορτή της μητέρας. Η από-

φαση για lockdown στην Αττική και οι 
αντίστοιχες σκέψεις για τη Θεσσαλονίκη, 
προκάλεσε πανικό στον χώρο των ανθο-
πωλών. «Ευτυχώς με την επιστολή που 
στείλαμε εισακουστήκαμε», ανέφερε ο κ. 

Γαβανάς, μεταφέροντας την απόφαση να 
μείνουν ανοιχτά το Σαββατοκύριακο όλα 
τα ανθοπωλεία. «Είναι πολλοί συνάδελ-
φοι που εάν έκλειναν τώρα για του Αγίου 
Βαλεντίνου, θα έκλειναν εντελώς τα κα-

ταστήματά τους», συμπλήρωσε.  
Η κουβέντα που έγινε για τη συγκε-

κριμένη ημέρα ήταν μεγάλη. Σύμφωνα 
με τους ανθοπώλες, μόνον στη Θεσσα-
λονίκη αγοράστηκαν για τη γιορτή της 

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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Κυριακής τουλάχιστον 200.000 τριαντά-
φυλλα. Χώρια τα υπόλοιπα λουλούδια, 
όπως και τα εποχιακά είδη για την ημέρα. 
«Ο κόμπος είχε φτάσει στο χτένι, δεν ήταν 
δυνατόν να κλείσουμε», ανέφερε ο πρό-
εδρος. «Την Πέμπτη φόρτωναν τα φορ-
τηγά από την Ολλανδία, την Παρασκευή 
το απόγευμα ανακοίνωναν το κλείσιμο, 
τα είχαμε πληρώσει ήδη τα λουλούδια 
και τα πετούσαμε», τόνισε.  

«Έγινε μεγάλος όγκος αγορών από 
τους ανθοπώλες για του Αγίου Βαλεντί-
νου. Τα τριαντάφυλλα ήταν εδώ και μία 
εβδομάδα στους χονδρέμπορους, τα 
είχαμε παραγγείλει», συμπλήρωσε ο κ. 
Φωτιάδης. 

 
Οι άλλοι όμως… πουλούσαν  
Στην περίοδο της πανδημίας οι ανθο-

πώλες δεν δέχτηκαν όμως μόνον αυτό 

το χτύπημα. Όπως λένε, έβλεπαν άλλα 
καταστήματα να πουλούν λουλούδια, 
χωρίς οι ίδιοι να έχουν τέτοιο δικαίωμα. 
«Εμείς γίναμε ο ορισμός του αθέμιτου 
ανταγωνισμού», παρατήρησε ο κ. Φωτιά-
δης. «Πουλούσαν λουλούδια τα σούπερ 
μάρκετ, καθώς χαρακτηρίστηκαν ευπαθή 
είδη και δεν αποκλείστηκαν. Πουλούσαν 
λουλούδια τα φυτώρια, πουλούσαν και 
λουλούδια στις λαϊκές αγορές. Εμείς 
όμως μένουμε κλειστοί», ανέφερε.  

Ως νέος στον κλάδο είδε τα προβλή-
ματα να έρχονται από την αρχή. «Το να 
έχεις ανθοπωλείο δεν είναι φεύγεις, 
κλείνεις το μαγαζί και το ανοίγεις όταν 
αποφασιστεί η άρση του lockdown. Πρέ-
πει να πηγαίνεις καθημερινά, να αερίζεις 
τον χώρο, να ποτίζεις τις γλάστρες. Τα 
προϊόντα μας θέλουν καθημερινή περι-
ποίηση», σημείωσε.

Αυτοκίνητο δικαστικού υπαλλήλου κλάπηκε μέσα 
από το πάρκινγκ του δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονί-
κης. Το γεγονός σήμανε συναγερμό στην ηγεσία της 
Δικαιοσύνης στη Θεσσαλονίκη, καθώς στο πάρκινγκ 
υπηρετεί φύλακας, που όμως δεν αντιλήφτηκε το 
περιστατικό. Μάλιστα το θέμα συζητήθηκε και στη 
συνεδρίαση της επιτροπής μεγάρου, όπου αποφασί-
στηκε να ληφθούν μέτρα στο πάρκινγκ τόσο για την 
ασφάλεια των οχημάτων όσο και λόγω πανδημίας. 

Το περιστατικό συνέβη πριν λίγες ημέρες και κα-
ταγγέλθηκε στην αστυνομία, προκαλώντας ασφα-
λώς ανησυχία και έκτοτε τα μέτρα έχουν αυξηθεί. Στο 
υπόγειο πάρκινγκ του δικαστικού μεγάρου έχουν δι-
καίωμα να εισέρχονται μόνον όσα αυτοκίνητα έχουν 
την ειδική σήμανση. Άγνωστο όμως με ποιόν τρόπο ο 
δράστης εισήλθε στον χώρο και πήρε το αυτοκίνητο, 
μέχρι που εξαφανίστηκε. Εκτιμάται πως αυτό έγινε 
καθώς πολλοί ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που υπηρε-
τούν στο δικαστικό μέγαρο μέχρι πρότινος άφηναν 
τα κλειδιά πάνω στη μηχανή, για να τα μετακινεί όταν 
χρειάζεται ο φύλακας. Και αυτό επειδή οι θέσεις του 
υπόγειου πάρκινγκ είναι μετρημένες και δεν χωρούν 
στα καθορισμένα σημεία όλα τα οχήματα αυτών που 
υπηρετούν στο μέγαρο. 

Το ζήτημα βέβαια παίρνει και άλλες διαστάσεις 
που σχετίζεται με την ασφάλεια του δικαστικού μεγά-
ρου. Πώς ένας κοινός κλέφτης κατάφερε να εισέλθει 
στο υπόγειο πάρκινγκ αρπάζοντας ένα αυτοκίνητο, 
δεδομένου του γεγονότος ότι η φύλαξη στα δικα-
στήρια έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και μάλιστα 

έχουν τοποθετηθεί πύλες ανίχνευσης μετάλλων και 
άλλων αντικειμένων, ειδικά μετά τη βομβιστική ενέρ-
γεια του Μαΐου 2010, που είχε συνέπεια την κατα-
στροφή ενός μεγάλου τμήματος του υπογείου, αλλά 
και αιθουσών του ισογείου. Την Τετάρτη η λειτουρ-
γία του υπόγειου πάρκινγκ, ειδικά την περίοδο του 
κορωνοϊού, αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης, στη 
συνεδρίαση της επιτροπής του δικαστικού μεγάρου. 
Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να ληφθούν μέτρα 
λόγω πανδημίας και συγκεκριμένα να επιτραπεί αυτό 
το διάστημα η είσοδος και στάθμευση μόνον όσων 
αυτοκινήτων έχουν μόνιμη θέση μέσα στο πάρκινγκ 
και τα οποία θα μένουν κλειδωμένα. Πληροφορίες 
αναφέρουν ότι στη συνεδρίαση των παραγόντων της 
Δικαιοσύνης στη Θεσσαλονίκη τονίστηκε ότι το γε-
γονός ότι ο φύλακας αναγκάζεται να τακτοποιεί όσα 

αυτοκίνητα απαιτείται να μείνουν σταθμευμένα στους 
διαδρόμους, δημιουργεί τόσο κενά ασφαλείας, ενώ 
αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης του κορωνοϊού, όταν 
ένας άνθρωπος μπαίνει σε πολλά οχήματα.  

Είναι αλήθεια πως κατά τη διάρκεια της συνεδρί-
ασης διατυπώθηκαν προβληματισμοί για το «κενό 
ασφαλείας» που έχει διαπιστωθεί μετά την κλοπή και 
ενδεχομένως να ζητηθεί και ενίσχυση των μέτρων 
εκεί. Στο δικαστικό μέγαρο σήμερα ελέγχονται οι δύο 
είσοδοι, στη μία εκ των οποίων εισέρχονται μόνον δι-
κηγόροι και όσοι υπηρετούν στο μέγαρο, ενώ έχουν 
κλείσει οι άλλες δύο από το 2010, όταν είχε εκραγεί 
η βόμβα. Οι άλλες είσοδοι παραμένουν κλειστές για 
λόγους ασφαλείας και ανοίγουν μόνον σε έκτακτες 
περιπτώσεις.

Μέτρα αποφασίστηκαν από τη διοίκηση του δικαστικού μεγάρου 

Έκλεψαν αυτοκίνητο μέσα από το κλειστό πάρκινγκ των δικαστηρίων!

reportage
Η λύση των ηλεκτρονικών πωλήσεων 

Διέξοδο στα όσα συνέβησαν στην πανδημία έδωσε και σε αυτόν τον χώρο το 
ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο Σίμος Ζούπας, παρ’ ότι έχει το παλιότερο ανθοπωλείο της 
πόλης στο ίδιο σημείο, το «Μπακαρά» στην Εγνατία, έχει στραφεί εδώ και χρόνια 
στις ηλεκτρονικές πωλήσεις. Την περίοδο της πανδημίας όμως, ο τρόπος προώθη-
σης των λουλουδιών αναπτύχθηκε περισσότερο.  

«Πέρσι η αντιστοιχία ηλεκτρονικών πωλήσεων και αυτών από το κατάστη-
μα ήταν σε ποσοστό 30-70. Τώρα έχουμε πάει στο 50-50», είπε μιλώντας στην 
Karfitsa. Η αιτία της ανάπτυξης των πωλήσεων αυτής της μορφής είναι ότι οι κα-
ταναλωτές πλέον έχουν μάθει να αγοράζουν από το διαδίκτυο. «Είναι απλό, μέσα 
σε δύο λεπτά έχεις επιλέξει τι θα αγοράσεις, πού θα το στείλεις, τι θα γράψεις στην 
κάρτα», περιέγραψε ο κ. Ζούπας.  

Αντίστοιχες κινήσεις, για πωλήσεις μέσω του διαδικτύου, όχι απαραίτητα μέσω 
e-shop γίνονται και από άλλους ανθοπώλες. Ο Μιχάλης Φωτιάδης, ως νέος στον 
χώρο επιχειρεί να αναπτύξει το κοινό του από τα κοινωνικά δίκτυα. «Προσπαθού-
με ήδη μέσω του Facebook του Instagram να προσεγγίσουμε τον κόσμο, στον 
βαθμό που μας αναλογεί, επειδή είμαστε καινούργια επιχείρηση», υπογράμμισε. 
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«Εμείς πάντα διαθέτουμε θέσεις», απαντούν τα κοιμητήρια στις επικρίσεις

Γέμισαν πάλι με νεκρούς 
τα ψυγεία της ιατροδικαστικής 

Σε αδιέξοδο βρίσκεται για ακόμη 
μία φορά η ιατροδικαστική υπηρεσία 
της Θεσσαλονίκης. Οι χώροι των ψυγεί-
ων έχουν γεμίσει με άταφες σορούς. Οι 
νεκροί είτε δεν παραλαμβάνονται από 
συγγενείς τους, που δεν έχουν την οικο-
νομική δυνατότητα να κάνουν τις κηδεί-
ες, είτε είναι αγνώστων στοιχείων, είτε 
ήταν οι ίδιοι άποροι. Η αιτία είναι ότι δεν 
βρίσκονται νεκροταφεία για να δεχτούν 
αυτές τις σορούς. «Μας λένε πως λόγω 
κορωνοϊού δεν υπάρχουν πλέον χώροι», 
αναφέρουν υπάλληλοι της ιατροδικαστι-
κής υπηρεσίας. «Πάντα διαθέτουμε χώ-
ρους για τέτοιες περιπτώσεις», απαντούν 
οι υπεύθυνοι των νεκροταφείων.  

Το πρόβλημα με τους διαθέσιμους 
χώρους για νεκρούς που έχουν εγκα-
ταλειφτεί από συγγενείς τους, ή είναι 
μόνοι τους και κανείς δεν γνωρίζει τα 
στοιχεία τους, αντιμετωπίζεται εδώ και 
χρόνια στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες 
της Θεσσαλονίκης. Παρόμοιο πρόβλημα 
είχε αντιμετωπιστεί, ειδικά τα χρόνια της 
οικονομικής κρίσης και στην Αθήνα. Τέ-
τοια ζητήματα αντιμετωπίζουν και οι χώ-
ροι των νεκροθαλάμων των νοσοκομεί-
ων, που συνήθως είναι γεμάτοι για τους 
ίδιους λόγους. «Κάνουμε αγώνα για να 
βρούμε μία θέση σε νεκροταφείο», είπε 
χαρακτηριστικά μέλος της πανεπιστημι-
ακής ιατροδικαστικής υπηρεσίας. «Τώρα 
μας λένε ότι δεν υπάρχουν θέσεις επειδή 
έχουν αυξηθεί οι νεκροί από κορωνοϊό», 
συμπληρώνουν οι συνάδελφοί τους από 
την ιατροδικαστική υπηρεσία του υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης. Συνέπεια αυτής της 
κατάστασης είναι σήμερα στην ιατροδι-
καστική του υπουργείου να έχουν συσ-
σωρευτεί 19 νεκροί και να μην υπάρχει 
χώρος για να κρατηθεί άλλος.  

Η διαδικασία με τις συγκεκριμένες 
περιπτώσεις νεκρών, είναι πολύπλοκη, 
προκειμένου να ταφούν. Στις περιπτώ-
σεις που υπάρχουν συγγενείς οι οποίοι 
δεν δέχονται να παραλάβουν τις σορούς, 
επειδή δεν έχουν χρήματα για να τους 

θάψουν, απαιτείται διαδικασία αποποίη-
σης κληρονομιάς. Μόνον έτσι δίδεται η 
άδεια ταφής με δαπάνη του υπουργείου 
Δικαιοσύνης, που δικαιολογεί ένα ποσό 
για τα έξοδα κηδείας. Στις περιπτώσεις 
που οι νεκροί δεν έχουν συγγενείς, απαι-
τείται μία διαδικασία διερεύνησης του 
περιβάλλοντος και επιβεβαίωσης από 
την αστυνομία πως πρόκειται για μοναχι-
κούς. Όσο για τις περιπτώσεις των αγνώ-
στου ταυτότητας νεκρών, εκεί απαιτείται 
άλλη διαδικασία έρευνας, πάλι από την 
αστυνομία, μέχρι να καταλήξει σε αδιέ-
ξοδο και να διαταχθεί η ταφή τους. Όλο 
αυτό μπορεί να διαρκέσει και μήνες, έως 
ότου δοθεί το πράσινο φως από τις υπη-
ρεσίες για την ταφή, δημοσία δαπάνη. 
Τότε όμως αρχίζει άλλος γραφειοκρα-
τικός Γολγοθάς. Σύμφωνα με μέλη των 
ιατροδικαστικών, για να δοθεί χώρος στα 
νεκροταφεία η διαδικασία δεν είναι τόσο 

απλή. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, 
στο παρελθόν, ιατροδικαστές αναζη-
τούσαν χώρους σε νεκροταφεία χωριών 
του νομού Θεσσαλονίκης, που διέθεταν 
χώρους για τους άπορους ή άγνωστους 
νεκρούς.  

 
«Πάντα διαθέτουμε 
χώρους για απόρους»  
Από την πλευρά των δύο μεγάλων 

κοιμητηρίων πάντως της Θεσσαλονίκης 
οι ενστάσεις των ιατροδικαστικών υπη-
ρεσιών διαψεύδονται. «Δεν ισχύει αυτό, 
κατηγορηματικά. Εμείς δείχνουμε ιδιαί-
τερη ευαισθησία σε τέτοιες περιπτώσεις», 
τόνισε μιλώντας στην Karfitsa ο αντιδή-
μαρχος Θεσσαλονίκης Γιώργος Αβαρλής, 
που έχει επιφορτιστεί με την ευθύνη λει-
τουργίας των νεκροταφείων Αναστάσε-
ως του Κυρίου στη Θέρμη. Εξήγησε μά-
λιστα ότι υπάρχουν περιπτώσεις που οι 

συγγενείς εμφανίζουν τους νεκρούς ως 
άπορους, όμως για να επιβεβαιωθεί αυτό 
ζητείται από το κοιμητήριο δήλωση ότι 
όντως οι νεκροί δεν είχαν περιουσιακά 
στοιχεία όταν πέθαναν. «Υπάρχουν περι-
πτώσεις που έχει βρεθεί άπορος που είχε 
σπίτια στο όνομά του», σημείωσε. Τόνισε 
ακόμη ότι για να ταφούν οι συγκεκριμέ-
νοι άνθρωποι πρέπει να εγκριθεί κονδύλι 
ταφής με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 
«Αυτή η διαδικασία συνήθως μπλοκά-
ρει, εμείς δεν έχουμε ζήτημα διαθέτουμε 
χώρους ταφής», ανέφερε. Ενδεικτικό της 
ευαισθησίας των υπηρεσιών του κοιμη-
τηρίου, είπε, ήταν όταν είδαν άπορο νε-
κρό να μεταφέρεται γυμνός. «Τον γυρί-
σαμε πίσω και φυσικά γι’ αυτό έφταιγε το 
γραφείο τελετών», σημείωσε. 

Ίδια είναι και η εικόνα που μεταφέρει 
ο γενικός γραμματέας του διαδημοτικού 
συνδέσμου Πέτρος Τράκας, που διαχει-
ρίζεται τη λειτουργία των νεκροταφεί-
ων Ευόσμου, στη δυτική Θεσσαλονίκη. 
«Στο δικό μας νεκροταφείο δεν ισχύει 
κάτι τέτοιο. Εμείς πάντα κάνουμε ταφές 
απόρων ή άγνωστης ταυτότητας», είπε 
στην Karfitsa. Τόνισε μάλιστα πως παρ’ 
ότι στις περιπτώσεις αυτές η διαδικασία 
είναι χρονοβόρα, καθώς πρέπει τα συμ-
βούλια των νεκροταφείων να εκδώσουν 
απόφαση έγκρισης του κονδυλίου της 
τριετούς παραμονής του νεκρού στο 
κοιμητήριο, «εμείς εξυπηρετούμε όλες 
τις περιπτώσεις, ειδικά τέτοιες που είναι 
ευαίσθητες».  

Στα νεκροταφεία του Ευόσμου είχε 
προβλεφτεί ειδικός χώρος όπου θάβο-
νται οι άνθρωποι που έφυγαν άποροι 
από τη ζωή, είτε οι συγγενείς τους δεν 
έχουν οικονομική δυνατότητα, είτε είναι 
αγνώστων στοιχείων ταυτότητας. Ο ίδιος 
χώρος είχε χρησιμοποιηθεί στο πρώτο 
κύμα της πανδημίας για τους νεκρούς 
από κορωνοϊό, που πλέον θάβονται σε 
ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί στο 
νέο τμήμα των νεκροταφείων Ευόσμου.

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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ΤΟΥΒΛΑ ΓΝΩΣΕΩΝ… Μαύρα μεσάνυ-
χτα έχουν σήμερα όπως φαίνεται στην πλει-
ονότητά τους, οι νέοι ηλικίας έως σαράντα 
ετών και αυτό το διαπιστώνει κανείς καθη-
μερινά στα παιχνίδια γνώσεων της τηλεό-
ρασης. Οι παίκτες σε πολύ απλά πράγματα, 
δίνουν τέτοιες απίθανες απαντήσεις «μαρ-
γαριτάρια» που από τη μια σου προκαλούν 
γέλια και από την άλλη, αναρωτιέσαι για 
το τι φταίει και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. 
Προφανώς, πρώτα φταίει η παιδεία της βα-
σικής εκπαίδευσης, λένε οι δάσκαλοι και οι 
καθηγητές, που τα τελευταία είκοσι χρόνια 
ολοένα και υποβαθμίζεται. Τα παιδιά με τη 
χρήση των υπολογιστών λένε ότι «τα ξέ-
ρουν όλα» βάζοντας στη θέση του δασκά-
λου το You tube (!) με αποτέλεσμα να εφη-
συχάζουν χωρίς να προσπαθούν να μάθουν, 
ούτε να γράφουν σωστά, ούτε να εκφρά-
ζονται. Σε λίγα χρόνια, όπως κρούουν τον 
κώδωνα του κινδύνου πολλοί επιστήμονες, 
θα έχουμε γενιές που θα εξαρτώνται από 
μηχανές και ανθρώπους αποκομμένους 
κυριολεκτικά από την αλήθεια της γνώσης, 
τη χαρά της δημιουργίας, τον πλούτο και το 
θαύμα της ελληνικής γλώσσας.

Στο σκοτάδι της γνώσης και της μετατρο-
πής της κοινωνίας σε μια μάζα υπηρετών 
και μη σκεπτόμενων ανθρώπων, συμβά-
λουν συνεχώς η τηλεόραση και τα μεγάλα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, εξαφανίζοντας 
οποιαδήποτε πολιτιστική εκπομπή, που θα 
προάγει το πνεύμα και την ηθική και στη 
θέση τους μπαίνουν διάφορα δήθεν ψυ-
χαγωγικά προγράμματα, που διασύρουν 
συστηματικά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 
εκπομπές ανάδειξης ταλέντων που προ-
σβάλουν την αισθητική και την καλλιτεχνι-
κή δημιουργία, κοινωνικές εκπομπές που 
εμπορεύονται τον πόνο των ανθρώπων, 
ριάλιτυ με στόχο το κυνήγι του κέρδους 
χωρίς αξίες και αρχές, που εξευτελίζουν 
πρόσωπα και συνειδήσεις για λίγα λεπτά 
δημοσιότητας και κάθε λογής τηλεοπτικές 
σαβούρες που καλλιεργούν συνειδητά την 
πνευματική πενία και αποχαύνωση.

Αυτή η κατάπτωση αξιών έχει δυστυχώς 
πολύ αρνητικές επιδράσεις στην κοινωνία 
και ιδιαίτερα στη νεολαία, που βλέποντας 
όλα αυτά τα «τηλε-σκουπίδια» δημιουρ-
γεί ως πρότυπο της ζωής τους, να μην 
σκέφτονται, να μην αντιδρούν και να μην 
διεκδικούν λύσεις στα αδιέξοδα. «Έχουμε 
φτιάξει μια κοινωνία που μοιάζει με θερ-
μοκήπιο του κακού. Ο κάθε σκηνοθετίσκος 
μπορεί να γελοιοποιεί από την τηλεόραση, 
την αγάπη για την πατρίδα και την πίστη στο 
Θεό. Διασκεδάζουμε βλέποντας να γελοιο-
ποιούνται οι ήρωες, να εξευτελίζονται αυτοί 
που πλήρωσαν με το αίμα τους, το δικαίω-
μά μας σήμερα στην ελευθερία. Χάσκουμε 
ηλιθίως βλέποντας τον εσκεμμένο διασυρ-
μό της πατρίδας και της πίστης μας. Έχου-
με αναθέσει την μόρφωση των παιδιών 
μας στην τηλεόραση – κι αυτή βέβαια, μας 
πληρώνει διδάσκοντας στο παιδί μας, ότι οι 
μόνες αληθινές αρετές είναι, το κυνήγι του 
χρήματος, το κυνήγι της σάρκας και το κυ-
νήγι της πρόσκαιρης λάμψης». Λόγια πάντα 
επίκαιρα του Μακαριστού Αρχιεπίσκοπου 
Χριστόδουλου. 

Tα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότε-
ρα τα επόμενα χρόνια, αν η κοινωνία μας 
δεν αντιδράσει σε αυτόν τον εκμαυλισμό 
των αξιών. Πολλοί λίγοι Έλληνες καταλα-
βαίνουν, τι επιπτώσεις θα έχει η φυγή στο 
εξωτερικό εκατοντάδων χιλιάδων νέων 
ανθρώπων, με προσόντα και δεξιότητες, για 
να γλυτώσουν από την ανεργία και τα μνη-
μόνια που επεβλήθησαν στην Ελλάδα. Με 
πολύ μικρή πιθανότητα να επιστρέψουν κά-
ποτε πίσω στην Ελλάδα, εμείς που απομεί-
ναμε εδώ, θα χρειαστούμε δύο τουλάχιστον 
δεκαετίες για να αναπληρώσουμε αυτό το 
κενό, γεγονός που σημαίνει ότι θα βαθαίνει 
ακόμη περισσότερο  η κρίση σε όλα τα επί-
πεδα της ζωής μας. 

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

karfitsomata
Τα πρόσωπα «κλειδιά»

Η «προβληματική» Α’ Θεσσαλονίκης 

Με την Ζαχαράκη συναντήθηκε η Ευθυμίου 

Η πανδημία του κορονοϊού δημιουργεί νέους πρωταγωνιστές στην πολιτι-
κή σκηνή. Κυρίως εκείνους που την διαχειρίζονται είτε πρόκειται για πολιτικά 
πρόσωπα είτε από το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο. Ειδικώς από το τελευταίο 
αναδεικνύονται πρόσωπα που θα μπορούσαν να στελεχώσουν - κατ’ άλλους να 
… κοσμήσουν - τα επόμενα ψηφοδέλτια στις εκλογές όποτε κι αν γίνουν. Θυμη-
θείτε στην Θεσσαλονίκη δυο ονόματα που διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στη 
διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού ειδικώς στη Θεσσαλονίκη: Τον πρόε-
δρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Θανάση Εξαδάκτυλο και τον πρύτανη 
του ΑΠΘ Νίκο Παπαϊωάννου.  

Στις εκλογές του 2019 η Α’ Θεσ-
σαλονίκης συγκέντρωσε τεσσεράμισι 
περίπου ποσοστιαίες μονάδες λιγότε-
ρο από το πανελλαδικό ποσοστό της 
ΝΔ. Από τους εκλεγμένους βουλευτές 
με εξαίρεση τον Σταύρο Καλαφάτη 
που πήρε θέση ευθύνης ως γραμμα-
τέας της Κ.Ο. της ΝΔ και σήμερα ως 
υφ. Εσωτερικών Μακεδονίας – Θρά-

κης ουδείς άλλος φαίνεται να … «συγκίνησε» το πρωθυπουργικό γραφείο προ-
κειμένου να υπουργοποιηθεί. Το είπε και ο – εκλεγμένος – Στράτος Σιμόπουλος: 
«Τα τελευταία είκοσι χρόνια κανένα πρόσωπο από τους εκλεγμένους της Θεσ-
σαλονίκης μηδέ και του εαυτού μου εξαιρουμένου, δεν κατάφερε να αναπτύξει 
μια δυναμική για να στρέψει την προσοχή των κυβερνήσεων».

Για θέματα που αφο-
ρούν στον τουριστικό 
κλάδο ενημερώθηκε 
από την Υφυπουργό 
Τουρισμού Σοφία Ζαχα-
ράκη η Αννα Ευθυμίου 
εν μέσω πανδημικής 
κρίσης. Κατέθεσε τις 
προτάσεις της οι οποίες 

αφορούν στην στήριξη του κλάδου του επισιτισμού μέσω του Υπουργείου Τουρι-
σμού και την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού στη Θεσσαλονίκη. 
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«Ζωντάντεψε»
το «αγόρι που σφυρίζει» 

Θυμήθηκε τα νιάτα του ο Βούγιας

Χαλκιά: «Κλείστε τα σχολεία στην 
Κασσάνδρα»

Μετά από πολλά ...βάσανα λειτουργεί και πάλι 
το συντριβάνι «Το αγόρι που σφυρίζει» στην πλα-
τεία Ναυαρίνου. Ο δήμος Θεσσαλονίκης επισκεύ-
ασε τις βλάβες, έσβησε τα γκράτιφι και πλέον το 
συντριβάνι είναι σε λειτουργία χαροποιώντας ιδι-
αίτερα τους κατοίκους του κέντρου, οι οποίοι πα-
λαιότερα με δεκάδες αναρτήσεις αναφέρονταν σε 
όλες τις «κακουχίες» και τους βανδαλισμούς που 
πέρασε το συγκεκριμένο άγαλμα με αποτέλεσμα 
να γίνεται συνεχώς θέμα ρεπορτάζ. 

Τα εφηβικά του χρόνια όταν έπαιζε μπάσκετ 
στην ομάδα της ΧΑΝΘ στο μακρινό 1969 θυμήθη-
κε με ανάρτηση του ο Σπύρος Βούγιας όταν κατέ-
κτησε το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Όπως έγραψε 
στο facebook, με τους περισσότερους συμπαίκτες 
εκείνης της εποχής είναι ακόμη φίλοι και βρίσκο-
νται καμία φορά, με εξαίρεση δύο «κολλητούς» 
του, που ο ένας ζει την Αμερική και ο άλλος στην 
Αυστραλία. «‘Ηταν, όντως, η εποχή της αθωότη-
τας», σχολίασε ο επικεφαλής της δημοτικής πα-
ράταξης «ΠΟΛΗχρωμη Θεσσαλονίκη».

Με αίτημά της η δήμαρχος Κασσάνδρας Ανα-
στασία Χαλκιά ζητά την αναστολή λειτουργία 
όλων των σχολικών βαθμίδων στο δήμο Κασ-
σάνδρας. Συγκεριμένα τονίζει ότι «οι μαθητές 
υποχρεώνονται σε πολλές περιπτώσεις να μετα-
κινούνται αναγκαστικά σε άλλη περιοχή από τον 
τόπο διαμονής τους προκειμένου να μετέχουν 
στο μάθημα. Η πλειοψηφία αυτών χρησιμοποιεί 
σχολικά λεωφορεία, όπου ο συγχρωτισμός είναι 
αναπόφευκτος».

karfitsomata
Λαμπερά πρόσωπα

Η αποδοχή του Θ. Εξαδάκτυλου 

Ενημέρωση Καλαφάτη για το Μετρό

«Μισός» ο Δ. Τσαβλής

Ο Νίκος Παπαϊωάννου ίσως είναι από τους πλέον 
προβεβλημένους πρυτάνεις των τελευταίων ετών. Η 
δραματική συγκυρία της καθημερινής σχεδόν, ενημέ-
ρωσης για την καταγραφή του ιικού φορτίου μέσω της 
μεθοδολογίας των λυμάτων θα μπορούσε να φέρει αντί-
θετα αποτελέσματα λόγω της επιμονής στην αρνητική 
ειδησεογραφία. Παρόλα αυτά ο λόγος του είναι ήρεμος, 
η ενημέρωσή του λιτή και περιεκτική. Δεν δραματοποιεί 
ούτε ωραιοποιεί καταστάσεις .

Ο Θανάσης Εξαδάκτυλος ως πρόεδρος του Πανελ-
λήνιου Ιατρικού Συλλόγου ουσιαστικά εκπροσωπεί έναν 
επιστημονικό κλάδο που βρίσκεται σήμερα στην πρώτη 
γραμμή. Ασθένησε και ο ίδιος από τον κορονοϊό (όπως 
και ο πρύτανης του ΑΠΘ), προχωρώντας ακόμη περισσό-
τερο σε προτάσεις περιοριστικών μέτρων όπως το κλεί-
σιμο των σχολείων πολύ νωρίτερα από τις επίσημες ανα-
κοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας. Φυσικά και οι δυο 
γιατροί προέρχονται από τις τάξεις της ΝΔ. Το ερώτημα 
είναι αν οι ίδιοι θα αποδεχτούν να διεκδικήσουν μια θέση 
στο επόμενο ελληνικό κοινοβούλιο, ή κάτι «άλλο». 

Η επέκταση του Μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη απο-
τελεί προτεραιότητα, όπως τονίστηκε στη διάρκεια συ-
νάντησης που είχε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Τομέας 
Μακεδονίας – Θράκης), Σταύρος Καλαφάτης με τον πρό-
εδρο της «Αττικό Μετρό ΑΕ», Νίκο Ταχιάο και τον αντι-
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, Νίκο Κουρέτα. Στην 
ίδια συνάντηση συμμετείχε και η επικεφαλής του πρωθυ-
πουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη, Μαρία Αντωνίου. 
Παράλληλα, έγινε ενημέρωση για την εξέλιξη των έργων 
κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Φανερά αδυνατισμένος εμφανίζεται το τελευταίο δι-
άστημα ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσα-
λονίκης, Δρόσος Τσαβλής. Ανανεωμένος και με 20 κιλά 
μείον, καθώς ακολουθεί ειδική διατροφή, έκοψε και την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα στο τμήμα του Δημοτικού Συμβου-
λίου για το 2021, φορώντας τη μάσκα του και τηρώντας 
τις αποστάσεις, λόγω κορονοϊού, με τους ελάχιστους που 
έδωσαν το παρών στο χώρο. Και με την ευχή του χρόνου 
η πανδημία να αποτελεί παρελθόν και όλοι μαζί να γιορ-
τάσουν με ένα μεγάλο πάρτι.
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Σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 3β του νό-
μου 4675/2020 προβλέ-
πεται υποχρεωτικότητα 
εμβολιασμού για «συγκε-
κριμένη ομάδα πληθυ-
σμού» και όχι καθολικά, 
εφόσον υπάρχει κίνδυνος 
μετάδοσης νοσημάτων, 
αναπηριών ή βλαβών που 
θα πλήξουν τη δημόσια υγεία. Η υποχρέ-
ωση εμβολιασμού μπορεί να επιβληθεί με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από 
γνώμη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 
Δημόσιας Υγείας. 

Σύμφωνα με τη Σύμβαση ΟΒΙΕΔΟ που 
ισχύει στην Ελλάδα (κυρωτικός νόμος 
(Ν. 2619/1998, ΦΕΚ Α’ 132 , Κύρωση της 
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για την προστασία των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου 
σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας 
και της ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώπι-
να Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική, άρθρο 5) 
και σύμφωνα με το άρθρο 12§1 του Κώδι-
κα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν.3418/2005)
απαιτείται να υπάρχει προηγούμενη ενημέ-
ρωση του ατόμου από τον θεράποντα ιατρό 
και ελεύθερη συναίνεση του όταν πρόκειται 
για επέμβαση σε θέματα υγείας. 
Εξαίρεση απαίτησης συναίνεσης από τον 
ασθενή αποτελούν τα επείγοντα περιστα-
τικά, περιπτώσεις απόπειρας αυτοκτονίας, 
σε επείγουσες περιπτώσεις που δεν δύνα-
νται να συναινέσουν τα συγγενικά πρόσω-
πα και υπάρχει άμεσος κίνδυνος(άρθρο 3 
Ν3478/2005).

Από την άλλη πλευρά όσον αφορά στα 
μεταδοτικά νοσήματα επειδή υπάρχει κίν-
δυνος μετάδοσης και σε αλλά άτομα (από 
το προσβληθέν πρόσωπο-φορέα) και άρα 
υπάρχει κίνδυνος για την υγεία άλλων ατό-
μων μπορεί να δικαιολογείται κάποιος πε-
ριορισμός από το νομοθέτη. Ο περιορισμός 
αυτός αφορά στις ατομικές ελευθερίες(και 
όχι άλλα δικαιώματα του ατόμου) για τον 
περιορισμό μεταδοτικών ασθενειών καθώς 
εγγυάται την αποφυγή μετάδοσης και όχι 
τη θεραπεία της ασθένειας είτε σε συγκε-
κριμένο άτομο, αυτό όμως πάντα σχετίζε-
ται και με το είδος και τη σοβαρότητα της 
μεταδοτικής νόσου άρθρα 21 παρ. 3 και 5 
παρ. 4 του Συντάγματος, καθώς και από τη 
διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 (ε) της Ευρω-
παϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που (ΕΣΔΑ). Μάλιστα το πνεύμα στο οποίο 
βασίζεται αυτός ο περιορισμός είναι πως ο 
κίνδυνος μετάδοσης μιας ασθένειας θίγει 

τα δικαιώματα του ατόμου 
στο οποίο κινδυνεύει να 
μεταδοθεί η ασθένεια.

Βέβαια, ο εμβολιασμός δε 
μπορεί να καθίσταται υπο-
χρεωτικός χωρίς τη συναί-
νεση του ατόμου ακόμη 
και αν αφορά αντιμετώ-
πιση πανδημίας (καθώς 

αποτελεί ιατρική πράξη με την οποία γίνε-
ται επέμβαση στο σώμα του ατόμου) και ο 
υποχρεωτικός του χαρακτήρας θα αντιβαί-
νει στον σεβασμό και στην προστασία της 
ανθρώπινης αξίας (άρθρο 2 Συντάγματος) 
οπότε και θα είναι πλήρως αντισυνταγμα-
τική η επιβολή ποινικών κυρώσεων ή προ-
στίμων σε περίπτωση μη εμβολιασμού.

Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο ένα ή και πε-
ρισσότερα εμβόλια να γίνουν έμμεσα υπο-
χρεωτικά ,δηλαδή για κάποιες κατηγορίες 
εργαζομένων (γιατρούς ,νοσηλευτές), για 
οποιονδήποτε επιθυμεί να ταξιδέψει με το 
αεροπλάνο ή να καθορίζεται ως κριτήριο 
για την ανάληψη θέσεων εργασίας σε πο-
λυεθνικές εταιρίες (κάτι που είθισται να 
γίνεται σε προσωπικό που προσλαμβάνεται 
σε μεγάλες αεροπορικές εταιρείες που τα-
ξιδεύουν ανά τον κόσμο). Σύμφωνα με τη 
Γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής 
«Μεταδοτικά Λοιμώδη Νοσήματα: Δημόσιο 
Συμφέρον και Αυτονομία, εάν οι συνθήκες 
εκδήλωσης της επιδημίας ή πανδημίας εί-
ναι «εξαιρετικές» μπορούν να διευρύνονται 
οι δυνατότητες αυτενέργειας του ιατρού 
και των επιφορτισμένων με την προστασία 
της υγείας αρχών(άρθρο 8 Σύμβασης για 
τα Ανθρώπινα δικαιώματα και τη Βιοϊατρι-
κή-Οβιέδο)ώστε ακόμη και εάν χρειαστεί 
να επιτραπεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός 
προσώπων που, λόγω επαγγέλματος, απο-
τελούν σε υψηλό βαθμό φορείς μόλυνσης 
και μετάδοσης ασθενειών.
Ωστόσο βάσει της αρχής της αναλογικό-
τητας (άρθρο 25 Συντάγματος) μπορεί να 
επιβληθούν σε όσους δεν εμβολιαστούν 
περιορισμοί στις μετακινήσεις ως μέτρο για 
τον περιορισμό της διάδοσης. Μάλιστα κάτι 
τέτοιο είναι πιο επίκαιρο από ποτέ σήμερα 
που γίνονται παγκοσμίως συζητήσεις για 
«διαβατήριο εμβολιασμού» και κατά πόσο 
είναι δυνατό ή επιθυμητό να καθιερωθεί, με 
πολλές χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα 
να υποστηρίζουν την καθιέρωση του, όμως 
η πλειοψηφία των χωρών της ευρωπαϊκής 
ένωσης αντιτίθενται σε αυτή την προοπτική.

*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθη-
νών

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

Εμβολιασμός και Νομοθετικό Πλαίσιοkarfitsomata
Η μοναξιά του Κ. Ζέρβα

Μπογιές στα δημαρχεία Καλαμαριάς και Συκεών

«Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί» 

Στην προσωπική του ζωή αναφέρθηκε για πρώτη φορά ο δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, σε συνέντευξη του στο περιοδικό «ΟΚ». Μίλησε 
για το φλερτ μέσω social media, πως αποζητά τη μοναξιά και πως δεν επιθυμεί 
να αποκτήσει παιδί. Επίσης, σχολίασε και την αντιπαράθεση του με τον τέως δή-
μαρχο Γιάννη Μπουτάρη και ποιες είναι οι σχέσεις τους σήμερα.

Μπογιές πέταξαν άγνωστοι στην είσοδο του δημαρχείου Καλαμαριάς και στο 
πρώην δημαρχείο Νεάπολης – Συκεών. Τις μπογιές αντίκρισαν το πρωί υπάλλη-
λοι των δημαρχείων και άμεσα έσπευσαν οι υπηρεσίες να τις καθαρίσουν. «Δεν 
μπορώ να καταλάβω το λόγο πίσω από αυτήν την πράξη. Το μόνο σίγουρο είναι 
ότι η δημοκρατία μας δεν κινδυνεύει από τέτοιες ασήμαντες κινήσεις», είπε ο 
δήμαρχος Καλαμαριάς, Γιάννης Δαρδαμανέλης, προσθέτοντας πως καταδικάζει 
τέτοιου είδους πράξεις. 

Αυτό τονίζει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Διο-
νύσης Ευγενίδης, αναφερόμενος στην μη εφαρμογή του νόμου περί χορήγησης 
αντιβιοτικών μόνο με ηλεκτρονική συνταγή. Προσθέτει πως γιατροί δημόσιων 
και ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων, συνεχίζουν να παρανομούν  εκδίδο-
ντας χειρόγραφες συνταγές αντιβιοτικών με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία ασθε-
νών και προστριβές στα φαρμακεία από την άρνηση των φαρμακοποιών να πα-
ραβούν το νόμο.
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Κ. Ζέρβας: «Η πανδημία είναι 
σαν τη φωτιά...»

Αντίστροφη μέτρηση για την 
ανάπλαση της Αριστοτέλους

Σαν μια φωτιά σε ένα χωράφι με ξερά χορτά-
ρια, όπου όσο πιο έγκαιρα επέμβεις τόσο μικρό-
τερη θα είναι η ζημιά, παρομοίασε την πανδημία 
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, 
στις δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους 
μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Υγείας. Ο κ. 
Ζέρβας, δήλωσε αισιόδοξος ότι τα πράγματα θα 
πάνε πολύ καλύτερα «εφόσον ο καθένας από 
εμάς προσέχει και εφόσον όλοι είμαστε ταγμέ-
νοι σε αυτή την προσπάθεια, ούτως ώστε να μην 
αφήσουμε την κατάσταση να ξεφύγει». Ερωτηθείς 
εάν ενημερώθηκε για επιπλέον μέτρα στη Θεσσα-
λονίκη απάντησε αρνητικά, ενώ επανέλαβε την 
πρόταση του πως τα σχολεία θα πρέπει να είναι τα 
πρώτα που θα κλείσουν εάν κάτι τέτοιο απαιτηθεί.

Προκηρύχθηκε ο διεθνής αρχιτεκτονικός δια-
γωνισμός για την ανάπλαση της πλατείας Αριστο-
τέλους, έπειτα από σχετική πρωτοβουλία της διοί-
κησης του δήμου Θεσσαλονίκης. Η προκήρυξη θα 
μείνει στον «αέρα» για την κατάθεση συμμετοχών 
μέχρι και την 1η Ιουνίου 2021. Ο δήμαρχος, Κων-
σταντίνος Ζέρβας, προλογίζοντας το τεύχος του 
διαγωνισμού για το έργο ανάπλασης της πλατείας 
και του άξονα της Αριστοτέλους, τονίζει πως επιδί-
ωξη μέσω του διαγωνισμού είναι «να κεντρίσου-
με το παγκόσμιο ενδιαφέρον για αυτήν την ανά-
πλαση και με αυτόν τον τρόπο να καταλήξουμε σε 
ένα σχέδιο για τον άξονα της Αριστοτέλους, που 
θα ενσωματώνει και θα αποτυπώνει το σύγχρονο 
πνεύμα της πόλης και τις στοχεύσεις της». 

karfitsomata
Ο Καράογλου ενέγραψε στον Ηρακλή 
και τον Γεράνη

Νωρίτερα πήγε στο ραντεβού ο Κικίλιας

Συζήτηση μεταξύ γιατρών στο δήμο

Από τον Κ. Καραμανλή ενημερώθηκε 
για τον ΟΑΣΘ ο Δ. Κούβελας

Αντιδρά για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ 
ο δ. Χαλκηδόνας

Για τη διαχείριση των απορριμάτων και των στερε-
ών αποβλήτων συζήτησαν Θεόδωρος Καράογλου και 
Μιχάλης Γεράνης στη συνάντηση που είχαν μετά από 
πρόσκληση του βουλευτή από τον πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ. 
Μάλιστα ο Θεόδωρος Καράογλου ενέγραψε και τον κ. 
Γεράνη στο νέο Γ.Σ. ηρακλής «στέλνοντας το μήνυμα να 
ακολουθήσουν κι άλλοι το παράδειγμά μας τώρα που ο 
Σύλλογος γυρίζει σελίδα» όπως χαρακτηριστικά αναφέ-
ρει σε ανάρτησή του.

Είκοσι λεπτά νωρίτερα από ότι ήταν προγραμματισμέ-
νο έφτασε στο δημαρχιακό μέγαρο ο υπουργός Υγείας, 
Βασίλης Κικίλιας, προκειμένου να συναντηθεί με τον δή-
μαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα. Η συνάντηση 
έγινε στον 3ο όροφο του δημαρχιακού μεγάρου και στο 
επίκεντρο βρέθηκαν η κατάσταση που επικρατεί σήμερα 
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στην πόλη αλλά και η πορεία 
των εμβολιασμών. Ο υπουργός αποχώρησε χωρίς να κά-
νει δηλώσεις.

Εκτός από τον δήμαρχο, ο κ.Κικίλιας λίγο πριν αναχω-
ρήσει από το δημαρχείο είχε τη δυνατότητα να συναντη-
θεί και να ενημερώσει για την πορεία της πανδημίας και 
τους γιατρούς της διοίκησης του Κωνσταντίνου Ζέρβα. 
Συγκεκριμένα, τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου 
Θεσσαλονίκης και πνευμονολόγο, Δρόσο Τσαβλή και τον 
αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και αρμόδιο για θέ-
ματα covid και ουρολόγο, Χάρη Αηδονόπουλο. 

Για το μεγάλο θέμα των αστικών συγκοινωνιών 
ενημερώθηκε ο βουλευτής της Α’ Θεσσαλονίκης Δημή-
τρης Κούβελας στη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό 
υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή. Ακόμη 
μίλησαν για το Μετρό, τα μεγάλα έργα υποδομής και το 
νομοσχέδιο για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση Υποψήφι-
ων Οδηγών. Ο Βουλευτής της Α΄ Θεσσαλονίκης ζήτησε 
επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες της συ-
γκοινωνίας από και προς τις δυτικές συνοικίες της πόλης 
και να προχωρήσει ο σχεδιασμός για την επέκταση του 
μετρό προς τα δυτικά με ταχύτητα.

Την πλήρη αντίθεση και την έντονη διαμαρτυρία του 
στο κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στη Χαλ-
κηδόνα και στη Γέφυρα εκφράζει το Δημοτικό Συμβού-
λιο του Δήμου Χαλκηδόνος και ζητά την άμεση επανα-
λειτουργία τους. ‘Οπως τονίζει το Σώμα, η συγκεκριμένη 
απόφαση είναι κοινωνικά άδικη και επιζήμια για την κα-
θημερινότητα των κατοίκων του Δήμου.
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Πώς είναι ο κόσμος των σπορ για μια γυναίκα; 
Συναρπαστικός και απρόβλεπτος, όπως οι αγώνες. 
Δεν ξέρεις το αποτέλεσμα πριν τη λήξη… Πολύ-
χρωμος σαν τις φανέλες των αθλητών και συνάμα 
άκρως συναισθηματικός, όπως οι στιγμές των πρω-
ταγωνιστών του αθλητισμού, στις ψηλές και χαμη-
λές πτήσεις τους. 

Ποιο είναι το άθλημα της ...καρδιάς σου; Ένας 
είναι… ο Βασιλιάς, ο στίβος! Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν 
υπάρχουν ανυπέρβλητα εμπόδια. Οι σπρίντερ κα-
ταρρίπτουν τους νόμους της φύσης, οι άλτες βάζουν 
σταθερά ψηλά τον πήχη, οι ρίπτες, με κάθε βολή 
τους, σε πάνε πιο μακριά και οι δρομείς αντοχής - 
σου φανερώνουν - ότι δεν υπάρχουν όρια… Μόνο η 
ψυχή τους οδηγεί… Οι περισσότεροι βέβαια μ’ έχουν 
συνδέσει με τις μεγάλες στιγμές του Ηρακλή στο βό-
λεϊ. Κρίμα για εκείνη την ομάδα να μην πανηγυρίσει 
έναν ευρωπαϊκό τίτλο….  Έπαθε ότι και ο Άρης του 
Γκάλη…

Παρουσίαση στο στούντιο της ΕΡΤ3 ή ζωντανή 
μετάδοση; Δύσκολο δίλημμα…  Ένα στούντιο στο 
γήπεδο θα ήταν ο ιδανικός συνδυασμός. Να γίνομαι 
το μάτι και το αυτί του κόσμου, με την υποχρέωση 
να μεταφέρω έγκυρα και έγκαιρα, όσα βιώνω. Να 
φτιάξουμε ένα;

‘Ετυχε να εκνευριστείς με σχόλια από την κερ-
κίδα; Φυσικά. Ευτυχώς όμως πρυτανεύουν η ψυ-
χραιμία και η υπομονή…. Σπουδαίες αρετές…

Συνέντευξη που ξεχωρίζεις… Επειδή δεν μπο-
ρώ να ξεχωρίσω κάποια από τις εξομολογήσεις των 
Ολυμπιονικών μας, που με τίμησαν στην 20χρονη 
πορεία μου, θα πω της Γέλενα Ισινμπάγιεβα για την 
ΕΡΤ3. Γίνεται «πάνθηρας» στους στίβους μου είχε 
αποκαλύψει η «Τσαρίνα των αιθέρων»… στο παγκό-
σμιο κύπελλο της Αθήνας, το 2006. 

Ζήλεψες ποτέ ρεπορτάζ του Βασίλη Βλαχόπου-
λου; Όλα! Κυρίως, αυτά που φέρνουν στο φως άγνω-
στες πτυχές των αθλητών. Μη νομίζεις, ο καθένας 
μας κουβαλά τη δική του ιστορία…  

Ο Βασίλης τρέφεται από το ρεπορτάζ, κυλά στο 
αίμα του… «Γεννάει» θέματα εκεί, που δεν υπάρχουν!

Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς... Την οικογένειά 
μου! Είναι ο φάρος μου… Το νόημα της ζωής μου!

Αγαπάς τα ...ελαττώματα των φίλων σου; Τους 
δέχομαι όπως είναι, χωρίς να τους κρίνω. Δεν συγ-
χωρώ όμως την αχαριστία και την αγένεια. Τα κατά 
συνθήκη ψέματα είναι μέσα στη ζωή…

Αληθεύει πως πριν τη γιορτή ή τα γενέθλιά σου 
δεν κοιμάσαι από ανυπομονησία;  Έχεις πληροφό-
ρηση εκ των έσω… Πράγματι! Το πήρα από τον πα-
τέρα μου, το κληρονόμησε και ο γιός μου… Η αγάπη 

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. 

  Θα την βρεις στα γήπεδα να μεταδίδει αγώνες! Θα την δεις, επίσης, στο στούντιο της ΕΡΤ3 να παρουσιάζει τις αθλητικές ειδήσεις! Η Ευγενία Γήτα χρόνια τώρα λα-
τρεύει τη δημοσιογραφία και να σπάει τα δικά της προσωπικά ...ρεκόρ! Σήμερα δεν θα «ανακρίνει» η ίδια κάποιον από τους αθλητές, αλλά θα την ανακρίνουμε εμείς. 

‘Αραγε, υπάρχει ανταγωνισμός με το «ταίρι» της Βασίλη Βλαχόπουλο καθώς κινούνται στον ίδιο χώρο;

Ευγενία Γήτα
Απρόβλεπτος ο κόσμος των Σπορ για μια γυναίκα

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 

του κόσμου λειτουργεί θετικά πάνω μου. Μοχλός 
ενέργειας και εξέλιξης… Με βοηθά να γίνομαι καλύ-
τερη.

Τι θα κάνεις πρώτα μόλις φύγει τελείως ο κο-
ρονοϊός… Ένα ταξίδι στο άγνωστο, με κατάληξη σ’ 
ακρογιάλι ενός νησιού μας. Με καλή παρέα, μεζέ-
δες, τσίπουρο, ο ήλιος να σβήνει στα… μάτια μας και 
εμείς μιμούμενοι τον «Αλέξη Ζορμπά» να χορεύου-
με ελεύθεροι πάνω στην άμμο… σκορπώντας χαμό-
γελα και αγκαλιές!
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Ιστορική απόφαση για το σύλλογο της Μακεδονίας που πλέον ξεκινά μια νέα πορεία 

Ηρακλής... ανέστη!
H 4η Φεβρουαρίου από ‘δω και στο 

εξής θα είναι μια μέρα που θα γιορτά-
ζεται ως τα δεύτερα γενέθλια του ΓΣ 
Ηρακλής. Το σχέδιο νόμου της Κυβέρ-
νησης, το οποίο περιλαμβάνει την σω-
τήρια ρύθμιση για τον ιστορικό σύλλογο 
της Μακεδονίας, η οποία διασφαλίζει 
την ακίνητη περιουσία του, αναστέλλει 
τις απαιτήσεις των χρεών από το Δημό-
σιο και ξεμπλοκάρει τον Ερασιτέχνη σε 
οικονομικό επίπεδο, επιτρέποντας την 
πλήρη και σε όλα τα επίπεδα επαναλει-
τουργία του, πέρασε παμψηφεί. Μια από-
φαση σταθμός που μάλιστα για πρώτη 
φορά στα χρονικά ψηφίστηκε ομόφωνα 
από όλα τα κόμματα της Βουλής. Έτσι, 
λοιπόν σύμφωνα με άρθρο 41... «Πα-
ραχωρείται, άνευ ανταλλάγματος, στο 
σωματείο με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΓΥ-
ΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΗΡΑΚΛΗΣ 1908», η χρήση των ακινή-
των με 1) ΚΑΕΚ 1900443816003/0/0 
(ΕΜΒΑΔΟΝ 28.342,00 τ.μ., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
Στίλπωνος Κυριακίδη 2 ΤΚ 54636, ΠΕ-
ΡΙΟΧΗ: Κέντρο Θεσσαλονίκης, ΘΕΣΗ: 
“Χορτατζήδες” Δήμου Θεσσαλονίκης) με 
τα συστατικά και τα παραρτήματά του, 2) 
ΚΑΕΚ 190477902015/0/0 (ΕΜΒΑΔΟΝ: 
37.873,00 τ.μ., ΘΕΣΗ: Μίκρα Δήμου Κα-
λαμαριάς, 3) ΚΑΕΚ 190477902014/0/0 
(ΕΜΒΑΔΟΝ: 18.723,00 τ.μ ΠΕΡΙΟΧΗ: Μί-
κρα Δήμου Καλαμαριάς) για την κάλυψη 
των αθλητικών σκοπών του σωματείου, 
όπως αυτοί αποτυπώνονται στο κατα-
στατικό του. Τυχόν βάρη ή μέτρα ανα-
γκαστικής εκτέλεσης που έχουν επιβλη-
θεί σε βάρος των ακινήτων δεν αίρονται, 
αλλά αναστέλλονται, καθ΄ όσο διάστη-
μα επιτελείται ο επιδιωκόμενος σκοπός. 
Κατά το διάστημα της αναστολής, ανα-
στέλλεται, αντίστοιχα, και η διαδικασία 
είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών 
στη φορολογική διοίκηση για τις οποί-
ες έχουν επιβληθεί τα μέτρα αναγκα-
στικής εκτέλεσης. Για την αποδοχή της 
παραχώρησης των ακινήτων της παρ. 1 
εκδίδονται κοινές αποφάσεις των αρμό-
διων για τον αθλητισμό, τη φορολογική 
πολιτική και τη δημόσια περιουσία, τα 
Υποθηκοφυλακεία και το Κτηματολόγιο 

Υπουργών στις οποίες προσδιορίζεται ο 
ακριβής σκοπός της παραχώρησης, περι-
γράφονται τα υπό παραχώρηση ακίνητα, 
το δικαίωμα και όλα τα απαιτούμενα εκ 
της ισχύουσας νομοθεσίας στοιχεία. Οι 
αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου  
αποτελούν τον τίτλο για την καταχώριση 
ενός εκάστου των ακινήτων αυτών στο 
αρμόδιο Κτηματολόγιο ή Υποθηκοφυ-
λακείο. Η παραχώρηση της χρήσης των 
ακινήτων του παρόντος ανακαλείται με 
κοινή απόφαση των αρμόδιων για τον 
αθλητισμό, τη φορολογική πολιτική και 
τη δημόσια περιουσία, τα Υποθηκοφυλα-
κεία και το Κτηματολόγιο Υπουργών, η 
οποία αποτελεί τίτλο μεταγραφής και εγ-
γραφής στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο 
και Κτηματολόγιο, εάν ο σκοπός για τον 
οποίο παραχωρήθηκαν δεν υλοποιηθεί 
εντός δεκαετίας από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος».

Τι σημαίνει πρακτικά η παραπάνω 
απόφαση; Σημαίνει πως πλέον ο νέος 
Γυμναστικός σύλλογος θα μπορεί να λει-

τουργεί απαλλαγμένος από τα χρέη του 
παρελθόντος, έχοντας υπό την ιδιοκτη-
σία του την ακίνητη περιουσία του συλ-
λόγου, τους Χορτατζήδες και τη Μίκρα. 
Για να φτάσουμε στην απόφαση αυτή 
σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι συντονισμέ-
νες ενέργειες της διοίκησης του ΓΣ Ηρα-
κλής υπό την προεδρία του Φώτη Θέου, 
ο νομικός σύμβουλος του συλλόγου, 
Δημήτρης Φινοκαλιώτης, ο Βουλευτής 
της ΝΔ, Θόδωρος Καράογλου, αλλά και 
ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντί-
νος Ζέρβας που έτρεξαν ουσιαστικά και 
αθόρυβα την υπόθεση αυτή και έδωσαν 
λύση σε ένα πρόβλημα που ταλάνιζε 
χρόνια και κρατούσε... όμηρο των χρεών 
του τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

Η σχετική απόφαση φυσικά επανέφε-
ρε μετά από χρόνια και πάλι το χαμόγελο 
στα χείλη όλων των φίλων του Ηρακλή 
που βλέπουν τη μάνα του συλλόγου 
να είναι έτοιμη και πάλι να ανοίξει την 
αγκαλιά της, δημιουργώντας μια τερά-
στια κυψέλη αθλητών υπό την σκέπη 

της. Άμεσος στόχος του συλλόγου είναι 
πλέον να δημιουργήσει ακόμα περισσό-
τερα τμήματα (μόλις έξι ενεργά υπήρχαν 
το προηγούμενο διάστημα) με στόχο και 
σκοπό οι Χορτατζήδες και η Μίκρα να γε-
μίσουν από μικρά παιδιά όλων των ηλι-
κιών. Επίσης, ήδη ξεκίνησε καμπάνια για 
την εγγραφή νέων μελών στον σύλλογο. 
«Ο Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ανοίγει μια νέα σελίδα 
στην ιστορία του και έτοιμος για την επό-
μενη μέρα του. Σε αυτή την προσπάθεια 
απευθύνεται στους χιλιάδες φιλάθλους 
του , σε όλο τον κόσμο, που θα πρέπει 
να αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό 
του συλλόγου, όπως και τα προηγούμε-
να χρόνια.

Είναι απαραίτητο να συστρατευτούν 
όλοι με τον Γ.Σ. και να γίνουν μέλη του. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5222-101690-
009 GR 56017 2222 0005222 10169 
0009

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:15 ΕΥΡΩ. ΕΤΗΣΙΑ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ:50 ΕΥΡΩ. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο 2310207715», ανα-
φέρει η σχετική ανακοίνωση.

Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο Υ



3113.02.2021

αθλητισμός
Η χαμένη αξιοπιστία

των θεσμικών προσώπων

Ο,τι κι αν γινόταν με την υπόθεση της φερό-
μενης πολυϊδιοκτησίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ένα ήταν 
το σίγουρο: Οτι κάποια από τις ομάδες, που εδώ 
και έναν περίπου χρόνο έχουν μπει στην αρένα 
των αντιπαραθέσεων, δηλαδή ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυ-
μπιακός θα γκρίνιαζε. Είτε γιατί θα πίστευε ότι η 
απόφαση τους αδικεί, είτε για επικοινωνιακούς 
λόγους. Σε κάθε περίπτωση η αντίδραση ήταν 
δεδομένη. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν δικαιώθηκε από την 
Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαι-
ρικής Ομοσπονδίας, οπότε ο Ολυμπιακός είναι 
αυτός που αισθάνεται ότι ο «Δικέφαλος» ευνο-
ήθηκε από τους Δικαστές και προαναγγέλλει ότι 
θα προσφύγει στο CAS. Αν τελικώς θα το κάνει 
ή όχι λίγη αξία έχει ετούτη τη στιγμή. Το ζήτημα 
που μπαίνει είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει τε-
ράστια αμφισβήτηση των θεσμικών προσώπων. 
Την Επιτροπή Εφέσεων την απαρτίζουν Τακτικοί 
Δικαστές οι οποίοι ψηφίζονται από την Γ. Συνέ-
λευση της ΕΠΟ, αλλά παρ’ όλα αυτά η αξιοπιστία 
των αποφάσεων της, τις περισσότερες φορές, 
αμφισβητείται από τις ομάδες. Το να αμφισβη-
τούνται οι αποφάσεις των διαιτητών, ίσως να 
είναι λογικό μετά τα όσα έχουν ακουστεί για την 
διαπλοκή τους τα τελευταία 20 χρόνια, με τους 
αθλητικούς παράγοντες. Αλλο όμως ένα ανάπο-
δο σφύριγμα κι άλλο μία νομικά τεκμηριωμένη 
απόφαση. Κάπου πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. 
Η ελληνική κοινωνία όμως έχει χάσει, γενικώς, 
την εμπιστοσύνη της στα θεσμικά όργανα. Ακό-
μη χειρότερο, το ότι επιχειρεί ορισμένες φορές, 
σκοπίμως να «ψαλιδίσει» την αξιοπιστία τους.

Παντού κυριαρχεί μία αμφισβήτηση η οποία, 
ορισμένες φορές, γίνεται επικίνδυνη.

Και το δυστύχημα είναι ότι οι κοινωνία δεν 
αμφισβητεί πλέον μόνο τις διαιτητικές αποφά-
σεις, αλλά και τις αποφάσεις των Δικαστών ή 
βάζει ζητήματα αξιοπιστίας για τον εμβολιασμό 
του πρωθυπουργού της χώρας. Δεν είναι σίγου-
ρο ότι αυτό το κλίμα μπορεί να αντιστραφεί. Κι 
αυτό είναι το περισσότερο λυπηρό… 

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

Θέος, Καράογλου, Ζέρβας, Φινοκαλιώτης μίλησαν 
για την ιστορική απόφαση που σώζει τον Γηραιό

«Ο Ηρακλής 
αναγεννήθηκε»!

Ο πρωτεργάτης της μεγάλης αυτής προσπάθειας και 
πρόεδρος του ΓΣ Ηρακλής, μίλησε για την ιστορική αυτή 
απόφαση και τόνισε: «Το καλοκαίρι του 2017 μια ομάδα 
ανθρώπων με επικεφαλής εμένα και αρκετούς νομικούς 
αντιληφθήκαμε το μεγάλο πρόβλημα που είχε ο σύλ-
λογος που είχε μείνει ακέφαλος χωρίς διοίκηση. Αυτό 
εγκυμονούσε έναν μεγάλο κίνδυνο να χαθεί η ακίνητη 
περιουσία. Κάναμε διάφορες ενέργειες έτσι ούτως ώστε 
τουλάχιστον να υπάρχει μια εκπροσώπηση, προκειμένου 
να μη συμβεί κάτι χειρότερο. Δειλά δειλά μαζί με τους 
εφόρους των τμημάτων ξεκινήσαμε με σκοπό να έχουμε 
αρχικά μια άδεια αθλητικής αναγνώρισης για να κρατή-
σουμε «ζωντανά» τα τμήματά μας και έπειτα να είμαστε 
νομικά κατοχυρωμένοι για να μην υπάρξει κατάσχεση 
του οικοπέδου στους Χορτατζήδες. Το σωματείο έφτασε 
κοντά στη διάλυσή του. Τον Ιανουάριο του 2018 κερδίσα-
με με απόφαση δικαστηρίου την ανακοπή της κατάσχε-
σης των Χορτατζήδων. Ήταν η πρώτη μας δικαίωση. Όχι 
όμως η τελική. Υπήρχε το εφετείο και μια σειρά ακόμα 
δικαστηρίων. Κερδίσαμε και στο εφετείο και έτσι στη συ-
νέχεια καθίσαμε να βρούμε μία οριστική λύση. Μία λύση 
που θα έδινε και πάλι πνοή στον σύλλογο. Ήρθαν κο-
ντά ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι, έγινε η αλλαγή 
της Κυβέρνησης, άλλαξαν κάποια δεδομένα και υπήρξε 
ένας ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας. Έγιναν διάφορα 
ραντεβού με ανθρώπους της Κυβέρνησης, όπως τους 
κ. Αυγενάκη και Σταϊκούρα και άρχισε να ξετυλίγεται το 
κουβάρι του προβλήματος μέχρι και την τελική δικαίωση 
που ήρθε στις 4 Φεβρουαρίου μέσω της διάταξης η οποία 
πλέον πέρασε και στο ΦΕΚ».

Ο Θόδωρος Καράογλου, γνωστός για τα Κυανόλευκα 
αισθήματά του, υποστήριξε:  «Είμαι Ηρακληδέας, δεν το 
έκρυψα ποτέ μου. Θέλω να ευχαριστήσω την διοίκηση 
του Φώτη Θέου για όσα έκαναν αυτά τα χρόνια. Η από-
φαση που πάρθηκε είναι ιστορική. Πλέον κάθε χρόνο στις 
4 Φεβρουαρίου ο σύλλογος θα είναι σαν να έχει δεύτερα 
γενέθλια. Πετύχαμε κάτι που έμοιαζε ακατόρθωτο. Όλα 
τα κόμματα για πρώτη φορά είχαν ομόφωνη απόφαση. 
Είναι το φιλί της ζωής για τον Ηρακλή, ο σύλλογος ανα-
γεννήθηκε. Τα χρέη του παρελθόντος επιβάρυναν και 
τον σύλλογο και έκαναν δύσκολη τη λειτουργία του. 
Χωρίς το δημόσιο να χάσει κάτι, μεταβιβάζει την ακίνη-
τη περιουσία του Ηρακλή στο νέο Γυμναστικό Σύλλογο 
του Ηρακλή. Κάτι που σημαίνει ότι οι διοικήσεις θα μπο-
ρούν να εκλέγονται ελεύθερα, τα ακίνητα θα μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους 
επενδυτές να έρθουν. Είναι μια σημαντική συλλογική 
προσπάθεια. Όταν λύνει τα προβλήματα της η μαμά του 
συλλόγου θα λυθούν και τα υπόλοιπα. Εύχομαι τα λάθη 

του παρελθόντος να γίνουν μάθημα». Ο Δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, ανέφερε: «Ο Ηρακλής 
πλέον, μπορεί να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία του 
και να την δώσει τους αθλητές του, σε παιδιά και ακαδη-
μίες. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, όπως και στην Βουλή 
όλες οι παρατάξεις που συμφώνησαν να περάσει αυτή η 
τροπολογία για να ανασάνει ο Ηρακλής». Kλείνοντας, ο 
νομικός του ΓΣ, Δημήτρης Φινοκαλιώτης που πρωτοστά-
τησε σε όλες τις υποθέσεις και τα δικαστήρια υποστήριξε: 
«Από την αρχή αυτό το οποίο λέγαμε σε όλες τις συνα-
ντήσεις με όλους τους φορείς ήταν ότι… μα, δεν μπορείτε 
να πειράξετε αυτά τα ακίνητα. Το ξέρανε αυτό. Από ένα 
σημείο και μετά είχαν κοινοποιηθεί αποφάσεις στο Δη-
μόσιο το καταλαβαίνανε κι αυτοί ότι μπαίνουμε σε μια 
ατέρμονη διαδικασία που κανένα δεν εξυπηρετούσε. Δεν 
μπορούσε να εισπραχθεί τίποτα από αυτά τα ακίνητα το 
μόνο που γινόταν ήταν να κωλυόταν η χρήση τους. Στην 
παράγραφο 3 της διάταξης αναφέρεται ότι αν εντός της 
πρώτης δεκαετίας δεν αναπτυχθεί κάποια αθλητική δρα-
στηριότητα υπάρχει η δυνατότητα τον αρμοδίων Υπουρ-
γών να ανακαλέσουν την συγκεκριμένη παραχώρηση. 
Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ήδη ότι το σενάριο αυτό 
δεν υπάρχει ότι ασκείται ήδη αθλητή δραστηριότητα στα 
συγκεκριμένα ακίνητα».

Τι ισχύει με τα τμήματα ποδοσφαίρου και βόλεϊ
Αρκετοί αναρωτιούνται για το τι μέλλει γενέσθαι σχε-

τικά με τα τμήματα ποδοσφαίρου και βόλεϊ. Όπως είναι 
γνωστό, από το 2011 το ποδοσφαιρικό τμήμα έπαψε να 
ανήκει στην σκέπη του ΓΣ Ηρακλής. Ουσιαστικά (πρώ-
τα με τους Πόντιους Κατερίνης και τώρα με τον Ηρα-
κλή Αμπελοκήπων) η «μάνα» του συλλόγου, δηλαδή 
ο Γυμναστικός σύλλογος έχει μια ιδιότυπη συνεργασία 
με τους Ερασιτέχνες των άλλων σωματείων στα οποία 
υπάχθηκε το ποδοσφαιρικό τμήμα. Κάτι ανάλογο ισχύει 
και με το τμήμα βόλεϊ που ανήκει στο σωματείο Ηρακλής 
Πετοσφαίριση 2015. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, μια εν-
δεχόμενη δημιουργία ποδοσφαιρικού τμήματος από τον 
ΓΣ θα φέρει αυτόματα τον σύλλογο στην Γ’ κατηγορία της 
ΕΠΣΜ.  Τούτο σημαίνει πως πρακτικά μοιάζει αδύνατη μια 
(νέα) επανεκκίνηση υπό την σκέπη του νέου Γυμναστικού 
συλλόγου. Το αντίστοιχο ισχύει και στο τμήμα πετοσφαί-
ρισης, ωστόσο εκεί είναι πολύ πιο εύκολος ο τρόπος, o 
χρόνος και τα έξοδα που απαιτούνται έτσι ούτως ώστε 
η ομάδα να επιστρέψει στη Volleyleague. Βέβαια, για το 
αν προχωρήσει μια τέτοια λύση, τα πάντα θα εξαρτηθούν 
από το τι θα αποφασίσει ο κόσμος του συλλόγου σε μία 
ενδεχόμενη Γενική συνέλευση που θα συγκληθεί.



Ανανεωµένη ιστοσελίδα


