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Ποιοι αντιδήμαρχοι 
Θεσσαλονίκης 

εμβολιάστηκαν 
εκτός σειράς όπως 

κατήγγειλε ο Γιώργος 
Ορφανός;

Τι ακριβώς ειπώθηκε 
στο περιπετειώδες 

δημοτικό συμβούλιο 
της Δευτέρας
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Αυτοί είναι 
οι δικοί μας 
ήρωες 
του 2021
Στο νοσοκομείο « Γεώργιος Παπανικολάου» 
ανήμερα της Εθνικής Επετείου  οι γιατροί, οι 
νοσοκόμοι και το παραϊατρικό προσωπικό 
εν μέσω «πολέμου» με τον Covid 19 
κατάφεραν να ξεκλέψουν μια στιγμή για να 
διατρανώσουν το μήνυμα της ημέρας.
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Υπάρχει και η λέξη «ανακωχή»…

Δυστυχώς, βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη φάση του πολέμου με την πανδημία. Ακόμη και οι πιο 
απαισιόδοξες προβλέψεις έχουν πέσει έξω, και τα πράγματα μέρα με τη μέρα χειροτερεύουν. Ήδη 
μετράμε χιλιάδες νεκρούς, οι εντατικές έχουν γεμίσει και το Εθνικό Σύστημα Υγείας δοκιμάζεται όσο 
ποτέ άλλοτε.

Για όσους κραυγάζουν και είναι στα κάγκελα «δείχνοντας» την κυβέρνηση, θα τους συνιστούσα 
ψυχραιμία. Σε έναν πόλεμο, όπως αυτός που διεξάγεται εδώ και έναν χρόνο, με έναν ύπουλο και 
ευέλικτο –όπως φαίνεται– εχθρό, όπως είναι ο κορονοϊός, τίποτε από αυτά που γνωρίζαμε μέχρι 
σήμερα δεν ισχύει.

Η μάχη σε πολλές των περιπτώσεων είναι και δύσκολη και άνιση.
Το να «δείχνεις» την κυβέρνηση είναι ο εύκολος δρόμος. Το να ποντάρεις στη φθορά της από τις 

επιπτώσεις της πανδημίας είναι και αυτό εύκολο. Ηθικό; Θα έλεγα όχι. Αλλά, ως γνωστόν, στον πό-
λεμο και στον έρωτα η ηθική πάνε περίπατο, όπως έχουν επισημάνει εδώ και καιρό σοφότεροι εμού.

Αλλά στον πόλεμο, εκτός από την ανηθικότητα, υπάρχει ακόμη μία λέξη: Η ανακωχή. Και είναι 
καιρός τα κόμματα να την αναζητήσουν, αφού το να επιδιώκουμε ειρήνη μεταξύ τους μάλλον είναι 
όνειρο απατηλό.

Αντί, λοιπόν, κυβέρνηση και κόμματα να ανταλλάσσουν βαρείς χαρακτηρισμούς, έστω και αυτήν 
την ώρα, χρήσιμο για τον τόπο θα ήταν να κατεβάσουν τους τόνους και να βάλουν στα θηκάρια τα 
μαχαίρια.

Για λίγο καιρό, ας ανασάνουν. Και ξανά προς τη δόξα της σύγκρουσης θα τραβήξουν.
Το γράφουμε αυτό διότι, κάθε μέρα που περνά, με θλίψη διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση ξεφεύ-

γει, λες και ζούμε μια φυσιολογική περίοδο και όχι μια πανδημία, που πλήττει όχι μόνο τη χώρα μας 
αλλά όλον τον κόσμο.

Όσοι αυτήν την περίοδο σπέρνουν μίσος, ένταση και διχόνοια, για να εισπράξουν μικρο-κομματι-
κά και πρόσκαιρα οφέλη, θα το πληρώσουν. Διότι μια κοινωνία σε κρίση ξεσπά στο πολιτικό σύστημα 
στο σύνολό του. Είναι κάτι που το βιώσαμε και στην περίοδο των μνημονίων.

Δεν είμαστε και πολύ αισιόδοξοι ότι η έκκλησή μας θα εισακουστεί από τους κομματικούς στρα-
τούς. Αλλά έχουμε το χρέος να το καταγράψουμε. Στον ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούν σαν να μην έχουν μπο-
ρέσει να συνηθίσουν την ιδέα ότι έχασαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θέλουν να πάρουν τη 
ρεβάνς με κάθε τρόπο και μέσο.

Απέκτησαν καθεστωτικές συμπεριφορές και νοοτροπίες μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αντί 
να αξιοποιήσουν τον χρόνο που τους έδωσε ο ελληνικός λαός για να ανασυνταχθούν, συνεχίζουν 
να κάνουν αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Έχουν χαράξει μια στρατηγική πλειοδοσίας σε ό,τι 
κάνει η κυβέρνηση. Ένα δίνει, 20 ζητάνε. Δύο κάνει, 200 θέλουν. Αλλά αυτή η τσάμπα πλειοδοσία 
δεν οδηγεί σε τίποτε καλό. 

Από την άλλη, η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει τα λάθη. Να λέει λιγότερα και να πράττει πε-
ρισσότερα. Και, το κυριότερο, να καταλάβει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να αλλάξει τροπάρι.

Για αυτό και χρειάζεται να μιλά στους πολίτες με απλή και κατανοητή γλώσσα. Και η γλώσσα 
αυτή είναι μόνο της αλήθειας. Ακόμη και όταν είναι δυσάρεστη. 

Κατανοούμε ότι σε πολλές των περιπτώσεων κάτι τέτοιο έχει κόστος. Αλλά μόνο έτσι χτίζεται η 
σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κυβερνώντων και κυβερνωμένων. Στο κάτω-κάτω αυτό είναι το δια-
κύβευμα. 

Αλλιώς, ας γίνουν ο δεξιός ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και αυτό μια επιλογή…

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Ο κομβικός μήνας προκειμένου να πάρει «ανάσα» το σύστημα υγείας

Τα 5 «καυτά» μέτωπα του Απριλίου

Για έναν «καυτό» Απρίλιο σε 
όλα τα επίπεδα προετοιμάζεται 
η Αθήνα, καθώς τα ανοιχτά μέ-

τωπα της κυβέρνησης εξακολουθούν 
να είναι πολλά. Η πανδημία είναι σε 
πλήρη εξέλιξη και έξαρση, έστω και αν 
αυτές τις μέρες, θεωρητικά, αναμένε-
ται μια επιπέδωση της καμπύλης των 
κρουσμάτων, αν και η πίεση στα νοσο-
κομεία θα συνεχίσει να είναι υψηλή. 

Η ένταση στον άξονα με την Τουρ-
κία είναι σταθερή, έστω και αν η Άγκυρα 
θέλει να στείλει προς την ΕΕ και τις ΗΠΑ 
σημάδια αποκλιμάκωσης. Και, βεβαίως, 
η οικονομία εξακολουθεί να στενάζει, με 
την κυβέρνηση να ψάχνει τη χρυσή τομή 
ανάμεσα στην πανδημία και στην αγορά. 
Κάπως έτσι, το Μέγαρο Μαξίμου μπαίνει 
στον νέο μήνα με πέντε ανοιχτά μέτωπα, 
όσο και αν ελπίζει ότι ο Απρίλιος, λόγω 
και του πολλαπλασιασμού των εμβολια-
σμών, θα είναι κομβικός, προκειμένου να 
πάρει ανάσα το Σύστημα Υγείας. 

1. Ελληνοτουρκικά
Αποφάσεις για την Τουρκία στη Σύ-

νοδο Κορυφής της Πέμπτης δεν ελή-
φθησαν, όμως η Ελλάδα κρατά την 
προσέγγιση «μαστίγιο και καρότο» που 
αποτυπώθηκε και στην έκθεση Μπορέλ, 
η οποία ανταποκρινόταν στις προσδοκίες 
της Αθήνας. Παράλληλα, το πρώτο τηλε-
φώνημα Μητσοτάκη - Μπάιντεν είναι μια 
σημαντική εξέλιξη, ανήμερα της 25ης 
Μαρτίου, με τον Αμερικανό πρόεδρο να 
μιλά με τον κ. Μητσοτάκη πριν από τον 
πρόεδρο Ερντογάν, κάτι που αν μη τι 
άλλο έχει τη σημασία του για τις ισορρο-
πίες στην περιοχή. 

2. «Δειλό άνοιγμα»
Κάπως έτσι, φτάνουμε στο κυρίως 

πρόβλημα που δεν είναι άλλο από τη 
διαχείριση της πανδημίας. Οι αριθμοί δεν 
πέφτουν, παρά τα δειλά σημάδια απο-
κλιμάκωσης, ενώ η πίεση στο Σύστημα 
Υγείας πολλαπλασιάζεται έτι περαιτέρω. 
Ακόμα, δε, και αν τα κρούσματα μειω-

θούν και σταθεροποιηθούν σε ένα, έστω 
και σχετικά υψηλό επίπεδο, η πίεση στα 
νοσοκομεία θα συνεχιστεί σίγουρα έως 
το Πάσχα. Υπό αυτό το πρίσμα, η κυ-
βέρνηση προσπαθεί να προχωρήσει σε 
κάποια δειλά ανοίγματα. Ήδη, η ημερο-
μηνία για το λιανεμπόριο έχει μετακινη-
θεί προς εξέταση στις 5 Απριλίου και… 
βλέπουμε, καθώς κανείς δεν μπορεί να 
αποκλείσει το ενδεχόμενο να πάμε και 
παρακάτω. 

3. Ισορροπία τρόμου στην οικονομία
Και ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί 

να βρει τρόπο να μειώσει την πίεση στα 
νοσοκομεία που λυγίζουν, η αγορά εκ-
πέμπει σήμα κινδύνου. Στο οικονομικό 
επιτελείο φτάνουν, σταδιακά, το σημείο… 
απελπισίας, καθώς το άνοιγμα στις 29 
Μαρτίου δεν προχώρησε και πλέον ενα-
ποθέτουν τις ελπίδες τους στον Απρίλιο. 
Ο κ. Μητσοτάκης, δε, δεν θέλει να χάσει 
και επαφή με τη μεσαία τάξη, καθώς 
από τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκο-
πήσεων αποτυπώνεται μια σημαντική 

κόπωση των πολιτών και δυσθυμία ανα-
φορικά με τη διαχείριση της κατάστασης 
στην οικονομία. Υπό αυτό το πρίσμα, το 
υπουργείο Ανάπτυξης ρίχνει στο τραπέζι 
και μια εφάπαξ επιδότηση επιχειρήσεων 
εστίασης και τουρισμού, σε ένα ποσοστό 
20%-25% του τζίρου του περυσινού Μα-
ΐου, προκειμένου να έχουν ένα ποσό για 
άμεση εκκίνηση, όταν με το καλό επανα-
λειτουργήσουν αυτές οι δραστηριότητες. 

4. Ο γρίφος του τουρισμού
Σε αυτό το περιβάλλον, δε, η χώρα θέ-

λει να ξεκινήσει και την τουριστική σεζόν 
στις 14 Μαΐου, αν και είναι σαφές ότι έως 
τότε οι βασικές αγορές θα είναι κλειστές. 
Οι Βρετανοί, για παράδειγμα, δύσκολα 
θα ταξιδέψουν πριν από το τέλος Ιουνί-
ου, ενώ και οι Ευρωπαίοι, με τον ρυθμό 
των εμβολισμών, δύσκολα προβλέπεται 
να ταξιδέψουν πριν από τον Ιούλιο. Με 
όπλο το πιστοποιητικό εμβολιασμού, δε, 
θα έρθουν στη χώρα μας πιλοτικά τουρί-
στες από άλλες χώρες, όπως από το Ισ-
ραήλ, από το οποίο οι αφίξεις έχουν ήδη 

ξεκινήσει τροχιοδεικτικά αυτές τις μέρες, 
ενώ στόχος είναι να ακολουθήσουν Ρου-
μάνοι και ίσως Σέρβοι τουρίστες. 

5. Το «μέτωπο» Τσίπρα
Αν υπάρχει ένα μέτωπο, πάντως, που 

δεν μοιάζει να ανησυχεί ιδιαίτερα το Μέ-
γαρο Μαξίμου, είναι αυτό της εσωτερικής 
πολιτικής αντιπαράθεσης. Στο Μαξίμου 
βλέπουν μια «φυσιολογική», όπως λένε, 
φθορά στα ποιοτικά στοιχεία, αλλά η ει-
κόνα του κ. Τσίπρα γίνεται όλο και πιο 
θολή. Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι αυτές τις 
εβδομάδες ο ΣΥΡΙΖΑ «θα παίξει τα ρέστα 
του» στο μέτωπο της πανδημίας, μιας και 
η πρόοδος των εμβολιασμών από τον 
Μάιο και μετά είναι από μόνη της ικανή 
να αλλάξει την ατζέντα και να μετακυλή-
σει το ενδιαφέρον στο μέτωπο της οικο-
νομίας. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσο-
τάκης διαμηνύει σε συνομιλητές του ότι, 
παρά την κόπωση, οι πολίτες αναμένουν 
τις εξελίξεις και, υπό αυτό το πρίσμα, τα 
δεδομένα θα είναι σημαντικά διαφορετι-
κά σε μερικές εβδομάδες. 

Τ Ο Υ  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Υ  Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Η
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Στην Κουμουνδούρου παρακολουθούν στενά τη διαμόρφωση εκλογικών καταλόγων

ΣΥΡΙΖΑ: «Όχι» στις εκλογές, «ναι» 
στο… σκληρό ροκ

Ασφυκτική πίεση επιχειρεί να 
ασκήσει το τελευταίο διάστημα 
ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση σε 

δύο μέτωπα: στην αστυνομική βία και 
στην πανδημία. Ήδη ο Αλ. Τσίπρας, με 
τις δημόσιες τοποθετήσεις του, δείχνει 
να παίρνει πάνω του το μεγαλύτερο 
κομμάτι της επίθεσης στη Νέα Δημο-
κρατίας, μέσω δημόσιων παρεμβά-
σεων αλλά και ομιλιών στη Βουλή. 
Συνεπώς, το ερώτημα που αβίαστα 
προκύπτει είναι πότε θα… κορυφωθεί 
η ρητορική Τσίπρα, δηλαδή πότε θα 
ζητήσει από την κυβέρνηση τη διεξα-
γωγή εκλογών. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες αυτήν τη στιγμή δεν τίθεται 
τέτοιο ζήτημα. 

Ναι μεν κατά τη διάρκεια του πρωι-
νού καφέ έχει συζητηθεί το ενδεχόμενο, 
ωστόσο οι συνθήκες (κυρίως οι δημο-
σκοπικές) δεν είναι ευνοϊκές. Στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ εκτιμούν ότι βρίσκονται στο πρώτο 
στάδιο: Καλλιεργούν το έδαφος ώστε 
όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, δηλαδή 
όταν μπει στο… παιχνίδι και η οικονομία, 
ή καλύτερα όταν εμφανιστούν τα πρώτα 
προβλήματα στις τσέπες των πολιτών, να 
ζητήσουν την προσφυγή στις κάλπες. 

Προς ώρας, πάντως, το επιχείρη-
μα που ακούγεται από τα στελέχη του 
κόμματος είναι πως ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται 
υπεύθυνα, καθώς εκλογές σε μια τέτοια 
χρονική περίοδο, τη στιγμή που η παν-
δημία «σαρώνει», θα ήταν πραγματικά 
καταστροφικές για τη χώρα. Μάλιστα, 
ορισμένοι πετούν το «μπαλάκι» στο Μέ-
γαρο Μαξίμου, λέγοντας ότι όποιος οδη-
γήσει τη χώρα σε εκλογές εν τω μέσω 
αυτής της τεράστιας περιπέτειας, μόνο 
και μόνο για να κερδοσκοπήσει πολιτικά, 
είναι αδίστακτος και κυρίως ανεύθυνος… 
Ο ίδιος, δε, ο Αλ. Τσίπρας σε πρόσφατη 
συνέντευξή του ξεκαθάρισε ότι δεν προ-
τίθεται να ζητήσει εκλογές, επιμένοντας 
στο αφήγημα περί υπεύθυνης δύναμης: 
«Εν μέσω αυτής της κρίσης θα ζητήσω 

εκλογές; Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπεύθυνη δύ-
ναμη. Δεν είμαστε και δεν θα γίνουμε 
τυχοδιωκτική δύναμη. Δεν επιχαίρουμε 
από την καταστροφή, όπως έκανε παλαι-
ότερα ο κ. Μητσοτάκης, όταν είχαμε την 
οικονομική κρίση και τις δυσκολίες με 
την τρόικα». 

Στην πραγματικότητα, πάντως, στην 
Κουμουνδούρου αφορίζουν τις εκλο-
γές, διότι η δημοσκοπική στασιμότητα 
είναι αυτή που τους… περιορίζει. Γνωρί-
ζουν και παραδέχονται ότι (λόγω απλής 
αναλογικής) οι εκλογές θα είναι διπλές, 
ενώ με τα σημερινά ποσοστά του ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ δεν μπορεί να «συνθέσει» έστω 
μια κυβέρνηση με οριακή πλειοψηφία 
και με συνεργασίες, αν και βέβαια είναι 
δύσκολο να επιτευχθούν. Παρ’ όλα αυτά, 
ήδη προετοιμάζονται για το ενδεχόμε-
νο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να «σύρει» 
–όπως λένε– τη χώρα σε εκλογές. Το 
βασικό τους αφήγημα στη συγκεκριμένη 
περίπτωση θα είναι πως ο πρόεδρος της 
ΝΔ ψάχνει τη διαφυγή, καθώς «βρίσκεται 
στριμωγμένος στα σχοινιά». 

Την ίδια στιγμή, βασικός στόχος πα-

ραμένει η προσέλκυση των ψηφοφόρων 
της μεσαίας τάξης, που επί της ουσίας 
έκριναν το αποτέλεσμα των προηγού-
μενων εκλογών. Εκεί ουσιαστικά εντάσ-
σεται και το «ναι» που είπε ο ΣΥΡΙΖΑ στο 
νομοσχέδιο για το Ελληνικό, που ψηφί-
στηκε την περασμένη Τετάρτη από την 
Ολομέλεια της Βουλής. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, παρά τις αντιδράσεις που 
υπήρξαν από στελέχη του κόμματος, 
ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός πήρε 
πάνω του την απόφαση, εκτιμώντας ότι 
ένα «όχι» θα ηχούσε άσχημα στη συ-
γκεκριμένη δεξαμενή ψηφοφόρων. Θα 
επανάφερε ουσιαστικά τη συζήτηση στον 
ΣΥΡΙΖΑ του… 4%, της περιόδου δηλα-
δή που αντιτάσσονταν σε οποιαδήποτε 
επένδυση, μικρή ή μεγάλη. «Και είμαι 
βέβαιος πια ότι εσείς δεν είστε ικανοί, όχι 
μόνο να διασφαλίσετε το δημόσιο συμ-
φέρον στα πλαίσια της επένδυσης, αλλά 
ούτε καν να διασφαλίσετε την ομαλή της 
πορεία», είπε μάλιστα ο Αλ. Τσίπρας, επι-
τιθέμενος στην κυβέρνηση, ενώ προκει-
μένου να δικαιολογήσει τη καταψήφιση 
δύο άρθρων του νομοσχεδίου προσέθε-

σε: «Δίνετε τη δυνατότητα και μετά την 
ολοκλήρωση των έργων να φτιάξουν 
μια περίκλειστη πόλη, όπως άλλωστε 
ζητούσε η εταιρεία και είχαμε αρνηθεί». 

 
Φόβος για τους καταλόγους
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι το 

τελευταίο διάστημα η Κουμουνδούρου 
παρακολουθεί στενά τη διαμόρφωση 
των εκλογικών καταλόγων για τους ψη-
φοφόρους του εξωτερικού. Προκειμένου 
να προλάβει τα… χειρότερα, ήδη τα μέλη 
της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος 
Κώστας Πουλάκης και Δανάη Κολτσί-
δα ζήτησαν από τον αρμόδιο υπουργό 
Εξωτερικών την εξέταση ζητημάτων που 
αφορούν τους ειδικούς εκλογικούς κα-
ταλόγους. Μέσω της επιστολή τους ζη-
τούν τη σύγκληση της αρμόδιας διακομ-
ματικής επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι 
«οι εκλογικοί κατάλογοι του εξωτερικού 
συγκροτούνται για πρώτη φορά και από 
μηδενική βάση, επομένως θα απαιτήσει 
μεγαλύτερο χρόνο, καθώς και προσοχή, 
αφού θα γίνει για πρώτη φορά εφαρμογή 
και ερμηνεία των σχετικών διατάξεων».

Τ Ο Υ  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ  Δ Ι Α Μ Α Ν Τ Η 
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Με ποια σειρά καλούνται οι κληρονόμοι 

Τα μυστικά και οι παγίδες για αποδοχές, 
αποποιήσεις και διαθήκες 

Τουλάχιστον 300.000 φορολο-
γούμενοι ή δικαιούχοι κληρο-
νομιών μπλέκουν κάθε χρόνο 

στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, 
προκειμένου να αποδεχθούν ή να απο-
ποιηθούν κληρονομικές μερίδες που 
προκύπτουν από τον θάνατο οικείων 
προσώπων. 

Οι συγγενείς έρχονται αναγκαστικά 
αντιμέτωποι με τους συμβολαιογρά-
φους, την Εφορία, την Πολεοδομία, το 
Κτηματολόγιο, τα Υποθηκοφυλακεία και 
τις τράπεζες, ενώ σε χιλιάδες περιπτώ-
σεις παρατηρήθηκαν... μπλεξίματα λόγω 
ελλείμματος πληροφόρησης ή άγνοι-
ας, τα οποία έβαλαν τους κληρονόμους 
σε περιπέτειες! Ξεκινώντας από τα πιο 
απλά, πρέπει να επισημάνουμε ότι η υπο-
βολή δήλωσης κληρονομιάς γίνεται από 
τον υπόχρεο ή κάποιον πληρεξούσιο, 
από δικαστικό επιμελητή ή δικηγόρο, ή 
και με απλή επιστολή. 

Η διαδικασία της αποδοχής κληρο-
νομιάς έχει σημαντικό κόστος, ανάλογα 
με την αξία της περιουσίας, κάτι που φαί-
νεται και στους σχετικούς πίνακες με τα 
συμβολαιογραφικά έξοδα αλλά και τα 
έξοδα του Κτηματολογίου. Σημειώνε-
ται ότι η πράξη καθίσταται νόμιμη μόνο 
μετά τη μεταγραφή του ακινήτου στο οι-
κείο Υποθηκοφυλακείο, ενώ ο υπολογι-
σμός των εξόδων είναι ξεχωριστός, όταν 
υπάρχουν περισσότερα του ενός εμπράγ-
ματα δικαιώματα. 

Τα βήματα 
Σημαντικές παγίδες κρύβει η διαδι-

κασία αποδοχής κληρονομιάς, η οποία 
«ξεκλειδώνει» τα δικαιώματα για τους 
κληρονόμους ή, από την άλλη, τις υπο-
χρεώσεις που προκύπτουν σε σχέση με 
τις εκκρεμότητες που αφήνει ο θανών. 

Τα βήματα που πρέπει να γνωρίζουν 
οι εμπλεκόμενοι είναι τα εξής: 

1. Ο κληρονόμος μπορεί να αποδε-
χθεί ρητά ή σιωπηρά την κληρονομιά. Η 

ρητή αποδοχή γίνεται με τη μεταγραφή 
στο Υποθηκοφυλακείο με την απόκτηση 
της κυριότητάς του/των ακινήτων και 
λοιπών περιουσιακών στοιχείων του θα-
νόντος, μέσω συμβολαιογραφικής πρά-
ξης. Το κόστος της αποδοχής αντιστοιχεί 
περίπου στο 2,5% της αντικειμενικής αξί-
ας των περιουσιακών στοιχείων. 

2. Στην περίπτωση σιωπηρής αποδο-
χής, εκφράζεται η θέληση των προσωρι-
νών κληρονόμων για να γίνουν οριστι-
κοί. Ο νόμος ορίζει ότι αυτό μπορεί να 
γίνει με την κατάθεση αίτησης για έκδο-
ση κληρονομητηρίου, όπου αναγράφο-
νται ο αιτών ως κληρονόμος, η άσκηση 
διεκδικητικής αγωγής για πράγμα της 
κληρονομίας που έλαβε τρίτος, η υποβο-
λή δήλωσης φόρου κληρονομιάς, η χρη-
σιμοποίηση πράγματος της κληρονομιάς 
σαν δικό του πράγμα κ.ο.κ.

3. Αν περάσει η προθεσμία της απο-
ποίησης της κληρονομιάς, τότε γίνεται 
πλασματική αποδοχή. Όμως, αν ο προ-
σωρινός κληρονόμος δεν αποποιηθεί 

εγκαίρως την κληρονομιά, δηλαδή εντός 
τεσσάρων μηνών από τότε που έμαθε ότι 
κατέστη κληρονόμος, τότε αυτό αποτελεί 
τεκμήριο αποδοχής. 

4. Αν η προθεσμία αποδοχής πέρασε 
λόγω αμέλειας του κληρονόμου, τότε 
αυτός αποκτά την ιδιότητα του οριστικού 
κληρονόμου και αυτό είναι αμετάκλητο. 
Όμως, μια τέτοια αμέλεια μπορεί να του 
κοστίσει πολύ ακριβά και να τον βάλει 
σε περιπέτειες. Σε αυτήν την περίπτωση, 
ο κληρονόμος επιβαρύνεται για τα χρέη 
της κληρονομιάς με την προσωπική του 
περιουσία και δεν έχει καμία απολύτως 
δυνατότητα να περιορίσει την ευθύνη 
του μέχρι τη συνολική αξία της. 

5. Αν δεν συνταχθεί συμβολαιογρα-
φική πράξη όπου να αναφέρονται τα 
ακίνητα της κληρονομιάς, τότε ο κληρο-
νόμος δεν θα έχει στην κυριότητά του τα 
ακίνητα, για τα οποία, ωστόσο, θα είναι 
υπόλογος για τη μεταγραφή τους στο 
Υποθηκοφυλακείο.  

6. Νομικά δεν τίθεται προθεσμία για 

την αποδοχή της κληρονομιάς με συμβο-
λαιογραφικό έγγραφο καθώς και της με-
ταγραφής στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, 
η οποία μπορεί να γίνει οποτεδήποτε. 

7. Από φορολογικής πλευράς, τίθε-
ται ως όριο η εξάμηνη προθεσμία για 
την αποδοχή της κληρονομιάς, με την 
υποβολή δήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ. Η 
προθεσμία αυτή αρχίζει όταν υπάρχει δι-
αθήκη, από τότε που αυτή δημοσιεύθηκε 
στα βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου 
και όταν δεν υπάρχει διαθήκη, από τότε 
που επήλθε ο θάνατος του κληρονομού-
μενου και αποκτήθηκε η ιδιότητα του 
προσωρινού κληρονόμου. 

8. Εάν μέσα σε έξι μήνες οι κληρονό-
μοι δεν κάνουν καμία κίνηση, δεν δημι-
ουργείται κίνδυνος απώλειας του δικαι-
ώματος στα πράγματα της κληρονομιάς, 
ωστόσο, για κάθε μήνα που δεν γίνεται 
η αποδοχή, επιβάλλεται πρόστιμο από 
τη ΔΟΥ. Το πρόστιμο αυτό καταβάλλεται 
όταν και αν γίνει η υποβολή δήλωσης για 
τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης 
αποδοχής κληρονομιάς. 

9. Ο κληρονόμος μπορεί εντός 4 μη-
νών από τότε που το... έμαθε, να προβεί 
σε αποδοχή με το ευεργέτημα της απο-
γραφής, περιορίζοντας την ευθύνη του 
για τις υποχρεώσεις της κληρονομιάς. 
Έτσι, περιορίζει την ευθύνη του και έχει 
το δικαίωμα να αναλάβει τις υποχρεώ-
σεις της κληρονομιάς μέχρι τη συνολική 
της αξία. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι δα-
νειστές του κληρονομούμενου-θανόντος 
δεν έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την 
πλήρη ικανοποίησή τους από την ατομι-
κή περιουσία του κληρονόμου, όπως θα 
έκαναν κατά του κληρονομούμενου, αν 
ήταν εν ζωή. Συνεπώς, αν και η κληρο-
νομιά περιέρχεται στην κυριότητα του 
κληρονόμου, εντούτοις είναι χωρισμένη 
από την ατομική του περιουσία και προ-
σφέρεται για την ικανοποίηση των δα-
νειστών για τις απαιτήσεις τους κατά του 
θανόντος.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ  Α Μ Α Λ Ι Α  Κ Α Ν Τ Ζ Ο Υ
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Ποιες είναι οι διαδικασίες και πώς υπολογίζεται το κόστος των συμβολαίων 

Πώς... ξεφορτώνεστε μια κληρονομιά
Μεγάλες είναι οι παγίδες για 

χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι 
προχωρούν σε αποποίηση 

της κληρονομιάς, στις περιπτώσεις 
που υπάρχουν χρέη και υποχρεώσεις 
του θανόντος-κληρονομούμενου. 

Η οικονομική πίεση λόγω των συνε-
πειών της πανδημίας είναι σίγουρο ότι θα 
οδηγήσει σε περισσότερα χρέη και υπο-
χρεώσεις, με αποτέλεσμα, σε πολλές πε-
ριπτώσεις, οι κληρονόμοι συγγενών να... 
γυρίσουν την πλάτη, καθώς θα αδυνα-
τούν να αναλάβουν τα βάρη που αφήνει 
ο θανών. 

Η αποποίηση κληρονομιάς ενεργο-
ποιεί μια σειρά διαδικασιών, όπου κρύ-
βονται πάρα πολλές παγίδες. 

Πιο συγκεκριμένα: 
1. Η δήλωση αποποίησης γίνεται 

εντός τεσσάρων μηνών από τον προσω-
ρινό κληρονόμο στο αρμόδιο Ειρηνοδι-
κείο της Περιφέρειας όπου κατοικούσε 
ο κληρονομούμενος-θανών. Σ’ αυτήν 
αναφέρει ότι δεν δέχεται να αναλάβει την 
κληρονομιά και να καταστεί οριστικός 
κληρονόμος. 

2. Ο κληρονόμος μπορεί να υποβάλει 
τη δήλωση εντός τεσσάρων μηνών από 
τότε που έμαθε ότι καθίσταται προσωρι-
νός κληρονόμος. Η προθεσμία αποποί-
ησης της κληρονομιάς αρχίζει από τότε 
που ο κληρονόμος έμαθε την εμπλοκή 
του και, εφόσον υπάρχει διαθήκη, τότε ο 
χρόνος μετράει μετά τη δημοσίευσή της. 
Αν ο κληρονομούμενος είχε την τελευ-
ταία του κατοικία στο εξωτερικό ή ο κλη-
ρονόμος έμαθε την... εμπλοκή του ενώ 
διέμενε στο εξωτερικό, τότε η προθεσμία 
φτάνει τους δώδεκα μήνες. 

3. Η αποποίηση κληρονομιάς αφορά 
στο σύνολό της και δεν μπορεί να περιο-
ριστεί σε ένα μέρος αυτής και κατά το... 
δοκούν. 

4. Η διαδικασία αποποίησης κληρο-
νομιάς με χρέη πρέπει να γίνει, εμπρό-
θεσμα από τους γονείς ή κηδεμόνες 
των ανήλικων τέκνων που υπάρχουν. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται ειδική 
άδεια, η οποία παρέχεται κατόπιν έκδο-
σης δικαστικής απόφασης. Η αίτηση για 

την έκδοση της απόφασης κατατίθεται 
από τους γονείς του ανηλίκου στη γραμ-
ματεία του κατά τόπου αρμόδιου Ειρη-
νοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου 
κατοικεί ο ανήλικος. 

5. Αν η κληρονομιά πέφτει σε πρόσω-
πο ανίκανο για δικαιοπραξία, τότε ανα-
λαμβάνει ο νόμιμος αντιπρόσωπός του. 
Αν υπάρχει ανήλικο που βρίσκεται υπό 
γονική μέριμνα, τότε η προθεσμία των 
τεσσάρων μηνών ξεκινά από τότε που 
έγινε γνωστό ότι κατέστη κληρονόμος. 

6. Αν παρέλθει η τετράμηνη προθε-
σμία, τότε θεωρείται ότι η κληρονομιά 
έγινε αποδεκτή από τα τέκνα. Αποποίηση 
κληρονομιάς μετά την παρέλευση της 
τετράμηνης προθεσμίας είναι άκυρη.

Από τα παραπάνω, προκύπτει πόσο 
σημαντική είναι η αποποίηση κληρονο-
μιάς, όταν υπάρχουν χρέη και ιδιαίτερα 

ανήλικο τέκνο, καθώς και κρίσιμος χρό-
νος που απαιτείται προκειμένου οι άμεσα 
εμπλεκόμενοι να δράσουν εμπρόθεσμα. 

Τι γίνεται όταν δεν υπάρχει διαθήκη
Τις μεγαλύτερες παγίδες για τους 

κληρονόμους θανόντος συγγενούς κρύ-
βει η περίπτωση της κληρονομιάς χωρίς 
διαθήκη, όπου απαιτείται ιδιαίτερη προ-
σοχή. 

Η μη ύπαρξη διαθήκης ενεργοποιεί 
τις τάξεις των συγγενών, με βάση τους 
βαθμούς συγγένειας, όπως φαίνεται και 
στους σχετικούς πίνακες. Μάλιστα, έχει 
διαπιστωθεί ότι, σε πολλές περιπτώσεις, 
το... σόι αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για το 
κλείσιμο των κληρονομικών υποθέσεων, 
καθώς δημιουργούνται παρεξηγήσεις, οι 
οποίες φτάνουν ακόμη και στα δικαστή-
ρια! Εφόσον κληθεί μια τάξη, τότε οι επό-

μενες αποκλείονται. Δηλαδή εάν καλού-
νται στην κληρονομιά οι κληρονόμοι της 
πρώτης τάξης, τότε αποκλείονται όλες οι 
υπόλοιπες κατηγορίες. Εάν αποποιηθούν 
ή με οποιονδήποτε τρόπο εκπέσουν από 
την κληρονομιά οι κληρονόμοι κάποιας 
τάξης, τότε ακολουθούν οι κληρονόμοι 
της επόμενης.

 Οι κατηγορίες κληρονόμων εξ 
αδιαθέτου διαδοχής είναι οι εξής έξι: 

1. Πρώτη τάξη διαδοχής. Σε αυτήν 
ανήκουν οι κατιόντες του κληρονομού-
μενου, δηλαδή ο/η σύζυγος και τα παι-
διά, που κληρονομούν εξ αδιαιρέτου. 
Αν κατά τον χρόνο θανάτου του κληρο-
νομούμενου δεν ζει ένα από τα παιδιά 
του, το οποίο όμως έχει παιδιά (εγγόνια 
του κληρονομούμενου), τότε γίνονται 
αυτά κληρονόμοι. Ο/η επιζών σύζυγος 
κληρονομεί το 1/4 της περιουσίας και τα 
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υπόλοιπα 3/4 μοιράζονται στα παιδιά. 
2. Δεύτερη τάξη διαδοχής. Περιλαμβάνει τους γονείς 

του κληρονομούμενου, τα αδέλφια, τα ετεροθαλή αδέλ-
φια, τα τέκνα και τα εγγόνια αδελφών. Εάν έχει πεθάνει 
κάποιος αδελφός, τότε δικαιούχοι είναι τα ανίψια. Τα 
ετεροθαλή αδέλφια, όπως και τα πραγματικά εξ αίματος 
αδέλφια του κληρονομούμενου, κληρονομούν το μισό 
της περιουσίας, ενώ το υπόλοιπο μισό ο εν ζωή σύζυγος. 

3. Τρίτη τάξη διαδοχής. Σ’ αυτήν την κατηγορία εντάσ-
σονται παππούδες, γιαγιάδες, τα παιδιά τους και τα εγγό-
νια τους, οι θείοι που είναι παιδιά των παππούδων και τα 
ξαδέλφια αυτών (εγγόνια). Αν ζουν οι παππούδες και οι 
γιαγιάδες και από τα δύο γένη των συζύγων, τότε η πε-
ριουσία μοιράζεται ισομερώς. Αν δεν ζει ο παππούς ή η 
γιαγιά από τον πατέρα ή τη μητέρα, τότε στη θέση αυτών 
αποκτούν κληρονομικό δικαίωμα τα παιδιά και τα εγγό-
νια. Αν δεν ζουν παππούς και γιαγιά, τότε κληρονόμοι 
εμφανίζονται οι θείοι και τα εξαδέλφια του κληρονο-
μούμενου. Αν δεν υπάρχουν παιδιά και εγγόνια, δηλαδή, 
θείοι και ξαδέλφια του θανόντος, τότε η μερίδα αυτού πε-
ριέρχεται στον παππού ή στη γιαγιά, της ίδιας «γραμμής» 
και, αν δεν υπάρχει, στα τέκνα και στους εγγονούς. Αν δεν 
ζουν ο παππούς και η γιαγιά, είτε από το πατρικό είτε από 
το μητρικό γένος, και δεν υπάρχουν παιδιά και εγγόνια 
τους, τότε κληρονομούν μόνο ο παππούς ή η γιαγιά ή τα 
παιδιά και τα εγγόνια από την άλλη «γραμμή». Τα παιδιά 
κληρονομούν ίσα μερίδια και αποκλείουν τους εγγονούς 
της ίδιας ρίζας. Αν ζει ο/η σύζυγος του θανόντος στην τρί-
τη τάξη, τότε κληρονομεί το 1/2 της περιουσίας. 

4. Τέταρτη τάξη στην κληρονομική διαδοχή. Σε αυτήν 
την περίπτωση καλούνται οι προπαππούδες και οι προ-
γιαγιάδες του κληρονομουμένου που ζουν και κληρονο-
μούν ίσα μερίδια, ανεξάρτητα αν ανήκουν στην ίδια ή σε 
διαφορετικές «γραμμές». Ο/η επιζών σύζυγος του θανό-
ντος (ή της θανούσης) στην τρίτη τάξη κληρονομεί το 1/2 
της περιουσίας. Επιπλέον ο επιζών σύζυγος του θανόντος 
(ή της θανούσης) παίρνει ως εξαίρετο, ανεξάρτητα από 
την τάξη με την οποία καλείται, τα έπιπλα, τα σκεύη, τα 
ενδύματα και άλλα τέτοια οικιακά αντικείμενα που τα 
χρησιμοποιούσαν είτε μόνο εκείνος που επιζεί είτε και 
οι δύο σύζυγοι. Αν όμως υπάρχουν τέκνα του συζύγου 

που πέθανε, λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και αυτών, 
εφόσον το επιβάλλουν οι ειδικές περιστάσεις για λόγους 
επιείκειας.

5. Πέμπτη τάξη στην κληρονομική διαδοχή. Αν δεν 
υπάρχουν συγγενείς των υπόλοιπων τεσσάρων κατη-
γοριών, ο σύζυγος που επιζεί καλείται ως εξ αδιαθέτου 
κληρονόμος σε ολόκληρη την κληρονομιά.

6. Έκτη τάξη στην κληρονομική διαδοχή. Αν κατά την 
επαγωγή της κληρονομιάς δεν υπάρχει ούτε συγγενής 
από εκείνους που καλούνται κατά τον νόμο ούτε σύζυγος 
του κληρονομούμενου, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος, 
τότε καλείται το Δημόσιο! 

οικονομία

1. Αμοιβή συμβολαιογράφου. 
• 0,25%-0,80% επί της αναγραφόμενης αξίας του 
μεταβιβαζόμενου ακινήτου, πλέον ΦΠΑ 24% (όσο 
αυξάνεται η αξία μειώνεται ο συντελεστής).
• Τέλος 5 ευρώ για κάθε σελίδα του συμβολαίου, 
πλέον ΦΠΑ 24%.
• Αμοιβή για κάθε φύλλο αντικειμενικής αξίας 4 
ευρώ + ΦΠΑ 24%.
2. Έξοδα μεταγραφής Κτηματολογίου 0,5% επί της 
αντικειμενικής αξίας.
• Πάγιο τέλος 20 ευρώ για το Κτηματολόγιο.
•  Τέλος έκδοσης αντιγράφου 9,50 ευρώ.
•  Τέλος έκδοσης πιστοποιητικού από τα βιβλία του 
Κτηματολογίου 15 ευρώ.
• Τέλος αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμμα-
τος 15 ευρώ.
• Τέλος έκδοσης κτηματογραφικού διαγράμματος 33 
ευρώ.
• Πρόσθετο τέλος 0,1% με βάση την αντικειμενική 
αξία του ακινήτου όταν υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ.
• Εφάπαξ τέλος κτηματογράφησης 35 ευρώ ανά δι-
καίωμα.
3. Έξοδα μεταγραφής Υποθηκοφυλακείου.
• 0,775% επί της αντικειμενικής αξίας χωρίς όριο.
•  Υπέρ Ταμείου Νομικών 0,125%.
• Μεγαρόσημα και χαρτόσημα (πληρώνονται για 
κάθε δικαίωμα ξεχωριστά).

Πώς υπολογίζονται και ποια είναι 
τα έξοδα για τις κληρονομιές 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ (σύζυγος-τέκνα-εγγονοί-γονείς)

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ - ΔΩΡΕΑ (ποσά σε ευρώ)

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συνολική αξία Αναλογών φόρος 

150.000 0% 0 150.000 0

150.000 1% 1.500 300.000 1.500

300.000 5% 15.000 600.000 16.500

Υπερβάλλον: 10%
* Ισχύει ειδικό αφορολόγητο φόρου κληρονομιάς 400.000 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο (μετά από 5 έτη γάμου) και τα ανήλικα τέκνα του.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ (λοιποί κατιόντες και ανιόντες-αδέλφια-θείοι-ανεψιοί)

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ - ΔΩΡΕΑ (ποσά σε ευρώ)

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συνολική αξία Αναλογών φόρος 

30.000 0% 0 30.000 0

70.000 5% 3.500 100.000 3.500

200.000 10% 20.000 300.000 23.500

Υπερβάλλον: 20%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ (λοιποί συγγενείς-ξένοι)

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ - ΔΩΡΕΑ (ποσά σε ευρώ)

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συνολική αξία Αναλογών φόρος 

6.000 0% 0 6.000 0

66.000 20% 13.200 72.000 13.200

195.000 30% 58.500 267.000 71.700

Υπερβάλλον: 40%
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Ο βουλευτής Λαρίσης της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος στην karfitsa

Η κυβέρνηση «έδωσε τα ρέστα της» για την 
στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων

Στην στήριξη που έχει δοθεί και 
συνεχίζει να δίδεται στις επιχει-
ρήσεις και τους εργαζόμενους 

που έχουν πληγεί από την πανδημία 
αναφέρθηκε σε συνέντευξη του στην 
karfitsa ο βουλευτής Λαρίσης Μάξιμος 
Χαρακόπουλος, δηλώνοντας χαρακτη-
ριστικά ώστε να αναδείξει το δημοσιο-
νομικό μέγεθος των ενισχύσεων που 
έχουν δοθεί,  πως η κυβέρνηση έχει 
«δώσει τα ρέστα της». 

Σε ερώτηση όσον αφορά τις καταγ-
γελίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
για κυβερνητική ανοχή στη αστυνομική 
βία, ο βουλευτής επισημαίνει πως ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ απέδειξε ότι κατά βάθος παραμένει 
το κόμμα διαμαρτυρίας του 3% το οποίο 
αδυνατεί να συμπεριφερθεί ως υπεύθυνη 
αξιωματική αντιπολίτευση. Πολιτευόμε-
νος στην προσφάτως δοκιμαζόμενη από 
καταστροφικούς σεισμούς περιοχή της 
Θεσσαλίας ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, 
θεωρεί πολύ σημαντική την απόφαση για 
στεγαστική συνδρομή έως 800 ευρώ το 
τ.μ. για την ανέγερση νέων κατοικιών ή 
αντίστοιχη για την επισκευή τους, αφού 
εξηγεί πως εκατοντάδες είναι τα σπίτια 
που χαρακτηρίζονται ως ακατοίκητα. 

Η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 
είναι τεράστια. Μήπως χρειάζεται μεγα-
λύτερη συνδρομή του ιδιωτικού τομέα 
μέσω επιτάξεων και πιο άμεσα;  Τελι-
κώς, δεν γλυτώσαμε το τρίτο κύμα της 
πανδημίας. Η κατάσταση οπωσδήποτε 
είναι κρίσιμη, λαμβάνοντας υπόψη τον 
αυξανόμενο αριθμό των κρουσμάτων 
και των διασωληνωμένων. Αποδεικνύ-
εται με τραγικό τρόπο ότι, όσοι διέδιδαν 
ανεύθυνα πως ο κορονοϊός είναι μια γρι-
πούλα, και ότι όλα τα περιοριστικά μέτρα 
λαμβάνονταν για αλλότριους σκοπούς, 
δεν ήξερα τι έλεγαν. Η δίχως σύνεση 
συμπεριφορά, οι συναντήσεις χωρίς προ-
φυλάξεις, και ακόμη χειρότερα η συμμε-
τοχή σε κάθε είδους μαζικές εκδηλώσεις 
μας οδήγησαν στο σημερινό σημείο. Η 
κυβέρνηση, ακολουθώντας τις οδηγί-

ες των λοιμοξιολόγων προσπάθησε, με 
αρκετή επιτυχία επί μεγάλο διάστημα, 
να κρατήσει την πανδημία υπό έλεγχο. 
Στην παρούσα φάση, όμως, είναι υπο-
χρεωμένη να λάβει έκτακτα μέτρα, όπως 
είναι η επίταξη των ιδιωτών ιατρών. Εί-
ναι βέβαιο ότι, εφόσον χρειαστεί -κάτι 
που απευχόμαστε-, θα προχωρήσει και 
σε ακόμη πιο αποφασιστικά μέτρα. Εξ 
αρχής, στην Ελλάδα, σε αντίθεση με χώ-
ρες όπως η Σουηδία, ξεκαθαρίσαμε ότι η 
υγεία των ανθρώπων είναι πάνω απ’ όλα, 
πάνω και από την οικονομία που όντως 
δεινοπαθεί. Ας ελπίσουμε ότι είμαστε στο 
πηκτό σκοτάδι που προηγείται της αυγής, 
αυτής που θα μας φέρουν οι μαζικοί εμ-
βολιασμοί.

Το κόστος του lockdown είναι πολύ 
μεγάλο και κάθε μέρα αυξάνεται ακό-
μη πιο πολύ. Ωστόσο, αυξάνεται καθη-
μερινά και η ανάγκη στήριξης εργα-
ζομένων και επιχειρήσεων. Θα δούμε 
επιπλέον μέτρα; Υπάρχουν τα δημοσιο-
νομικά περιθώρια; Σε αυτόν τον τομέα η 
κυβέρνηση έχει, όπως λέμε στην καθο-
μιλουμένη, «δώσει τα ρέστα της». Όλοι 

οι εργαζόμενοι που είναι αναγκασμένοι 
να μένουν στο σπίτι επιδοτούνται. Το ίδιο 
γίνεται και με τις επιχειρήσεις με έκτα-
κτες ενισχύσεις, με την επιστρεπτέα προ-
καταβολή, με κάθε μέσο που διαθέτει το 
κράτος. Και μην λησμονούμε ότι η ελλη-
νική οικονομία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο 
σημείο. Μετά από δεκαετή οικονομική 
κρίση μπήκε σε νέο τούνελ όταν ήταν 
έτοιμη να ανοίξει τα φτερά της. Είναι, πά-
ντως, χαρακτηριστικό πως μια κυβέρνη-
ση που οι αντίπαλοί της την χαρακτήρι-
ζαν «νεοφιλελεύθερη», υπονοώντας ότι 
έχει έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας, 
έχει εφαρμόσει ένα από τα μεγαλύτερα 
προγράμματα στην ελληνική ιστορία 
στήριξης των οικονομικά ασθενέστερων. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία, όμως, ότι αυτές 
οι πολιτικές έχουν ημερομηνία λήξεως. 
Το δημόσιο ταμείο δεν μπορεί να αντέξει 
τέτοια ανοίγματα επί μακρών. Πολλώ δε 
μάλλον που το πάγωμα της οικονομικής 
δραστηριότητας αλλά και τα μέτρα φο-
ρολογικής ανακούφισης, δεν φέρνουν 
φόρους και έσοδα στο κράτος. Ευελπι-
στούμε, όμως, ότι τελειώνοντας με την 

πανδημία, θα μπορέσουμε να πετύχουμε 
την επανεκκίνηση της ελληνικής οικο-
νομίας, την εκτίναξη του ελατηρίου, που 
ανέφερε και ο πρωθυπουργός.  

 Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγορεί την κυβέρ-
νηση πως δείχνει ανοχή στην αστυνομι-
κή βία, ενώ ζητά και την απομάκρυνση 
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Τι απαντάτε; Ο 
ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε όλο το προηγούμενο 
διάστημα ότι κατά βάθος παραμένει το 
κόμμα διαμαρτυρίας του 3%! Δεσμευμέ-
νος στις αριστερίστικες καταβολές του, 
αδυνατεί να συμπεριφερθεί ως υπεύθυ-
νη αξιωματική αντιπολίτευση. Η ενεργή 
στήριξη σε εκατοντάδες διαδηλώσεις 
όλο το προηγούμενο διάστημα, παρά την 
πανδημία, και η υποστήριξη που παρείχε 
στην εκβιαστική τακτική του δολοφόνου 
της 17 Νοέμβρη, Δημήτρη Κουφοντίνα, 
αποκαλύπτουν ποιος επιθυμεί την όξυν-
ση της έντασης. Προφανώς, τα στελέχη 
του ΣΥΡΙΖΑ αναπολούν την περίοδο που 
ήταν στην κυβέρνηση, όταν «νόμος ήταν 
το δίκιο του κάθε μπαχαλάκη», όταν τα 
«δικά τους παιδιά», οι «Ρουβίκωνες», 
έκαναν επιθέσεις σε κρατικά κτίρια και 
μετά τα περιπολικά γίνονταν... ταξί για 
να τους μεταφέρουν εκεί που ήθελαν με 
εντολή του προέδρου της Βουλής. Όταν 
τα πανεπιστήμια είχαν παραδοθεί αμα-
χητί στους οργανωμένους βανδάλους, 
με τους υπουργούς Παιδείας να κάνουν 
λόγο για… ρωμαλέα φοιτητικά κινήμα-
τα. Η ΝΔ, όμως, εκλέχτηκε με σύνθημα 
τον νόμο και την τάξη. Κι αυτή η πολιτική 
συνεχίζει να εγκρίνεται από την συντρι-
πτική πλειοψηφία των πολιτών. Όσο για 
συμπεριφορές αστυνομικών που δεν 
τιμούν την θέση τους, αρμόδια είναι τα 
θεσμικά όργανα της ίδιας της αστυνομίας 
γι’ αυτές. Ήδη, λαμβάνονται και επιπλέον 
μέτρα ώστε τα φαινόμενα αστυνομικής 
αυθαιρεσίας να εκλείψουν δια παντός. 
Οι εξαιρέσεις, όμως, δεν ακυρώνουν τον 
κανόνα, και ο κανόνας είναι ότι η ΕΛΑΣ 
κάνει την δουλειά της με ευσυνειδησία 
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και αποτελεσματικότητα. 
Έχετε διατελέσει αναπληρωτής υπουργός Αγρο-

τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ποια είναι η πολιτική 
που πρέπει να ακολουθηθεί από εδώ και πέρα ώστε να 
υπάρξει μεγαλύτερη ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα, 
καθώς και η πανδημία μας έδειξε πόσο μεγάλο πρό-
βλημα είναι μια μονοδιάστατη οικονομία; Η κατάρρευση 
του τουριστικού τομέα λόγω της πανδημίας, προκάλεσε 
τεράστιο πλήγμα στην ελληνική οικονομία, η οποία δυ-
στυχώς είχε επιδοθεί σε ένα είδος «μονοκαλλιέργειας». 
Ο τουρισμός έφθασε να δίνει άμεσα ή έμμεσα σχεδόν το 
ένα τέταρτο (¼)του ελληνικού ΑΕΠ, ενώ ο αγροτικός το-
μέας που μέχρι και την δεκαετία του 1970 ήταν κυρίαρ-
χος κατρακύλησε σε απογοητευτικά ποσοστά, στο όνομα 
της μετατροπής μας σε χώρα υπηρεσιών. Στην παρούσα 
κρίση, όμως, φάνηκε η αξία της ακμαίας αγροτικής πα-
ραγωγής, και επανέρχεται στο προσκήνιο η ανάγκη να 
καταστεί η Ελλάδα «το περιβόλι της Ευρώπης». Έχουμε 
όλες τις προϋποθέσεις να το πετύχουμε. Η Έκθεση Πισ-
σαρίδη κάνει εύστοχες εκτιμήσεις και θέτει σειρά εφικτών 
στόχων, που όμως δεν πρέπει να μείνουν στα χαρτιά. 
Οφείλουμε να προκαλέσουμε την επόμενη δεκαετία μια 
«κοσμογονία» στην γεωργία μας και στην κτηνοτροφία 
μας, για το καλό της οικονομίας, για τη δημιουργία νέων 
θέσεων και για την αναζωογόνηση της επαρχίας. 

Δυστυχώς, η περιοχή σας δοκιμάστηκε πρόσφα-
τα από δυνατούς και καταστροφικούς σεισμούς. Σε τι 

κατάσταση βρίσκονται σήμερα οι πληγείσες περιοχές 
και πως αξιολογείτε την απόδοση του κρατικού μηχανι-
σμού; Ο νομός μας, με επίκεντρο τις επαρχίες Ελασσόνας 
και Τυρνάβου, δοκιμάστηκε πολύ από τους δύο σεισμούς 
της 3ης και 5ης Μαρτίου. Εκατοντάδες είναι τα σπίτια που 
χαρακτηρίζονται ως ακατοίκητα. Η κυβέρνηση και ο κρα-
τικός μηχανισμός κινήθηκαν ταχύτατα. Στάλθηκαν πολύ 
γρήγορα σκηνές και οικίσκοι, ενώ νοικιάστηκαν δωμάτια 
σε ξενοδοχεία. Η καταγραφή των ζημιών προχώρησε με 

γοργούς ρυθμούς. Δίνεται άμεση αρωγή 600 ευρώ στους 
σεισμόπληκτους, ενώ με διαδικασίες φαστ τρακ θα δο-
θεί και η επιδότηση των 6.000 ευρώ για την αγορά οικο-
σκευής. Στους πληγέντες χορηγείται επιδότηση ενοικίου 
έως 500 ευρώ μηνιαίως για το επόμενο εξάμηνο, ακόμη 
και αν φιλοξενούνται. Το σπουδαιότερο, βεβαίως, είναι η 
απόφαση για τη στεγαστική συνδρομή έως 800 ευρώ το 
τ.μ. για την ανέγερση νέων κατοικιών ή αντίστοιχη για την 
επισκευή τους. Κανείς δεν είναι μόνος και αβοήθητος!

συνέντευξη

Το δημόσιο ταμείο δεν μπορεί να αντέξει 

τέτοια ανοίγματα επί μακρών. Πολλώ δε μάλλον 

που το πάγωμα της οικονομικής δραστηριότητας αλλά 

και τα μέτρα φορολογικής ανακούφισης, 

δεν φέρνουν φόρους και έσοδα στο κράτος
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Τι σημαίνει η αποζημίωση που καλείται να πληρώσει ο δήμος Σερρών σε συγγενείς νεκρού 

Απόφαση – σταθμός για τις ευθύνες 
των ΟΤΑ στη φροντίδα των δέντρων  

Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 
Θεσσαλονίκης, με την οποία οικογένεια 
νεκρού από πτώση κλαδιού αποζημιώ-
νεται από δήμο, ανοίγει τον δρόμο για τις 
ευθύνες των ΟΤΑ για παρόμοια ατυχήμα-
τα, ακόμη και για φυσικές καταστροφές. 
Το δικαστήριο στο σκεπτικό της απόφα-
σής του, που δημοσιεύτηκε τον περασμέ-
νο Φεβρουάριο, κάνει λόγο για ευθύνες 
«προληπτικού ελέγχου των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

«Μπορεί να αφορά υποθέσεις όπως 
τις καταστροφές από τη «Μήδεια» ή από 
σεισμούς ή άλλα φυσικά φαινόμενα. 
Αναδεικνύεται μία υποχρέωση των ΟΤΑ 
στον προληπτικό έλεγχο των δέντρων 
για ενδεχόμενα ατυχήματα από φυσι-
κά φαινόμενα», σχολίασε ο δικηγόρος 
Αντώνης Μικροπανδρεμένος, ο οποί-
ος χειρίστηκε την υπόθεση της αγωγής 
αποζημίωσης. «Δηλαδή πρέπει οι δήμοι 
να προλαμβάνουν πριν τα φαινόμενα, το 
ενδεχόμενο ένα δέντρο ή ένα κλαδί να 
πέσει σε δρόμο και να χτυπήσει αυτοκί-
νητο ή πεζό κατά τη διάρκεια κακοκαιρί-
ας», συμπλήρωσε. 

Η υπόθεση αφορούσε τον θάνατο 
75χρονου έξω από το σπίτι του στις Σέρ-
ρες, τον Ιανουάριο του 2014. Ο άτυχος 
ηλικιωμένος είχε ζητήσει από τον δήμο 
να κλαδέψει το πεύκο που ήταν σε κοι-
νόχρηστο χώρο και γειτνίαζε με τον δρό-
μο. Ένα συνεργείο του δήμου ξεκίνησε 
τις εργασίες κλαδέματος, όμως ο άτυχος 
ηλικιωμένος δέχτηκε ένα μεγάλο κλαδί 
στο κεφάλι του. Τραυματίστηκε σοβα-
ρά και ύστερα από νοσηλεία ενός μήνα 
έχασε τη ζωή του. Παρ’ ότι το πρωτόδικο 
δικαστήριο δέχτηκε τον ισχυρισμό του 
οικείου δήμου ότι ο εντεταλμένος σύμ-
βουλος πρασίνου και καθαριότητας είχε 
πάρει το ειδικό γερανοφόρο όχημα χωρίς 
άδεια και πως ο εργάτης απασχολήθηκε 
εθελοντικά στην κοπή των κλαδιών και 
απέρριψε την αγωγή των συγγενών, το 
ίδιο δεν έγινε σε δεύτερο βαθμό από το 

Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης. Το Δι-
καστήριο αναγνώρισε ευθύνη του δήμου 
Σερρών στο ατύχημα που είχε τραγική 
κατάληξη τον θάνατο του 75χρονου. 

 
Η απόφαση που δείχνει ευθύνες 
Με την απόφασή του το δικαστήριο 

επιδίκασε αποζημίωση 136.000 ευρώ 
στη χήρα του ηλικιωμένου, στις δύο κό-
ρες του και στα δύο εγγόνια. Ο άτυχος 
άνδρας έχασε τη ζωή του ύστερα από νο-
σηλεία αρχικά στο νοσοκομείο Σερρών 
και αμέσως μετά στο ΑΧΕΠΑ από κρανιο-
εγκεφαλικές κακώσεις. Στην απόφαση 
αναγνωρίζεται πέραν όλων των άλλων 
ότι ο δήμος κατά την εκτέλεση των εργα-
σιών είχε ευθύνη να λάβει όλα τα μέτρα 
προστασίας διερχομένων. «Προέβησαν 
στην κοπή των κλαδιών του επίμαχου 
δένδρου χωρίς να λάβουν τα αναγκαία 
προληπτικά μέτρα, για την αποτροπή εν-
δεχόμενου κινδύνου από την πτώση των 
κλαδιών αυτού, αφού δεν μερίμνησαν 
για την επίκαιρη σήμανση του συγκεκρι-
μένου σημείου της οδού (τοποθέτηση 
κατάλληλης προειδοποιητικής πινακί-
δας, εκκένωση περιβάλλοντος χώρου, 
απαγόρευση διέλευσης πεζών και τρο-
χοφόρων οχημάτων, τοποθέτηση κόκ-

κινων κορδελών ), ώστε να διεξάγεται 
ομαλώς και με κάθε δυνατή ασφάλεια 
για τους πεζούς, η κυκλοφορία, με απο-
τέλεσμα η πτώση ενός κλαδιού του ως 
άνω δένδρου να προκαλέσει τον θανάσι-
μο τραυματισμό του δικαιοπαρόχου των 
εκκαλούντων», σημειώνεται στο κείμενο 
της απόφασης. 

Ωστόσο το σημείο που ανοίγει τον 
δρόμο για αποζημιώσεις ιδιωτών από 
δήμου, για ζημίες που σχετίζονται με 
πτώσεις δέντρων ή κλαδιών, είναι αυτό 
που αναφέρεται στα προληπτικά μέτρα 
που πρέπει να λαμβάνονται, ακόμη και αν 
τα δέντρα βρίσκονται σε ιδιωτικούς χώ-
ρους, εφόσον γειτνιάζουν με τον δρόμο. 
«Οι Δήμοι είναι αρμόδιοι, μεταξύ άλλων, 
για τη συντήρηση, επίβλεψη και ασφαλή 
χρήση από τους πολίτες των χώρων πρα-
σίνου και των κοινόχρηστων χώρων», 
τονίζεται χαρακτηριστικά στην απόφαση. 
«Ειδικότερα, επιβάλλεται στους οργα-
νισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως ρητή 
υποχρέωση να προβαίνουν, με επιμέ-
λεια, σε κάθε αναγκαία ενέργεια και να 
λαμβάνουν προληπτικά, όλα τα κατάλ-
ληλα μέτρα για να αποτρέψουν την πτώ-
ση των δένδρων ή κλαδιών τους, ώστε 
να εξασφαλίζεται η ασφαλής και ακίν-

δυνη κίνηση των πεζών και οχημάτων 
στις παρακείμενες οδούς. Η υποχρέωση 
αυτή των ως άνω οργανισμών, τεθειμένη 
πλην λόγων δημοσίου συμφέροντος και 
προς προστασία των διερχομένων ιδιω-
τών, εκτείνεται και στους γειτνιάζοντες 
ή συνεχόμενους προς τους ανωτέρω 
χώρους, εφόσον, είτε είναι ιδιωτικοί ή 
κοινόχρηστοι (οικοδομών, πολυκατοικι-
ών, μονοκατοικιών), κατά τρόπον ώστε 
η ακίνδυνη και ασφαλής διακίνηση, να 
διασφαλίζεται, κατά τα δεδομένα της 
κοινής πείρας και τις αρχές της καλής πί-
στης, με την επέκταση της επιμέλειας και 
αυτών», αναφέρεται στο διατακτικό. 

«Αυτό επιβάλλει ρητή υποχρέωση 
των ΟΤΑ να λαμβάνουν προληπτικά όλα 
τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν 
την πτώση των δέντρων ή κλαδιών τους 
ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και 
ακίνδυνη κίνηση πεζών και οχημάτων 
στις παρακείμενες οδούς», σημείωσε ο 
κ. Μικροπανδρεμένος. Τόνισε μάλιστα 
ότι το ξεχωριστό της απόφασης είναι επι-
πλέον ότι η ευθύνη επεκτείνεται και σε 
δέντρα ιδιωτικών χώρων. «Ακόμη και αν 
βρίσκονται σε ιδιωτικό χώρο εκτείνονται 
σε παρακείμενες οδούς», κατέληξε ο συ-
νήγορος της οικογένειας.  
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Η αίθουσα τέχνης & σεμιναρίων «ΧΡΩΣΤΗ-
ΡΑΣ» είναι ένας πολυχώρος που διευθύνεται από 
την Εύη Κυρμακίδου-εικαστικό, απόφοιτο της 
Σχολής Καλών Τεχνών του Π.Δ.Μ και Υποψήφια 
Διδάκτορα του Πολυτεχνείου Κρήτης και τον Σπύ-
ρο Κωστόπουλο-εικαστικό, απόφοιτο της Σχολής 
Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Στην αίθουσα τέχνης, 
γραμμάτων και πολιτισμού «ΧΡΩΣΤΉΡΑΣ» υπάρ-

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

τικής Κοινότητας, Δήμου Θεσσαλονίκης) 
Θεσσαλονίκη Τ.Κ 54645
e-mail: xrostirasart@gmail.com             
Τηλ: 2310833460
Fb page: Χρωστήρας πολυχώρος τέχνης και σε-
μιναρίων
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Υπάλληλοι, πρόεδροι κοινοτήτων και σχολές οδηγών στο στενό πυρήνα

Κάμερες και μικρόφωνα στο εξεταστήριο 
«μπλόκαραν» το κύκλωμα με τα διπλώματα 

Αποκαλυπτικές συνομιλίες για τον 
κύκλο της μίζας περιλαμβάνονται στην 
ογκωδέστατη δικογραφία των 6.415 
σελίδων που διαβιβάστηκε στον εισαγ-
γελέα Κατερίνης για το κύκλωμα έκ-
δοσης κυκλωμάτων έναντι μεγάλων 
χρηματικών ποσών, που είχε βάση του 
τη διεύθυνση συγκοινωνιών Πιερίας. 
Εντυπωσιακό είναι ότι οι αστυνομικοί 
της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων 
σωμάτων ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας 
εκτός των τηλεφώνων είχαν «μπλοκά-
ρει» με κάμερες και μικρόφωνα ακόμη 
και την αίθουσα γραπτών εξετάσεων της 
διεύθυνσης, όπου φαίνονται και ακού-
γονται οι υποδείξεις των εξεταστών – 
υπαλλήλων στους υποψήφιους οδηγούς 
που έχουν πληρώσει για να πάρουν δί-
πλωμα οδήγησης, παρ’ ότι δεν έχουν τη 
σχετική ικανότητα. 

«Στο γραπτό τί να τον κάνω, δεν μπο-
ρεί να γράψει ρε φίλε»,  ακούγεται να 
λέει υπάλληλος σε μία από τις χιλιάδες 
συνομιλίες που κατέγραψε ο «κοριός» 
των εσωτερικών υποθέσεων, μιλώντας 
σε διαμεσολαβητή για υποψήφιο αλβα-
νικής καταγωγής, ο οποίος δεν γνωρί-
ζει να γράφει ελληνικά. Κι όμως τελικά 
«συμφωνήθηκε» να περάσει τη δεύτερη 
φορά, με το αντίστοιχο τίμημα.  

Η υπόθεση ξεκίνησε να ερευνά-
ται από τους αδιάφθορους πριν σχεδόν 
έξι μήνες, όταν έφτασε καταγγελία ότι 
υπάλληλοι στη διεύθυνση μεταφορών 
και συγκοινωνιών Πιερίας, στην Κατερί-
νη, εισέπρατταν μίζες για να εκδώσουν 
δίπλωμα. Από τον περσινό Οκτώβριο άρ-
χισαν να παρακολουθούνται συνομιλίες 
των εμπλεκομένων και ο κύκλος των 
κατηγορουμένων διαρκώς διευρυνόταν. 
Σύμφωνα με τη δικογραφία το κύκλωμα 
είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε όλη 
την Ελλάδα. Μάλιστα για να ξεπεραστεί 
ο «σκόπελος» για κάθε υποψήφιο οδηγό 
της υποχρεωτικής διαμονής στην Πιερία, 
επιστρατεύτηκαν τρεις πρόεδροι κοινο-
τήτων. Κατηγορούνται ότι χορηγούσαν 

αφειδώς πιστοποιητικά διαμονής των 
υποψηφίων στα συγκεκριμένα χωριά. Ο 
ένας μάλιστα, που φέρεται να έχει με-
γαλύτερη εμπλοκή συνελήφθη και βα-
ρύνεται με την αποστολή τριών κενών 
τέτοιων βεβαιώσεων, με τη σφραγίδα της 
κοινότητας που βρέθηκαν και κατασχέ-
θηκαν στο γραφείο υπαλλήλου της διεύ-
θυνσης συγκοινωνιών, ενώ οι άλλοι δύο 
έχουν περιληφθεί στο κατηγορητήριο.  

 
Στον αστερισμό της μίζας
Εδώ και χρόνια η μίζα έχει γίνει συ-

νώνυμο με την έκδοση διπλώματος 
οδήγησης, ειδικά για την απόκτηση Πι-
στοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότη-
τας (ΠΕΙ), που αποτελεί υποχρέωση για 
τους επαγγελματίες οδηγούς. Μάλιστα 
αντίστοιχες έρευνες, με μικρότερη συμ-
μετοχή εμπλεκομένων, έχουν γίνει και 
σε άλλες περιφέρειες της Ελλάδας και 

συνοδεύτηκαν από συλλήψεις. Και στη 
Θεσσαλονίκη πριν χρόνια είχαν οδηγηθεί 
στο εδώλιο του Πλημμελειοδικείου ιδι-
οκτήτες σχολών οδηγών. Παρ’ ότι έχουν 
ληφθεί μέτρα, ειδικά για τον έλεγχο των 
εξεταστών, με κληρώσεις, όσο και για 
το σύστημα γραπτών εξετάσεων, για να 
είναι αδιάβλητες, τα κυκλώματα εξα-
κολουθούν να ανθούν, θησαυρίζοντας 
στις πλάτες των υποψηφίων οδηγών και 
διαρρηγνύοντας κάθε σύστημα. Οι υπο-
ψήφιοι οδηγοί ειδικά για Ι.Χ. ορισμένες 
φορές αναγκάζονται να πληρώσουν ως 
τμήμα του «πακέτου» των εξετάσεων, 
όμως πολλές φορές δίνουν χρήματα 
καθώς δεν έχουν την ικανότητα να πε-
ράσουν τις εξετάσεις. Και στη συνέχεια 
βγαίνουν στους δρόμους, είτε  οδηγώ-
ντας ΙΧ είτε ακόμη και φορτηγά, με ό,τι 
μπορεί να σημαίνει αυτό. 

Το κύκλωμα  της Κατερίνης, για το 

οποίο συνελήφθησαν έξι υπάλληλοι, με-
ταξύ των οποίων ο διευθυντής της υπη-
ρεσίας και ο προϊστάμενος του τμήματος 
αδειών, φέρεται ότι είχε τιμοκατάλογο για 
την έκδοση διπλωμάτων, όπως αναφέ-
ρεται στη δικογραφία. Όπως τουλάχιστον 
σημειώνεται η μίζα κυμαινόταν από 300 
ευρώ μέχρι 2.800 ευρώ. Η τιμή διαμορ-
φωνόταν από το πλήθος των εξετάσεων 
που ήθελε να δώσει – και να περάσει – ο 
υποψήφιος και από το είδος των εξετά-
σεων. Πιο ακριβό ήταν το Πιστοποιητικό 
Επαγγελματικής Ικανότητας, για το οποίο 
καταγράφηκαν τιμές μέχρι 2.800 ευρώ. 
Ακόμη η τιμή εξαρτώταν εάν κατά τη δι-
άρκεια των εξετάσεων ο υποψήφιος θα 
ήταν παρών ή όχι, εάν ζούσε εκτός του 
νομού Πιερίας, καθώς θα απαιτούταν 
και πιστοποιητικό διαμονής, όπως και η 
οικονομική δυνατότητα του καθένα υπο-
ψήφιου. «Αυτός έχει παράδες» ακούγε-
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-Διάβασες ρε; 
-Μαλλιά διάβασα. Ας δώσουμε κανά πενηντάρι 

ακόμα… 
 
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται περίπου 2.500 

συνομιλίες που καταγράφηκαν από τον κοριό της 
ΕΛ.ΑΣ. και αποκαλύπτουν όλες τις συναλλαγές των 
κατηγορούμενων μελών του κυκλώματος, όπως και 
το τί γινόταν μέσα στο εξεταστήριο της διεύθυνσης 
μεταφορών και συγκοινωνιών Πιερίας. Παράλληλα 
περιλαμβάνεται υλικό από βίντεο και φωτογραφίες 
κατά τη διάρκεια των εξετάσεων οδήγησης. Εκεί φαί-
νεται ότι πολλές φορές εξεταστές απλώς κάνουν… 
βόλτες στους δρόμους χωρίς υποψήφιο οδηγό, αρκεί 
να καταγραφεί στον ταχογράφο ότι διανύθηκαν τα χι-
λιόμετρα που απαιτούνται για την εξέταση. Αυτό επι-
βεβαιώνεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, και από τις 
συνομιλίες που μπλόκαρε η υπηρεσία εσωτερικών 
υποθέσεων Βόρειας Ελλάδας μεταξύ υπαλλήλων και 
ιδιοκτητών ή υπαλλήλων σχολών οδηγών. 

Σε συνομιλία μεταξύ διαμεσολαβητή και υπο-
ψηφίου διακρίνεται ότι δεν έχει διαβάσει και επειδή 
βλέπει δυσκολίες, προτείνει ο υποψήφιος να ανέβει 

το ποσό. 
- Πρώτα δίνεις τα δέκα. Τα διάβασες αυτά; 
- Μαλλιά διάβασα. 
- Ε, τότε άμα είναι ρε χαζέ, ας τα κάνουμε όλα 

μαζί. Τέλος πάντων. 
- Να σε πω βρε. Δεν θα πω τίποτα. Να βάλουμε 

κανά πενηντάρι να τα κάνουμε όλα μαζί. 
 
Σε άλλη συνομιλία μεταξύ υπαλλήλου και δια-

μεσολαβητή, γίνεται φανερή η συναλλαγή για την 
έκδοση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας, 
που αφορά επαγγελματίες οδηγούς.  

- Ε, πόσα θα τον πάρουμε αυτόν; Να τον  πάρουμε 
κανά ενάμισι χιλιάρικο, έχει παράδες αυτός; 

- Θα πάρουμε κανά χιλιάρικο 
- Χιλιάρικο για το, για το ΠΕΙ; 
 
Εντυπωσιακά είναι όσα λέγονται μεταξύ των 

εμπλεκομένων για το σύστημα των εξετάσεων, τόσο 
των θεωρητικών όσο και των  πρακτικών. Σε μία συ-
νομιλία ακούγεται εκπρόσωπος σχολής οδηγών να 
ζητάει από υπαλλήλους «να μην φέρουν τον Φ….», 
ενδεχομένως επειδή είναι υπάλληλος ο οποίος δεν 

χρηματίζεται. Άλλη συνομιλία καταγράφει όσα λέγο-
νται μεταξύ εξεταστή – υπαλλήλου και υποψηφίου, 
μέσα στον χώρο των θεωρητικών εξετάσεων, όταν ο 
πρώτος του δείχνει το βιβλίο για να απαντήσει. 

-Λέγε ρε τί κάνεις; Πας καλά; 
- Σκ…. 
- Τί ρε; Δες το βιβλίο παιδί μου, μην κάνεις έτσι; 
- Δεν μπορώ να το βρω. 
- Τσιμουδιά για το βιβλίο. Μην μας μάθουν έξω ότι 

είδες από το βιβλίο. Τέτοιες χαζομάρες δεν θα λες. 
Άσε με κανά – δυο λεπτά να τα δω, γιατί κι εγώ δεν 
τα ξέρω. 

 Σε άλλη συνομιλία, το περιεχόμενο της οποίας 
πληροφορήθηκε η Karfitsa διακρίνεται ότι υπάλλη-
λοι μόλις βλέπουν υποψήφιο για τον οποίο δεν έχουν 
ενημερωθεί εάν έχει πληρώσει, δεν διστάζουν να 
υποπτευθούν τον συνάδελφό τους.  

-Καλά ρε έχεις κι Αλβανό; 
-Όχι δεν είναι δικός μου. 
-Και πώς θα περάσει αυτός; 
-Δεν περνάει άστον. Αν δεν ξέρει να γράψει. 

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ - ΦΩΤΙΑ 

Ερωτηματικό παραμένει τί θα γίνουν οι άδειες 
οδήγησης που εκδόθηκαν από τους υπαλλήλους, 
αφού προηγουμένως κατηγορήθηκαν ότι εισέπρα-
ξαν μίζες. Στη δικογραφία καταγράφονται τουλάχι-
στον 120 τέτοιες περιπτώσεις, όμως σύμφωνα με 
πηγές από τις δικαστικές αρχές, η ακρόαση των μα-
γνητοφωνημένων συνομιλιών συνεχίζεται για να δι-
απιστωθεί το σύνολο των υποθέσεων, ενώ εκτιμάται 
ότι θα πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.  

Κατά τη διάρκεια της έρευνας δεν έγιναν κατα-
σχέσεις τέτοιων αδειών οδήγησης, ενώ δεν είναι 
γνωστό εάν κάτι τέτοιο γίνει και κατά τη διάρκεια της 
ανάκρισης. Πηγές έλεγαν ότι το μέτρο της κατάργη-
σης των συγκεκριμένων αδειών είναι διοικητικό  και 
γι’ αυτό πρέπει να κινηθούν οι προϊστάμενες υπηρε-
σίες της διεύθυνσης μεταφορών και συγκοινωνιών 
Πιερίας.  

Ωστόσο υπάρχει ένα εύλογο ζήτημα που αφορά 

τις άδειες που πήραν με την αξία τους υποψήφιοι 
οδηγοί, κυρίως ΙΧ, όμως κλήθηκαν να δώσουν χρή-
ματα σε σχολές οδηγών – για να κατευθυνθούν σε 
εξεταστές όπως συνήθως μεταφέρεται – χωρίς να το 
θέλουν, απλώς επειδή αναγκάστηκαν. Ενδεχομένως 
η υπόθεση ισχύος των αδειών να κριθεί μετά τα δι-
καστήρια.   

Τί θα γίνουν οι άδειες που εκδόθηκαν παράνομα 

ται να ρωτάει υπάλληλος σε διαμεσολαβητή την ώρα 
διαμόρφωσης των απαιτήσεων για την έκδοση άδειας 
οδήγησης.  

Με τις μεθόδους  που χρησιμοποιήθηκαν άδειες 
οδήγησης κατάφεραν να πάρουν, με το αζημίωτο, 
αναλφάβητοι και αλλοδαποί που δεν γνώριζαν καθό-
λου την ελληνική γλώσσα, όπως και άτομα που δεν 
ήταν ικανά να οδηγήσουν, ειδικά μεγάλα οχήματα 
όπως φορτηγά. «Αυτός δεν έχει ανέβει ποτέ του σε 
νταλίκα», ακούγεται σε μία από τις χιλιάδες συνομιλί-
ες. Η φήμη του κυκλώματος ήταν γνωστή σε όλη την 
Ελλάδα. Έτσι έχουν καταγραφεί ότι δόθηκαν άδειες 
οδήγησης σε οδηγούς σε Θεσσαλονίκη, Βέροια, Κα-
βάλα, Δράμα, Αλεξανδρούπολη, Ελασσόνα, Αθήνα, 

Γιαννιτσά, Κομοτηνή, μέχρι και τη Σαντορίνη όπου 
καταγράφηκε μία περίπτωση αλλοδαπού. Ενδεικτικό 
είναι ότι στα Ιωάννινα πήραν άδειες οδήγησης δύο 
υποψήφιοι πακιστανικής καταγωγής.  

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της 
έρευνας των αδιάφθορων των σωμάτων ασφαλείας 
διαπιστώθηκε ότι σε κάθε νομό είχαν χριστεί «ψαρά-
δες» που εντόπιζαν υποψήφιους οδηγούς οι οποίοι 
είχαν δυσκολίες να πάρουν δίπλωμα. Τους έφερναν 
σε επαφή με τους διαμεσολαβητές, εκείνοι συντονίζο-
νταν με τις σχολές οδηγών και τους υπαλλήλους και 
έφταναν στα διπλώματα έναντι χρημάτων. Μεταξύ των 
συλληφθέντων περιλαμβάνονται ιδιοκτήτες τριών 
σχολών οδηγών της Κατερίνης και διαμεσολαβητές.
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Πώς γιορτάζονται τα 200 χρόνια ελεύθερης Ελλάδας

Στα «γαλανόλευκα» 
οι Δήμοι της Θεσσαλονίκης 

Με μεγαλοπρέπεια, υπερηφάνεια και πλήθος 
εκδηλώσεων οι δήμοι της Θεσσαλονίκης 
γιορτάζουν φέτος τη συμπλήρωση των 200 

χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. 
Σίγουρα, η πανδημία και οι υγειονομικοί περιορισμοί 
άλλαξαν τα αρχικά πλάνα των δημοτικών αρχών 
που επιθυμούσαν οι όποιες δράσεις μέσα στο έτος να 
γίνουν με την παρουσία κόσμου. Παρ’ όλα αυτά, κατά-
φεραν και προσάρμοσαν τις ιδέες στα μέτρα για την 
αντιμετώπιση του κορονοϊού θέλοντας να τιμήσουν τις 
ηρωϊκές μάχες των Ελλήνων και το ιστορικό γεγονός 
της απελευθέρωσης από τουρκικό ζυγό. 

Μέσα από τοιχογραφίες με θέμα την Ελληνική Επα-
νάσταση, από φωταγωγήσεις κτιρίων και μνημείων της 
Θεσσαλονίκης, από τεράστια πανό, ελληνικές σημαίες 
και μπάνερς σε δημοτικά κτίρια, από αλλαγές πινακίδων 
σε δρόμους με τα ονόματα ηρώων, από εκπαιδευτικές 
δράσεις, εκθέσεις και ομιλίες οι δήμοι στέλνουν το μή-
νυμα της αισιοδοξίας, της ελπίδας και της αλληλεγγύης 
προς τους πολίτες, πως όταν οι Έλληνες είναι ενωμένοι 
καταφέρνουν να ξεπερνούν τις δυσκολίες.

Ο Ρήγας Φεραίος 
στον Δήμο Θεσσαλονίκης 
Ένα τεράστιο πανό με αναφορά στα 200 χρόνια από 

την Ελληνική Επανάσταση και τη φράση του Ρήγα Φεραί-
ου «όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά...» 
καλύπτει το δημαρχιακό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, ενώ 
στο χώρο κυματίζουν δύο σημαίες της Επανάστασης του 
1821: η σημαία των Κολοκοτρωναίων και η σημαία του 
Εμμανουήλ Παππά.

Η δημοτική αρχή επέλεξε να «ντύσει» στα γαλάζια 
και τον Λευκό Πύργο. Στο  μνημείο - σύμβολο της πόλης 
αποτυπώθηκαν τρισδιάστατα η ημερομηνία, το μήνυμα 
της Επανάστασης του 1821 και η εικόνα του «Έλληνα 
Αγωνιστή» από το έργο του Ιταλού ζωγράφου Λουντοβί-
κο Λιπαρίνι. Με τον τρόπο αυτό, δόθηκε το σήμα εκκίνη-
σης και για τις υπόλοιπες δράσεις που θα ακολουθήσουν 
μέσα στο έτος.

Μεταξύ άλλων, οι βιβλιοθήκες της Μακεδονίας ενώ-
νουν τις δυνάμεις τους, με πρωτοβουλία του δήμου Θεσ-
σαλονίκης, για να τιμήσουν την επέτειο των 200 χρόνων 
από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Κάθε βιβλι-
οθήκη σε συνεργασία με τοπικούς φορείς θα δημιουργή-
σει περιγραφικά λάβαρα, τα γνωστά σε όλους μπάνερ τα 

οποία θα αποτελέσουν τον κύριο κορμό της έκθεσης για 
την ανάδειξη των ιστορικών γεγονότων της περιόδου του 
1821. 

Η έκθεση θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη και θα φι-
λοξενηθεί στον χώρο του δημαρχιακού μεγάρου από τις 
5 έως τις 30 Απριλίου και στη συνέχεια θα  περιοδεύσει 
σε όλους τους δήμους και τις πόλεις που θα συμμετά-
σχουν. Διαδικτυακά θα παρουσιαστεί και στον Απόδημο 
Ελληνισμό.

Κρυφό Σχολείο και Κολοκοτρώνης 
στον Δήμο Λαγκαδά
Σχολεία του Λαγκαδά «στολίζονται» με ζωγραφιές 

από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Η αρχή έγινε με 
το 3ο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο, όπου οι τοίχοι 
τους γέμισαν με καλλιτεχνικές δημιουργίες για το Κρυ-
φό Σχολειό. Σειρά πήρε το 1ο Γυμνάσιο με εικόνες του 
οπλαρχηγού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και θα ακολου-
θήσουν και τα υπόλοιπα σχολεία του δήμου όπου στους 
τοίχους τους θα ζωγραφιστούν μορφές Ελλήνων ηρώων.

Επίσης, αναρτήθηκαν σε όλη την πόλη του Λαγκαδά, 
τόσο σε δρόμους όσο και σε κτίρια, μπάνερς πάνω στα 
οποία είναι αποτυπωμένες εικόνες της Ελληνικής Επανά-

στασης έτσι όπως τις ζωγράφισαν τα παιδιά της περιοχής, 
αλλά και πανό με αναφορά στα 200 χρόνια ελεύθερης 
Ελλάδας.

Η γαλανόλευκη κυματίζει 
και ψηφιακά στον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη
Τα γιορτινά του φόρεσε και ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιά-

τη στο πλαίσιο της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από 
την Επανάσταση. Τα δημαρχεία σε Πανόραμα, Πυλαία 
και Ασβεστοχώρι φωτίστηκαν με τα χρώματα της ελλη-
νικής σημαίας, ενώ την ημέρα της 25ης Μαρτίου στους 
δρόμους του δήμου ακουγόταν επετειακά εμβατήρια και 
δημοτικά τραγούδια.

Παράλληλα, ο δήμος προχωρά στη δημιουργία ψη-
φιακής έκθεσης του μεγάλου εικαστικού Κώστα Λούστα, 
πρόγραμμα που έχει ήδη εγκριθεί για χρηματοδότηση 
από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021». Η έκθεση περιλαμ-
βάνει έργα του Θεσσαλονικιού ζωγράφου τα οποία φιλο-
τεχνήθηκαν τη δεκαετία του 1990 και απεικονίζουν την 
Ελληνική Σημαία σε στιγμές δόξας αλλά και πτώσης.

Περιλαμβάνει επίσης 81 προσωπογραφίες Θεσσαλο-
νικέων, ανθρώπων της επιστήμης, της τέχνης, της λογο-
τεχνίας και της ποίησης (όπως Ντίνος Χριστιανόπουλος, 
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Μανόλης Ανδρόνικος, Μανόλης Αναγνωστάκης, Μανώ-
λης Κριαράς, Γιώργος Βαφόπουλος, Νίκος Πεντζίκης - 
Γαβριήλ) από τη σειρά «80+1» Πορτρέτα Προσωπικοτή-
των της Θεσσαλονίκης.

Τέλος θα «τρέξει» on-line πρόγραμμα για μαθητές 
και εκπαιδευτικούς «Το 1821 στο σχολείο: Συνομιλώντας 
με την ιστορία της πατρίδας μου», ενώ οι εκδηλώσεις θα 
συνεχίζονται όλο το χρόνο.

Μία τεράστια σημαία κάλυψε γήπεδο 
στον Δήμο Αμπελοκήπων 
Με ένα εντυπωσιακό βίντεο ξεκίνησε επίσημα τους 

εορτασμούς για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστα-
σης ο Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης. Τα πλάνα που 
τραβήχτηκαν από drone έδειχναν μια τεράστια ελληνική 
σημαία να καλύπτει το Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων 
«Κωνσταντίνος Καραμανλής» και φωτισμένες οι χρονο-
λογίες 1821-2021, ενώ γύρω γύρω υπήρχαν αναμμένοι 
πυρσοί. 

Οι επετειακές και πολιτιστικές εκδηλώσεις θα συνε-
χιστούν όλο το έτος, με τον Δήμο να παραμένει πιστός 
στην ιστορία, στον πολιτισμό και στις παραδόσεις του 
τόπου, με σκοπό την ανάδειξη του 1821 ως φωτεινής 
σελίδας της νεότερης ιστορίας. Λόγω των περιοριστικών 
μέτρων για την πανδημία και προκειμένου να συμμετέ-
χουν οι πολίτες οι εκδηλώσεις θα μεταδίδονται μέσα από 
το κανάλι του Δήμου στο youtube και στο λογαριασμό 
στο facebook. 

Ελληνική σημαία 25 τ.μ. στον Δήμο Καλαμαριάς 
Η γαλανόλευκη κυματίζει επιβλητική στο δημαρχείο 

της Καλαμαριάς, καθώς έχει τοποθετηθεί στο κεντρικό 
σημείο του κτιρίου καλύπτοντας 25 τ.μ. και στέλνοντας 
το μήνυμα της ελευθερίας. 

Στο πλαίσιο των 200 χρόνων παρουσιάζονται δια-
δικτυακά εκδηλώσεις και διαλέξεις ενώ ο δήμος Κα-
λαμαριάς ανακοίνωσε το μνημειώδες έργο «Hellenic 
Mosaic». Αποτελεί μία καινοτόμο πρόταση δημιουργίας 
ενός εθνικού ψηφιακού αποθετηρίου και φωτοθήκης, με 
τη συμμετοχή των απανταχού Ελλήνων εντός και εκτός 
Ελλάδας. Η πρόταση κατατέθηκε από τον δήμο με την 
έμπνευση και τον σχεδιασμό του Μουσείου Φωτογραφίας 
Καλεμκερή, βεβαιώθηκε επίσημα από την Επιτροπή «Ελ-
λάδα 2021» και αναμένεται η οριστική έγκριση χρημα-

τοδότησης. 
Στην ουσία είναι ένα φωτογραφικό μωσαϊκό, το οποίο 

θα δημιουργηθεί ψηφιακά με τη σύνθεση πορτρέτων 
αλλά και ντοκουμέντων ώστε να σχηματιστεί μια «εικόνα 
από εικόνες» των ανθρώπων (Ελλήνων και ξένων, αν-
δρών και γυναικών, διασήμων και «ασήμων») οι οποίοι 
δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όχι 
μόνο από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά 
καθ’ όλη την ιστορική διαδρομή του ελληνικού έθνους. 

Στα χρώματα της ελληνικής σημαίας
ο Δήμος Ωραιοκάστρου
Στον ιστό του δημαρχείου Ωραιοκάστρου κυματίζει 

σημαία με τη μορφή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, στην 
οποία αναγράφονται τα λόγια του: «Εισ’ Ελληνας; Τι προ-
σκυνάς; Σήκω πάνω. Εμείς και στους θεούς όρθιοι μιλά-
με». Παράλληλα, στους ιστούς σε Γαλήνη και στις οδούς 
Προφήτου Ραφαήλ και Φλωρίνης αναρτήθηκαν άλλες 
τρεις σημαίες με συμβολικά θέματα από την Επανάσταση 
του 1821.

Πέρα από τους στολισμούς και τα μηνύματα για τα 
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, η δημοτική 
αρχή αποφάσισε κατά τις βραδινές ώρες να φωταγωγεί-
ται το δημαρχείο με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας. 
‘Ετσι, παρά τα μέτρα για την πανδημία οι κάτοικοι, μικροί 
και μεγάλοι, θα παίρνουν «γεύση» Επανάστασης. 

‘Ηρωες της Επανάστασης και στις στάσεις 
του ΟΑΣΘ στον Δήμο Παύλου Μελά 
Με στιγμές από την Επανάσταση του 1821, τις οποίες 

φιλοτέχνησαν τα χέρια και η φαντασία των μαθητών των 
δημοτικών σχολείων του δήμου Παύλου Μελά, κοσμού-
νται οι στάσεις του ΟΑΣΘ. Τα 101 συνολικά έργα συγκε-
ντρώθηκαν από το Τμήμα Παιδείας, εκτυπώθηκαν και 
τοποθετήθηκαν σε κεντρικές στάσεις του ΟΑΣΘ και στις 
τρεις δημοτικές ενότητες.

Οι επετειακές εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και τους 
επόμενους μήνες με θέατρο και εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα, με διαλέξεις, με προβολή δραματοποιημένου ντο-
κιμαντέρ και θέμα τη δίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, 
με παρουσιάσεις βιβλίων για την ευζωνική στολή και 
άλλα. 

Ιστορικά λάβαρα θα κυματίζουν όλο το 2021 

στον Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου
Πέντε ιστορικά λάβαρα της Επανάστασης και δύο 

μεγάλα μπάνερ με εμβληματικά έργα εμπνευσμένα από 
τον απελευθερωτικό αγώνα του Εθνους θα «στολίζουν» 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 δημοτικά κτίρια του Δή-
μου Κορδελιού - Ευόσμου.

Τα πέντε ιερά σύμβολα της πατρίδος, πέντε ιστορικά 
λάβαρα της Επανάστασης ποτισμένα με το αθάνατο αίμα 
των προγόνων, θα κυματίζουν αγέρωχα και θα κοσμούν 
ισάριθμα δημοτικά κτίρια του δήμου και στις δύο κοινό-
τητες. Παράλληλα, στο δημαρχείο Ευόσμου και στο πρώ-
ην δημαρχείο Ελευθερίου Κορδελιού αναρτήθηκαν δύο 
μεγάλα μπάνερ με έργα του Θεόδωρου Βρυζάκη, που θα 
παραμείνουν κρεμασμένα όλο το έτος. 

Παράλληλα, ο δήμος τοποθέτησε «21» νέες οδωνυ-
μικές πινακίδες για το 1821 όπου αναγράφονται τα ονό-
ματα ηρώων συνοδευόμενα από την ελληνική σημαία, 
ενώ μέσα στο έτος έχουν προγραμματιστεί πολλές ακόμη 
διαδικτυακές εκδηλώσεις, ομιλίες αλλά και διαδικτυακό 
παιχνίδι ιστορίας.

 
Ονόματα ηρώων του 1821 στον Δήμο Δέλτα
Τα ονόματα ηρώων του 1821 φέρουν οι νέες επιγρα-

φές με την ονοματοθεσία δρόμων του δήμου Δέλτα αφι-
ερωμένες στην επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική 
Επανάσταση,Οι δρόμοι με την ονομασία 25ης Μαρτίου, 
Αθανασίου Διάκου, Ρήγα Φερραίου, Κωνσταντίνου Κα-
νάρη, Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας και πολλών άλλων 
ηρώων και ηρωίδων σε όλες τις κοινότητες απέκτησαν 
νέες επιγραφές. 

Παράλληλα, φιλοτεχνήθηκαν πανό και σημαίες με 
την επιγραφή του λογότυπου των 200 ετών από την Επα-
νάσταση για να κοσμούν το δημαρχείο και όλα τα δημο-
τικά διαμερίσματα. 
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Βουλευτές όλων των κομμάτων συντάσσονται με τον Δήμο Καλαμαριάς

Μέτωπο κατά του ΤΑΙΠΕΔ 
για την μαρίνα Αρετσού

Σε μείζον πολιτικό, αυτοδιοι-
κητικό αλλά και τοπικό θέμα 
που αφορά τους δημότες έχει 

αναδειχθεί η αξιοποίηση της μαρίνας 
Αρετσούς στον Δήμο Καλαμαριάς, με 
την απόφαση του Ταμείου Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, το 
γνωστό ΤΑΙΠΕΔ, για τον τρόπο αξιο-
ποίησης της συγκεκριμένης περιοχής 
«φιλέτου» να έχει ξεσηκώσει κύμα 
αντιδράσεων και να έχει καταφέρει να 
ενώσει τις φωνές βουλευτών διαφο-
ρετικών κομμάτων, ακόμη και ανάμε-
σα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Για το συγκεκριμένο θέμα πραγμα-
τοποιήθηκε τηλεσυνεδρίαση  δημοτικού 
συμβουλίου με την συμμετοχή βουλευ-
τών Α΄και Β΄ Θεσσαλονίκης όλων των 
κομμάτων, εκπροσώπων της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας και του ΤΕΕ/
ΤΚΜ.  

Το δημοτικό συμβούλιο είχε ως έκ-
βαση της δημιουργία ενός κοινού μετώ-
που των παρευρισκομένων βουλευτών 
όλων των κομμάτων και της περιφέρει-
ας, λέγοντας ένα μεγάλο όχι στα σχέδιο 
του ΤΑΙΠΕΔ για την οικοπεδοποίηση στη 
μαρίνα Αρεστούς, στηρίζοντας τη θέση 
δήμου και δημοτικού συμβουλίου για 
τουριστική αξιοποίηση του χώρου.

Η συντριπτική πλειοψηφία των επι-
κεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, 
ζήτησε την παρέμβαση των βουλευτών 
στην κυβέρνηση, ώστε να σταματήσει 
η διαδικασία του διαγωνισμού που έχει 
ξεκινήσει το ΤΑΙΠΕΔ, για την εύρεση 
επενδυτή και απόσυρση της Στρατηγικής  
Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Έναρξη διαγωνισμού 
για την μαρίνα από το ΤΑΙΠΕΔ
Η μαρίνα Καλαμαριάς βρίσκεται στην 

Θεσσαλονίκη, στη θέση «Αρετσού», 
εντός των ορίων του Δήμου Καλαμαριάς. 
Η θαλάσσια ζώνη της μαρίνας καταλαμ-

βάνει επιφάνεια της τάξεως των 100.000 
τ.μ. και έχει δυνατότητες ελλιμενισμού 
άνω των 380 σκαφών, μήκους έως 50μ. 
Η χερσαία επιφάνεια της μαρίνας καλύ-
πτει έκταση της τάξεως των 78.000 τ.μ. 

Στις 28/01/2021 το ΤΑΙΠΕΔ προχωρά 
στην έναρξη διεθνούς δημόσιου διαγω-
νισμού για την παραχώρηση της μαρίνας 
Καλαμαριάς. Το ΤΑΙΠΕΔ προσκαλεί τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν Εκ-
δηλώσεις Ενδιαφέροντος για να συμμε-
τάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία για 
την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργί-

ας λιμένων (υπηρεσίες ελλιμενισμού και 
άλλες υπηρεσίες) και του δικαιώματος 
χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκ-
μετάλλευσης των κινητών και/ή ακινή-
των περιουσιακών στοιχείων εντός της 
χερσαίας και/ή της θαλάσσιας ζώνης της 
μαρίνας Καλαμαριάς, για περίοδο κατ’ 
ελάχιστο 35 ετών. 

Το Ταμείο ενημερώνει πως η διαγω-
νιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο 
φάσεις: 

α) τη φάση υποβολής εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και προεπιλογή των ενδι-

αφερόμενων μερών 
και β) τη φάση υποβολής δεσμευτι-

κών προσφορών και ανάδειξης πλειοδό-
τη. Τα ενδιαφερόμενα μέρη προσκαλού-
νται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 
για να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική 
διαδικασία το αργότερο μέχρι τις 11 Μα-
ΐου 2021.

 Στον διαγωνισμό αξιοποίησης της 
μαρίνας Καλαμαριάς, για λογαρια-
σμό του ΤΑΙΠΕΔ ενεργούν η «Kantor 
Management Consultants S.A» ως χρη-
ματοοικονομικός σύμβουλος, h «LEX 
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PARTNERS- Σφηκάκης & Συνεργάτες Δικηγορική Εται-
ρεία» ως νομικός σύμβουλος και οι «MARNET S.A.», «ΣΑ-
ΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» 
και «Τεχνικό γραφείο Θ. Παπαγιάννης & Συνεργάτες» ως 
τεχνικός σύμβουλος.

Οι «κόκκινες γραμμές» του Δήμου
Ο Δήμος Καλαμαριάς είχε ζητήσει από το ΤΑΙΠΕΔ να 

σεβαστεί κάποιες «κόκκινες γραμμές» οι οποίες όπως 
υποστηρίζει με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, έχουν όλες 
καταπατηθεί. 

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Γιάννη Δαρδαμανέλη οι 
«κόκκινες γραμμές» είναι: Εξασφάλιση πρόσβασης σε 
όλους του πολίτες, η παραχώρηση της πλαζ Αρετσούς 
στον Δήμο Καλαμαριάς για να έχει και  ο Δήμος χρήση στο 
παραλιακό μέτωπο, η κατασκευή αλιευτικού  καταφυγί-
ου, η εξασφάλιση των δράσεων που είχε μέχρι σήμερα 
ο δήμος στην μαρίνα και κυρίως η ήπια δόμηση φιλική 
προς το περιβάλλον και την τοπική οικονομία, άρα χαμη-
λότερο συντελεστή δόμησης και χρήσης γης που θα βο-
ηθήσουν την τοπική οικονομία να δει την ανάπτυξη του 
παραλιακού μετώπου φιλικά.

Κοινό ψήφισμα και παράσταση διαμαρτυρίας στον 
Σταϊκούρα

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να βάλει «φρένο» 
στον διαγωνισμό που έχει προχωρήσει το Ταμείο και βρή-
κε σημαντικούς συμπαραστάτες στο αίτημα του αυτό, στα 
πρόσωπα των βουλευτών όλων των κομμάτων που έλα-
βαν μέρος στην πρόσφατη συνεδρίαση του «σώματος», 
όπως και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο 
πρόσωπο του Περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα 
που στέκετε στο πλευρό του Δήμου.

Μεταξύ βουλευτών και δημοτικού συμβουλίου συμ-
φωνήθηκε η σύνταξη ενός κοινού ψηφίσματος διαμαρτυ-
ρίας προς κυβέρνηση και ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό θα περιλαμβάνει 
την απόφαση του «σώματος», για διακοπή της διαγωνι-
στικής διαδικασίας του ΤΑΙΠΕΔ που ήδη «τρέχει», ενώ 
ανάλογο κείμενο με τις θέσεις τους θα ετοιμάσουν και οι 
κοινοβουλευτικές ομάδες. 

Η δεύτερη κοινή δράση που αποφασίστηκε είναι  οι 
βουλευτές της Θεσσαλονίκης, συνοδεία αντιπροσωπείας 
του δήμου Καλαμαριάς να πραγματοποιήσουν παράστα-
ση διαμαρτυρίας στον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο 
Σταϊκούρα, ζητώντας την παρέμβαση του στο Ταμείο για 
να αλλάξει ο σχεδιασμός της μαρίνας και να αναπροσαρ-
μοστεί η μελέτη. 

Απέναντι στον σχεδιασμό του ΤΑΙΠΕΔ οι «γαλάζιοι» 
βουλευτές

Οι βουλευτές της ΝΔ που έδωσαν το παρόν στην συ-
νεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Καλαμαριάς με την 
βοήθεια της τεχνολογίας και εξέφρασαν την αντίθεση και 
τον προβληματισμό τους για το σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ που 
αφορά την αξιοποίηση της πλαζ Αρετσούς, ήταν οι, Κώ-
στας Γκιουλέκας, Άννα Ευθυμίου, Δημήτρης Κούβελας 
και Στράτος Σιμόπουλος.

Υπέρ της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά όχι με ασύ-
δοτους οικονομικούς όρους που θα οδηγήσουν σε οι-
κοπεδοποίηση για λίγους, αποκλείοντας τους πολλούς, 
τάχθηκε ο κ. Γκιουλέκας. «Τάσσομαι κατά της οικιστικής 

ανάπτυξης και είμαι υπέρ μιας βιώσιμης ήπιας ανάπτυ-
ξης, και να μη γίνει ερήμην των πολιτών, θα ήταν τραγικό 
να μην αντισταθεί μια επιχείρηση να μετατραπεί η μαρίνα 
υψηλών προδιαγραφών σε οικόπεδο για λίγους » υπο-
γράμμισε  ο βουλευτής.

Να ληφθούν υπόψη οι αποφάσεις του δημοτικού συμ-
βουλίου, γιατί είναι αυτό που εκφράζει αυτό που θέλουν 
οι πολίτες , δήλωσε από την πλευρά της η Άννα Ευθυμί-
ου, τονίζοντας την ανάγκη για διάλογο και συνεργασία. 
Η βουλευτής δήλωσε «Η ανάπτυξη της μαρίνας να στη-
ρίζεται σε βιώσιμες λύσεις, με σεβασμό στο περιβάλλον 
και υπέρ του συμφέροντος δήμου και  πολιτών».

Λαμβάνοντας τον λόγο ο Δημήτρης Κούβελας επι-
σήμανε το αυτονόητο των «κόκκινων γραμμών» του 
δήμου. «Η ανάγκη να αφήσουμε έξω από την ανάπτυξη 
τη κατασκευή κατοικιών είναι δέσμευση. Δεν νοείται ανά-
πτυξη χωρίς να μπορούν να την απολαύσουν οι πολίτες 
της περιοχής. Η επιχειρηματική στόχευση του επενδυτή 
πρέπει να είναι αξιοποίηση του χώρου με ήπιους όρους 
και για το λόγο αυτό ο σχεδιασμός δεν μπορεί να απο-
κλείσει τους ίδιους τους Καλαμαριώτες» δήλωσε.

Η μοναδική διαφοροποίηση στις τάξεις των «γαλά-
ζιων» βουλευτών ήρθε από τον Στράτο Σιμόπουλο, ο 
οποίος σε αντίθεση με τους συναδέλφους του βουλευ-
τές της ΝΔ, τάχθηκε υπέρ της  εμπλοκής ιδιωτών στην 
μαρίνα με τη συμμετοχή του δήμου. Την συγκεκριμένη 
θέση επανέλαβε με δήλωση του στην karfitsa, για να 
προσθέσει «στο δημοτικό συμβούλιο άκουσα όσα ακούω 
επί δεκαετίες, χωρίς κανένας από τους προαναφερθέντες 
να σκέφτεται πως η προηγούμενη περιγραφή αξιοποίη-
σης είναι απλώς ένας θαυμάσιος τρόπος να βολευτούν 
σε δημοτικές επιχειρήσεις ορισμένα άτομα του δήμου και 
πολλά, πάρα πολλά, νέα άνεργα παιδιά, να έχουν άπλετο 
χώρο για γυμναστική και για κατανάλωση πολιτισμού».

Μάλιστα ο κ. Σιμόπουλος υποστήριξε πως θα συνε-
χιστεί  η υφιστάμενη εικόνα εγκατάλειψης, σε περίπτω-
ση που επικρατήσουν οι απόψεις της πλειοψηφίας όσων 
έλαβαν τον λόγο κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του 
δημοτικού συμβουλίου.

Όχι στα σχέδια του ΤΑΙΠΕΔ για τη μαρίνα και από τους 
βουλευτές του ΣΥΡΙΑ-ΠΣ

Στην τηλεσυνεδρίαση  από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έδω-

σαν διαδικτυακό παρόν οι βουλευτές  Θεσσαλονίκης, 
Σωκράτης Φάμελλος, Κατερίνα Νοτοπούλου, Γιάννης 
Αμανατίδης, Χρήστος Γιαννούλης και Αλέξανδρος Τρια-
νταφυλλίδης.

Ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κόμ-
ματος Σωκράτης Φάμμελος, τόνισε «στόχος της μελέτης 
και του ΤΑΙΠΕΔ είναι η ανάκτηση όσο δυνατόν μεγαλύτε-
ρου κέρδους και μάλιστα προς όφελος ενός εργολάβου 
με τη μεγιστοποίηση της δόμησης, με κατοικίες και ψηλά 
κτίρια μπροστά στο πρανές της Αρετσούς». Συνοψίζοντας, 
ο κ. Φάμελλος επισήμανε πως «όπως διαπιστώθηκε και 
από τις τοποθετήσεις των βουλευτών της συμπολίτευσης 
αλλά και της πλειοψηφίας των επικεφαλής των Δημοτι-
κών παρατάξεων, υπάρχει κοινός τόπος απόψεων. προς 
όφελος της τοπικής κοινωνίας, που σαφώς δεν εξυπηρε-
τείται από τη ΣΜΠΕ

«Απευθύνομαι και ως βουλευτής και ως πολίτης που 
ζει στην Καλαμαριά. Στη μαρίνα επιχειρείται να συντελε-
στεί ένα έγκλημα, αν προχωρήσει η διαδικασία με όρους 
που θέλει το ΤΑΙΠΕΔ» δήλωσε μόλις έλαβε τον λόγο ο 
Γιάννης Αμανατίδης.

Η τομεάρχης Τουρισμού του κόμματος Κατερίνα Νο-
τοπούλου, χαρακτήρισε εγκληματική και απαράδεκτη 
την πρόταση του Ταμείου. Επίσης, έθεσε ως προτεραιότη-
τα τον θαλάσσιο τουρισμό και για τη Θεσσαλονίκη. «Ένα 
σχέδιο που δεν αναβαθμίζει το περιβάλλον και δεν λαμ-
βάνει υπόψη τις ανάγκες των πολιτών είναι καταδικασμέ-
νο να αποτύχει» τόνισε.

«Να συμβάλλουμε, ώστε να παρθεί πίσω η προκήρυ-
ξη του ΤΑΙΠΕΔ» δήλωσε ο Χρήστος Γιαννούλης και πρό-
σθεσε «δεν χρειάζεται  επιπλέον τσιμεντοποίηση για να 
καλυφθούν τα κέρδη ενός επενδυτή του ΤΑΙΠΕΔ» 

 «Το σχέδιο να επιστραφεί στην κυβέρνηση και τους 
εμπνευστές της» είπε χαρακτηριστικά ο Αλεξανδρος Τρι-
ανταφυλλίδης.

Κατά την ολοκλήρωση του Δημοτικού Συμβουλίου 
από την πλειοψηφία του σώματος αποφασίστηκε η έκδο-
ση ψηφίσματος, βασισμένο στις δύο προηγούμενες απο-
φάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και τη σύνταξη 
συνοδευτικού σημειώματος από τους βουλευτές, που θα 
ενισχύει την θέση του Δήμου Καλαμαριάς, προκειμένου 
να κατατεθούν στην Βουλή.

reportage
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Ένας πόλεμος χωρίς όπλα αλλά με χιλιάδες νεκρούς 

Η επέτειος της 25ης Μαρτίου σε ένα 
εφημερεύον νοσοκομείο  

Η επέτειος της 25ης Μαρτίου, 
της Εθνικής Παλιγεννεσίας 
και του Ευαγγελισμού της 

Θεοτόκου βρήκε γιατρούς και νοση-
λευτές της Θεσσαλονίκης να παλεύουν 
με την πανδημία του κορονοϊού. Στο 
νοσοκομείο  Γεώργιος Παπανικολάου,  
ένα από τα τρία που εφημέρευαν, ανή-
μερα της Εθνικής Επετείου  οι γιατροί, 
οι νοσοκόμοι και το παραϊατρικό προ-
σωπικό βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολ-
λές δυσκολίες, ωστόσο κατάφεραν να 
ξεκλέψουν μια στιγμή για να σκεφτούν 
το μήνυμα της 25ης Μαρτίου και να 
συναισθανθούν το επετειακό κλίμα στο 
οποίο έζησε όλη η χώρα.

Ράνια Παγίδου: 
Είμαστε οι Hρωες του 2021
Η Ράνια Παγίδου γραμματέας του 

σωματείου εργαζομένων στο νοσοκο-
μείο Παπανικολάου, σήκωσε την ελληνι-
κή σημαία και έστειλε μήνυμα δύναμης 
και θάρρους στους συναδέρφους της 
γιατρούς που έμπαιναν στην εφημερία 
ανήμερα της εθνικής επετείου. Μάλιστα 
σε ανάρτηση της σε σελίδα κοινωνικής 
δικτύωσης, τόνισε ότι οι Ήρωες του 
2021 είναι οι γιατροί οι νοσηλευτές και οι 
εργαζόμενοι σε παραϊατρικά επαγγέλμα-
τα στην δημόσια υγεία που καθημερινά 
δίνουν την δική της μάχη με τον αόρατο 
εχθρό. «Πρέπει να μείνουν στην Ιστορία 
ως οι μαχητές του 2021 για την διατήρη-
ση της υγείας όλων των Ελλήνων , ως 
απελευθερωτές μας, στην χειρότερη Πα-
γκόσμια Πανδημία που έπληξε τον πλα-
νήτη μας» υπογραμμίζει. 

Με μεγάλη ειλικρίνεια η κ. Παγίδου 
αυτοαποκαλείται ως σύγχρονη … Μπου-
μπουλίνα της Υγείας, τίτλος που θα μπο-
ρούσε κάλλιστα να ταιριάξει «γάντι» σε 
όλες τις γυναίκες που εργάζονται στη 
δημόσια υγεία  αν αναλογιστεί κανείς, 
τα όσα αντιμετωπίζουν καθημερινά στα 
νοσοκομεία.

Η Ράνια, όπως όλοι οι υγειονομικοί 
της χώρας, ζει για περισσότερο από έναν 
χρόνο όλα τα στάδια της πανδημίας μέσα 
από το νοσοκομείο Παπανικολάου, και 
όπως αποκάλυψε στην karfitsa εξαιτίας 
μιας αλλεργίας που την ταλαιπωρεί δεν 
της επιτράπηκε  ο εμβολιασμός. Ωστόσο 

καθημερινά βρίσκεται στη δουλειά της 
φορώντας μάσκα, κάσκα και γάντια και 
προσπαθεί να μην προσβληθεί από κο-
ρονοϊό. 

Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης είδε 
37 ασθενείς με κορονοϊό να περνάνε 
την πύλη του νοσοκομείου και 16 από 

αυτούς να εισάγονται για νοσηλεία. «Η 
Θεσσαλονίκη ακόμη αντέχει! Δεν έχου-
με γονατίσει και δεν απογοητευόμαστε. 
Νιώθουμε Ελπίδα!» μας αναφέρει με 
αξιοζήλευτη αισιοδοξία. Η ίδια όμως 
τονίζει ότι χωρίς έμπρακτη αναγνώριση 
από την Πολιτεία, οι υγειονομικοί δεν 
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Μάρτης … Γδάρτης για τα νησιά του Β.Α. Αιγαίου

«Ασπρισαν» τα ορεινά σε Λήμνο και Θάσο
Όχι μόνο χιόνισε άλλα το έστρω-

σε κιόλας στο βουνό Βίγλα της Λήμνου 
αφήνοντας άφωνους τους κατοίκους 
τους νησιού που είδαν δρόμους και αυ-
λές στα λευκά στα τέλη του πρώτου 
μήνα της Άνοιξης. Χιόνι έπεσε για περισ-
σότερο από μία ώρα την 25η Μαρτίου σε 
όλο το νησί ακόμη και δίπλα στη θάλασ-
σα, ωστόσο η πυκνότητα δεν ήταν ικανή 
για να το στρώσει.

Το χιόνι συνοδεύτηκε από πολύ χα-
μηλές θερμοκρασίες που έπεσαν κάτω 
από το μηδέν προκαλώντας τσουχτερό 
κρύο. Η χιονόπτωση δεν προκάλεσε σο-
βαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των 
αυτοκινήτων αν και χρειάστηκαν αντιο-
λισθητικές αλυσίδες για την κυκλοφορία 
στο ορεινό δίκτυο του νησιού.

Στο μεταξύ άφωνοι έμειναν  και οι  
κάτοικοι στη Θάσο, καθώς ξύπνησαν πα-

ραμονή της 25ης Μαρτίου και είδαν το 
χιόνι να καλύπτει όλα τα ορεινά χωριά.  
Η πυκνή χιονόπτωση λίγο πριν φύγει ο 
Μάρτιος προκάλεσε μέλη έκπληξη στους 
κατοίκους, που δεν περίμεναν να επιβε-
βαιωθεί σε τέτοιο βαθμό η πρόβλεψη της 

ΕΜΥ.
Συγκεκριμένα η πρόβλεψη έκανε 

λόγο για βροχές και σποραδικές καται-
γίδες, χωρίς να αποκλείονται και χιονο-
πτώσεις. Παρόμοιο σκηνικό είχε ο καιρός 
και ανήμερα της εορτής της επετείου 

της Ελληνικής Επανάστασης. Σε ορεινά 
χωριά όπως ο Θεολόγος και η Παναγία 
το ύψος του χιονιού έφθασε τα 8 - 10 
εκατοστά, με τη θερμοκρασία να πέφτει 
αισθητά και τον υδράργυρο να κινείται 
σταθερά κάτω από το μηδέν.

Μάλιστα η κακοκαιρία στα  μέσα της 
Άνοιξης δεν πέρασε χωρίς να προκαλέσει 
προβλήματα. Στον δρόμο Λιμένα –Πανα-
γίας αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν κα-
θώς οι οδηγοί δεν περίμεναν ότι ο δρό-
μος θα είχε γεμίσει με χιόνι και θα ήταν 
αδύνατη η διέλευση και καθώς δεν είχαν 
προλάβει να τοποθετήσουν τις αντιολι-
σθητικές αλυσίδες τους αναγκάστηκαν 
να σταματήσουν στη μέση του δρόμου.

Ο Δήμος Θάσου επιστράτευσε τα εκ-
χιονιστικά μηχανήματα που ανέβηκαν 
στο ορεινό χωριό και καθάρισαν το οδικό 
δίκτυο.

μπορούν να συνεχίσουν. «Χρειαζόμαστε προσλήψεις, 
αναγνώριση των βαρέων και ανθυγιεινών ενσήμων 
σε όλους τους κλάδους και στους φυσιοθεραπευτές, 
όπως μας υποσχέθηκαν. Είναι απολύτως απαραίτητο 
ο υγειονομικός να νιώσει ότι αναγνωρίζεται το έργο 
του με πράξεις. Ότι οι εργαζόμενοι στα παραϊατρικά 
επαγγέλματα, οι τραυματιοφορείς για παράδειγμα και 
οι ακτινολόγοι δεν είναι κατώτεροι από τους νοση-
λευτές» καταλήγει η κ. Παγίδου. 

Ελένη Σιώτου: Μέσα σε έναν χρόνο 
περάσαμε δια πυρός και σιδήρου 
Λίγες αίθουσες πιο μακριά η Ελένη Σιώτου,  κτη-

νίατρος, υπεύθυνη του πειραματικού εργαστηρίου 
της Αιματολογικής κλινικής και πρόεδρος των ερ-
γαζομένων στο νοσοκομείο, βλέπει τις σημαίες που 
κυματίζουν στο κτίριο διοίκησης του Γ. Παπανικολά-
ου και αναλογίζεται το μεγαλείο της Επετείου. Μέσα 
στο νοσοκομείο  όμως  η εικόνα που αντικρύζει είναι  
εντελώς διαφορετική. Γιατροί και νοσοκόμοι τρέχουν 
αλλόφρονες να προλάβουν τις νέες εισαγωγές και 
να τακτοποιήσουν τους ασθενείς που ήδη βρίσκονται 
σε απλούς θαλάμους COVID και ΜΕΘ. Η εφημερία το 
πρωί της Πέμπτης άρχισε με 27 κλίνες ΜΕΘ γεμάτες 
από ασθενείς με κορονοϊό. Πολλοί από αυτούς είναι 
όπως μας πληροφορεί, η κ. Σιώτου  άνθρωποι νεότε-
ρης ηλικίας που παλεύουν για μεγάλο διάστημα με 
τη νόσο με τους περισσότερους να καταφέρνουν να 
βγουν νικητές. «Από την ώρα που άρχισαν οι εμβολια-
σμοί ο μέσος όρος ηλικίας στις ΜΕΘ έπεσε κατακόρυ-

φα. Ανάμεσα τους είναι ασθενείς από 37 ετών, χωρίς 
υποκείμενα νοσήματα που δίνουν τη δική τους μάχη 
για να κρατηθούν στη ζωή» μας εξηγεί και υπογραμ-
μίζει το γεγονός ότι η παραμονή των ίδιων ασθενών 
στις ΜΕΘ μπορεί να κρατήσει και περισσότερο από 
έναν μήνα είναι αυτό που πιέζει το σύστημα υγείας. 
Η Ελένη Σιώτου είναι η πρώτη υγειονομικός από το 
νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου που εμβολιάστηκε κατά 
του κορονοϊού. Ήταν μια στιγμή που ένιωσε ασφαλής. 
Άλλωστε το εργαστήριο το οποίο έχει υπό την ευθύνη 
της και οι δοκιμές που γίνονται επιβάλλουν όλα τα 
μέτρα προστασίας και φυσικά τον εμβολιασμό. 

Η κ. Σιώτου εδώ και έναν χρόνο εργάζεται ακα-
τάπαυστα χωρίς άδεια στο νοσοκομείο. Με δεδομένο 
ότι οι άδειες έχουν ανασταλεί δεν έχει τη δυνατότητα 
όπως μας αναφέρει  να αποσυμπιεστεί από το φόρ-
το εργασίας για μέρες και να αλλάξει παραστάσεις. 
Ωστόσο δεν το βάζει κάτω. Κοιτά πίσω τους μήνες 
που πέρασαν και αισθάνεται την ελπίδα ότι τα χειρό-
τερα πέρασαν. «Όταν πέρυσι στην Εθνική μας εορτή 
είχαμε 10 -15 διασωληνομένους στις νεοσύστατες  
ΜΕΘ COVID και αισθανόμασταν εξουθενωμένοι και  
φοβισμένοι δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι 
θα ζήσουμε αυτό που ήρθε με το δεύτερο κύμα τον 
Οκτώβριο!» αναφέρει  και εξηγεί ότι σήμερα είναι κα-
λύτερα τα πράγματα. 

Ινφο: Η διοίκηση του νοσοκομείου Παπανικο-
λάου τοποθέτησε τρεις Ελληνικές στα κτίρια προς 
τιμήν των Ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης και 
των 200 ετών από το 1821!

reportage
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Τσαβλής: Καληνύχτα σας κ. Ζέρβα

Με σκληρούς χαρακτηρισμούς απάντησε στον 
δήμαρχο Θεσσαλονίκης για την υπόθεση των εμ-
βολιασμών ο Δρόσος Τσαβλής. Μπορεί να είχαν 
προηγηθεί συνεντεύξεις του σε ραδιόφωνα και 
τηλεοράσεις, ωστόσο απευθυνόμενος προς τους 
δημοτικούς συμβούλους, ο κ.Τσαβλής επανέλα-
βε πως δεν διέπραξε τίποτα παράνομο και τίποτα 
ανήθικο και πως έκανε απλώς το καθήκον του, 
πιστός στον όρκο του Ιπποκράτη. Για τις κινήσεις 
του δημάρχου, για την ταχύτητα που -όπως είπε- 
ενήργησε, τη σπουδή να απαιτήσει την παραίτηση 
του από τη θέση του προέδρου και τις ενέργειες 
να ενημερώσει τα ΜΜΕ και το κόμμα της Νέας 
Δημοκρατίας σχολίασε πως δείχνουν “άνθρωπο 
που δεν σταματάει πουθενά προκειμένου να επι-
τελεστούν οι προσωπικοί του φιλόδοξοι πολιτικοί 
στόχοι”. Σκλήρυνε ακόμη περισσότερο την κριτική 
του στη συνέχεια κατηγορώντας τον δήμαρχο πως 
“έχει πλήρη άγνοια” για το θέμα των εμβολιασμών 
και προσθέτοντας πως “δυστυχώς είστε αμετανό-
ητος και επικίνδυνος διότι επαναλαμβάνετε την 
ίδια άποψη ακόμη και σήμερα που έχω εξηγήσει 
λεπτομερώς τι συνέβη”. Υπογράμμισε, δε, πως εάν 
η χώρα είχε “άλλους 10 δημάρχους σαν κι εσάς, 
που με τόση ευκολία θα πετούσαν τα εμβόλια για 
να μην πληγεί η εικόνα τουος και τσαλακωθεί το 
πολιτικό τους μέλλον, δεν θα μας έμενε κανένα 
εμβόλιο”. Κλείνοντας την τοποθέτηση του κ.Τσα-
βλής επέλεξε να αφιερώσει με νόημα στίχους του 
Ντίνου Χριστιανόπουλου. “Προσπαθήσατε να με 
θάψετε πολλές φορές αλλά ξεχάσατε πως ήμουν 
σπόρος. Καληνύχτα σας κ.Ζέρβα...”., σημείωσε 
χαρακτηριστικά.

karfitsomata
Η δύσκολη πρώτη συνεδρίαση του Λεκάκη

Πυρ ομαδόν 

Ζέρβας: Υψηλού συμβολισμού 
οι εμβολιασμοί

Χαμηλά την … μπάλα 

Ακριτίδου: Οι πολίτες δεν είναι σανοφάγοι

Την ...παρθενική του εμφάνιση ως πρόεδρος του 
δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης σε μία, ομολο-
γουμένως, δύσκολη συνεδρίαση έκανε ο Πέτρος Λεκά-
κης. Δέχθηκε τις ευχές των συναδέλφων του για “καλό 
κουράγιο”, “καλή επιτυχία” και φυσικά να είναι “σιδερο-
κέφαλος” στη νέα του θέση. Πάντως, η συνεδρίαση με 
την οποία έκανε ποδαρικό ο κ.Λεκάκης αποδείχθηκε για 
“γερά νεύρα”, ενώ διήρκησε συνολικά δύο ημέρες! Η 
πρώτη ημέρα της συνεδρίασης (με διάρκεια άνω των 8 
ωρών) αναλώθηκε στις τοποθετήσεις του δημάρχου, των 
επικεφαλής των παρατάξεων και των δημοτικών συμ-
βούλων, ενώ κρίθηκε απαραίτητο να συγκληθεί το Σώμα 
και την επομένη για την ολοκλήρωση της συζήτησης των 
κρατημένων θεμάτων.

Φουλ επίθεση εξαπέλυσαν στον δήμαρχο Θεσσαλο-
νίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα, οι ανεξάρτητοι πλέον δημο-
τικοί σύμβουλοι Δρόσος Τσαβλής, Δήμητρα Ακριτίδου 
και Ιωάννα Σπανού μετά τα όσα διαδραματίστηκαν το 
προηγούμενο διάστημα με τις αποπομπές και τις παραι-
τήσεις τους και που οδήγησαν σε αναδιάταξη του διοι-
κητικού σχήματος. Και οι τρεις περίμεναν να έρθει η ώρα 
της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για να το-
ποθετηθούν επίσημα και να στηλιτεύσουν τις αποφάσεις 
του δημάρχου. Μάλιστα, ζήτησαν από το νέο πρόεδρο να 
τοποθετηθούν επί προσωπικού μετά την τοποθέτηση του 
δημάρχου και την εκ νέου αναφορά του στην υπόθεση 
των εμβολιασμών. Ο κ.Τσαβλής ζήτησε να μιλήσει πριν 
τους επικεφαλής των παρατάξεων με τον κ.Λεκάκη να 
του επισημαίνει πως δεν γίνεται βάση κανονισμού και να 
υπόσχεται πως θα μιλήσουν και οι τρεις πρώτοι από τους 
δημοτικούς συμβούλους... όπως κι έγινε!

Η Δήμητρα Ακριτίδου από την πλευρά της κάλεσε τον δήμαρχο να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για τα περί “ηθικής τά-
ξης” που αναφέρθηκαν στην ανακοίνωση της αποπομπής της, ειδάλλως επιφυλάχθηκε για τη συνέχεια που θα αποδοθεί 
στα αρμόδια όργανα της πολιτείας. Ανάλογη τοποθέτηση είχε κάνει λίγα 24ωρα νωρίτερα η κ. Ακριτίδου και μέσω της 
συνέντευξης που παραχώρησε στην εφημερίδα “Karfitsa”. “Δεν θεωρώ ότι έκανα τίποτα παράνομο ή παράτυπο ή μη ηθικό 
και μπορούσα να του εξηγήσω το γιατί. Δεν δέχτηκε καμία εξήγηση από μένα”, είπε η πρώην αντιδήμαρχος, συμπληρώ-
νοντας πως η αποπομπή της ήταν “οργανωμένη διότι κάπου δεν ήμασταν αρεστοί”. Απευθυνόμενη προς τον κ.Ζέρβα είπε 
ακόμη πως “οι πολίτες δεν είναι σανοφάγοι. Κρινόμαστε όλοι, μερικές φορές θέλει λίγο χρόνο να αποκαλυφθεί η αλήθεια”.

“Η τήρηση των κανόνων και η ισότητα στην πρόσβα-
ση σε αυτό το αγαθό που λέγεται εμβόλιο αποτελεί ζή-
τημα αρχής, ζήτημα ηθικής τάξης. Οι εμβολιασμοί είναι 
ένα ζήτημα πολύ υψηλού συμβολισμού για την κοινωνία 
μας”, τόνισε ο κ.Ζέρβας για την υπόθεση των εμβολια-
σμών που οδήγησαν στην αποπομπή Τσαβλή – Ακριτίδου 
από τη διοίκηση. Επανέλαβε ο κ.Ζέρβας πως εάν προέ-
κυπταν παρόμοια περιστατικά και σήμερα, θα αντιδρούσε 
και πάλι ως δήμαρχος με τον ίδιο τρόπο εκφράζοντας μά-
λιστα τη σιγουριά πως και οι επικεφαλής των υπολοίπων 
παρατάξεων θα έπρατταν το ίδιο εάν ήταν στη θέση του.

Ο κ.Ζέρβας, πάντως, στην τοποθέτησή του για την 
υπόθεση των εμβολιασμών κράτησε ήπιους τόνους και 
αναφερόμενος στον Δρόσο Τσαβλή είπε πως σε προσω-
πικό επίπεδο στεναχωρέθηκε για την εξέλιξη, ενώ τον 
ευχαρίστησε για τη συμβολή του από τη θέση του προέ-
δρου του δημοτικού συμβουλίου και του ευχήθηκε χρό-
νια πολλά για την ονομαστική του εορτή που συνέπεσε με 
την ημέρα της συνεδρίασης του Σώματος. Από την άλλη, 
δεν ανέφερε σε όλη τη διάρκεια καθόλου το όνομα της 
πρώην αντιδημάρχου Παιδείας, Δήμητρας Ακριτίδου.
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Πυρά και από την Σπανού 

Τι ξέρει ο Γ. Ορφανός 
που δεν ξέρουν οι άλλοι

Κατηγορίες εναντίον του δημάρχου ότι μεθόδευσε την πα-
ραίτηση της εξαπέλυσε με τη σειρά της και η Ιωάννα Σπανού, 
η οποία εκλέχθηκε με την παράταξη του κ.Ζέρβα και συνεχίζει 
πλέον ως ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος. ‘Οπως είπε η κ.Σπα-
νού επί μήνες ζητούσε επίμονα συνάντηση μαζί του προκειμέ-
νου να τον ενημερώσει για τρέχοντα θέματα του βρεφοκομείου 
Αγιος Στυλιανός και ο δήμαρχος δεν την δεχόταν. Μάλιστα τον 
κάλεσε να απαντήσει στα ερωτήματα “γιατί μας αποκαλούσατε 
άχρηστους;” και “ήμασταν άχρηστοι μετά τις εκλογές ενώ πριν 
ήμασταν χρήσιμοι για να εκλεγείτε;”. Πρόσθεσε πως “εμείς οι 
άχρηστοι σας πλαισιώσαμε. Τρέξαμε. Αγωνιστήκαμε, Πιστέψαμε 
και πείσαμε” αναφερόμενη στον προεκλογικό αγώνα στο πλευ-
ρό του κ.Ζέρβα και κατέληξε λέγοντας προς τον δήμαρχο Θεσ-
σαλονίκης, που ανέλαβε την προεδρία στο Ιδρυμα Αγιος Στυλια-
νός... “χάρισμα σας η καρέκλα του βρεφοκομείου”. 

Στην καταγγελία πως και άλλοι αντιδήμαρχοι του δήμου 
Θεσσαλονίκης εμβολιάστηκαν εκτός σειράς προχώρησε ο επι-
κεφαλής της δημοτικής παράταξης “Η Θεσσαλονίκη είναι το 
Μέλλον”, Γιώργος Ορφανός, στη διάρκεια της δικής του τοπο-
θέτησης στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. “Εάν το 
ξέρει ο δήμαρχος, μήπως έχει και ο ίδιος ευθύνη;”, ρώτησε χα-
ρακτηριστικά. Αναφορικά με τους χειρισμούς του δημάρχου για 
την αποπομπή Τσαβλή και Ακριτίδου ο κ. Ορφανός είπε πως τον 
εξέπληξε αρνητικά και αναρωτήθηκε: “Δεν είχαν το δικαίωμα να 
πουν την άποψη τους πριν τους πετάξουν με τις κλωτσιές;”.

TA ΦΩΤΑ ΕΣΒΗΣΑΝ…  Ευχαριστούμε πολύ τις 
κυβερνήσεις των κρατών όλου του κόσμου που 
τίμησαν την επέτειο των 200 χρόνων της Ελλη-
νικής Επανάστασης του 1821 και βεβαίως την Ελ-
ληνική Κυβέρνηση που εν μέσω κορύφωσης της 
πανδημίας, με σοβαρότητα και ευθύνη έκανε το 
καλύτερο δυνατό για να αισθανθούμε όλοι οι Έλ-
ληνες υπερήφανοι έστω για τις λίγες αυτές ημέρες 
της 25ης Μαρτίου. Όμως, οι γιορτές, οι παρελάσεις 
και τα φώτα σβήνουν και από αύριο επιστρέφουμε 
όλοι στην πολύ δύσκολη πραγματικότητα που βι-
ώνει η χώρα… 

Μια χώρα, με τους πολίτες της, κουρασμένους 
από τα συνεχή ψέματα των ειδικών λοιμωξιολό-
γων και πολιτικών που μας έχουν στερήσει στην 
κυριολεξία για βραχύ χρονικό διάστημα, την ελευ-
θερία μας, την εργασία μας και την υγεία μας. Οι 
αριθμοί των ασθενών covid 19 κι εκείνων που 
χάνουν τη μάχη συνεχώς ανεβαίνουν, παρά το κα-
θολικό lock down σε ολόκληρη τη χώρα. Οι παρα-
τάσεις πάνε από βδομάδα σε βδομάδα και τελει-
ωμό δεν έχουν, με αποτέλεσμα όλοι να νιώθουν 
«ότι κάποιοι συστηματικά μας κοροϊδεύουν, γιατί 
εξ αρχής φοβούνται να μας πούνε την αλήθεια». 
Κάποιοι επιστήμονες ήδη άρχισαν να τη λένε δειλά 
– δειλά για να μας προετοιμάσουν για την «πικρή 
αλήθεια» που είναι η πρόγνωση, ότι η πανδημία 
του κορονοϊού θα μας ταλαιπωρήσει για δύο έως 
τρία ακόμη χρόνια! Ο ιός με τις όποιες μεταλλάξεις 
του θα «κάνει τον κύκλο» του, όπως ακριβώς το 
ίδιο συνέβη και με την πανδημία του περασμένου 
αιώνα με την ισπανική γρίπη…

Όπως φαίνεται από τη δυσκολία της παραγω-
γής και διάθεσης των εμβολίων, αλλά και από την 
εφαρμογή της πράξης των εμβολιασμών στους 
πολίτες, απαιτούνται και χρόνος και μέσα για την 
επίτευξη του στόχου που έχει μπει μέχρι το τέλος 
του 2021 να έχει εμβολιαστεί το 60% του πληθυ-
σμού σε Ευρώπη και Αμερική. Χωρίς πρόβλεψη για 
το τι θα γίνει με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, 
αν όλα πάνε καλά οι εμβολιασμοί θα συνεχιστούν 
σίγουρα και το 2022, πράγμα που επιβεβαιώνει 
ότι θα «μάθουμε να ζούμε έτσι με περιορισμούς 
και απαγορεύσεις τουλάχιστον για τα επόμενα δύο 
χρόνια».

Τι σημαίνει όμως, όλο αυτό για την παγκό-
σμια οικονομία και τι θα συμβεί στην ελληνική 
κοινωνία που δέχθηκε συντριπτικό χτύπημα στην 

οικονομία της, εξ αιτίας της πανδημίας, την ώρα 
που προσπαθούσε να βγεί από την υπερδεκαετή 
κρίση των μνημονίων, της υπερφορολόγησης και 
των μεγάλων περικοπών μισθών και συντάξεων. 
Πάνω από τέσσερα εκατομμύρια φορολογούμε-
νοι σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία της ΑΑΔΕ 
έχουν βεβαιωμένες οφειλές στην εφορία και αδυ-
νατούν να πληρώσουν έστω και 50 ευρώ το μήνα! 
Για να πούμε τι άλλο συμβαίνει στις οφειλές στα 
ταμεία του ΕΦΚΑ και στα «καπέλα» του νόμου Κα-
τρούγκαλου που έχουν διαλύσει όλες τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις. Ποια προοπτική έχουν ολό-
κληροι τομείς που παραμένουν κλειστοί ή είναι 
πληττόμενοι παροχής υπηρεσιών, λιανεμπόριο, 
τουρισμός, μεταφορές και χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες; Για την εστίαση ούτε λόγος να γίνεται, 
καλό Ιούνιο και βλέπουμε, λένε οι «ειδικοί»…

Αλήθεια, μιας και μιλάμε για την ελληνική οι-
κονομία… Πόσο θα αντέξουν ακόμη οι οικονομίες 
όχι μόνον της χώρας μας, αλλά όλης της Ευρώπης 
και της Αμερικής, με μηδενικά επιτόκια και άρα 
με αφανισμό της αποταμίευσης – Τι θα συμβεί με 
το δολάριο; Τι θα συμβεί με το ευρώ, όταν λόγω 
των μέτρων της πανδημίας, είναι επιβεβλημένο το 
πάγωμα της προσφοράς και της ζήτησης; Στην μι-
κρή Ελλαδίτσα μας «χάνονται» από τα ταμεία του 
κράτους λόγω κορονοϊού πάνω από 4 δις ευρώ 
κάθε μήνα – Σκεφτείτε τι ποσά χάνονται ανά ώρα 
στις μεγάλες βιομηχανικές χώρες και εύκολα θα 
υποψιαστείτε ότι έρχεται κάτι πολύ μεγάλο στην 
παγκόσμια οικονομία…

Ας μη γελιόμαστε, η κατάσταση είναι πολύ 
σοβαρή και πραγματικά η προσπάθεια αυτής της 
Κυβέρνησης είναι εξαιρετικά δύσκολη. Όσο το 
πρόβλημα με την πανδημία επιδεινώνεται, τόσο 
και οι ελπίδες για ανασυγκρότηση στενεύουν. Η 
ΓΣΕΕ προ μηνός με δεκάδες διαβήματα κρούει 
τον κώδωνα του κινδύνου ότι πάνω από 700.000 
επιχειρήσεις έχουν υπερχρεωθεί, έχουν «κάψει τα 
αποθέματα λίπους» έχουν μειώσει το προσωπικό 
τους και δεν θα αντέξουν το βάρος. Που σημαίνει 
ότι πάνω από 250.000 εργαζόμενοι θα χάσουν τη 
δουλειά τους. Γι’ αυτό η Κυβέρνηση, ενώ τα κρού-
σματα ανεβαίνουν, ψάχνει τρόπους για να ανοίξει η 
αγορά το δυνατόν συντομότερα. Ας ευχηθούμε ότι 
ο «Θεός της Ελλάδος» θα βάλει το χέρι του, γιατί 
έχουμε μπροστά μας, μια πολύ δύσκολη χρονιά… 

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Θλίψη για την απώλεια
του Σόλωνα

Rapid από την Περιφέρεια στην 
Μητρόπολη Νεάπολεως

Εφυγε από τη ζωή ο Σόλωνας, ο αδέσποτος 
σκύλος που κυκλοφορούσε στα Λαδάδικα και 
ήταν η μασκότ της περιοχής. Η απουσία του προ-
κάλεσε θλίψη στους ανθρώπους που τον φρόντι-
ζαν για χρόνια με ιδιαίτερη αγάπη. Μεταξύ αυτών 
και ο υφυπουργός Εσωτερικών (Τομέας Μακεδο-
νίας – Θράκης), Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος δι-
ατηρεί το πολιτικό του γραφείο στην Κατούνη και 
συναντούσε καθημερινά το συμπαθές τετράποδο. 
Ο κ.Καλαφάτης ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης μια φωτογραφία του με τη μασκότ των 
Λαδάδικων σχολιάζοντας: “Ο Σόλωνας έφυγε από 
κοντά μας. Θα προστατεύει άλλες γειτονιές... Θα 
μας λείψεις Σολωνάκο...”.

Τρεις χιλιάδες rapid test παρέδωσε ο περι-
φερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος 
Τζιτζικώστας, στο Κοινωνικό Ιατρείο της Ιεράς 
Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, 
παρουσία του Μητροπολίτη Βαρνάβα. Τα τεστ ανί-
χνευσης για τον κορονοϊό δόθηκαν για τον έλεγ-
χο των ανασφάλιστων και απόρων κατοίκων της 
δυτικής Θεσσαλονίκης και αποτέλεσαν δωρεά του 
Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου. 

karfitsomata
Ενημέρωση για εμβολιασμούς 
ζήτησε η Νοτοπούλου

Διαφοροποιήθηκε ο Αβαρλής

Νοτοπούλου σε Καλφακάκου: 
«Τι θέλεις για Ζαριανοπουλο;»

Ακύρωση της αντικατάστασής της 
ζητά η Σπανού 

Να αναλάβει πρωτοβουλία και να καλέσει στην επό-
μενη συνεδρίαση του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης υγειονομικούς 
εργαζόμενους στα νοσοκομεία της πόλης ώστε να ενη-
μερωθεί το Σώμα για την πορεία τόσο των εμβολιασμών 
όσο και για τη μάχη κατά της πανδημίας κάλεσε τον Πέτρο 
Λεκάκη η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Θεσσα-
λονίκη Μαζί”, Κατερίνα Νοτοπούλου. Κατέθεσε το αίτημα 
για ειδική συνεδρίαση λέγοντας η κ.Νοτοπούλου πως θα 
πρέπει τόσο το δημοτικό συμβούλιο όσο και οι πολίτες να 
έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί με τα 
εμβόλια και τον κορονοϊό.

Για δεύτερη φορά σε μικρό χρονικό διάστημα ο Γιώρ-
γος Αβαρλής διαφοροποίησε τη στάση του από αυτή της 
διοίκησης του δήμου Θεσσαλονίκης. Στην τελευταία συ-
νεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ο αντιδήμαρχος 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης ψήφισε υπέρ της συζήτησης 
για τη δίωξη του γιατρού του ΑΧΕΠΑ, Αθανάσιου Σιούλη, 
μετά από ψήφισμα που κατέθεσε η “Λαϊκή Συσπείρωση”, 
την ώρα που οι σύμβουλοι της διοίκησης τάχθηκαν κατά. 
«Είμαι υπέρ του να συζητηθεί και να σταματήσει το κυνή-
γι των μαγισσών των Αριστερών», είπε χαρακτηριστικά 
ο κ.Αβαρλής. Υπενθυμίζεται, πως περίπου ένα μήνα πριν 
είχε διαφοροποιήσει τη στάση του και για τη συζήτηση 
των επεισοδίων του ΑΠΘ.

“Ρία, τι θέλεις να πω για τον Ζαριανόπουλο;” ρώτησε 
η Κατερίνα Νοτοπούλου την Ρία Καλφακάκου, στη διάρ-
κεια της τελευταίας συνεδρίασης του δημοτικού συμ-
βουλίου, ξεχνώντας το μικρόφωνο της ανοιχτό την ώρα 
της τοποθέτησης του Βασίλη Γάκη. “Ακούγεστε κυρία 
Νοτοπούλου”, της είπε ο πρόεδρος Πέτρος Λεκάκης, με 
την επικεφαλής της παράταξης “Θεσσαλονίκη Μαζί” να 
γελά και να προσθέτει: “Μας πιάσατε!”. Διευκρίνισε, δε, 
η κ. Νοτοπούλου πως η ερώτηση προς τη δημοτική της 
σύμβουλο αφορούσε το θέμα του ψηφίσματος που κα-
τέθεσε η παράταξη “Λαϊκή Συσπείρωση” για τη συζήτηση 
στο συμβούλιο της δίωξης του γιατρού του ΑΧΕΠΑ.

Ένα βήμα παρακάτω προχώρησε η Ιωάννα Σπανού 
μετά την απόφαση του δημάρχου Θεσσαλονίκης να την 
παύσει από τα καθήκοντα της ως πρόεδρο του Ιδρύματος 
“Αγιος Στυλιανός”. Η ανεξάρτητη, πλέον, δημοτική σύμ-
βουλος προσέφυγε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μα-
κεδονίας Θράκης ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση του 
κ. Ζέρβα εκτιμώντας πως η αντικατάσταση της δεν έγινε 
με τρόπο που ορίζει ο νομοθέτης.
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Η Ιατρική ευθύνη 
απορρέει από την ια-
τρική πράξη (συνταγο-
γράφηση, ιατρικές βε-
βαιώσεις κ.ο.κ) με την 
οποία επιτυγχάνεται 
η πρόληψη, διάγνω-
ση και θεραπεία του 
ασθενούς με οποια-
δήποτε επιστημονική 
μέθοδο (Ν3418 ΦΕΚ 
Α’ 287/28.11.2005).
Ιατρικό σφάλμα είναι η υπαίτια παράβα-
ση των κανόνων της ιατρικής επιστήμης 
και εμπειρίας ή η έλλειψη επιμέλειας 
από ιατρό που με ενέργεια ή παράλειψή 
του προκάλεσε ζημία ή και θάνατο στον 
ασθενή ενώ το δυσμενές αποτέλεσμα
θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί (σω-
ματική βλάβη ή ανθρωποκτονία από 
αμέλεια κλπ-άρθρα 314παρ1α,302 
παρ1 Ποινικού Κώδικα)
Πάντοτε γνώμονας είναι το εάν ο ια-
τρός ενήργησε με βάση τις αρχές τις 
ιατρικής επιστήμης(κανόνες δεοντολο-
γίας) και με καλή πίστη (Απόφαση ΣτΕ 
572/2013,Αρείου Πάγου 1362/2007). 
Για ιατρικό σφάλμα ιατρού Δημοσίου 
Νοσοκομείου ευθύνεται το ίδιο το Νοσο-
κομείο ως Ν.Π.Δ.Δ(άρθρο 105 Εισαγωγι-
κού Νόμου Αστικού Κώδικα)
Ο θεράπων ιατρός έχει ιδιαίτερη νομική 
υποχρέωση να συμβάλλει στην απο-
κατάσταση της υγείας ή στη διατήρηση 
της ζωής του ασθενούς (άρθρο 15ΠΚ). 
Έχει το καθήκον αληθείας προς τον 
ασθενή ενημερώνοντας τον με ακρί-
βεια για την κατάσταση του και για τις 
θεραπευτικές μεθόδους που θα ακο-
λουθηθούν εφόσον ο ασθενής δώσει 
προηγουμένως τη συναίνεση του (άρ-
θρο 5 Ευρωπαϊκής Σύμβασης, άρθρο 
47 Ν2071/1992,αρ11Ν. 3418/2005), 
μπορεί όμως να αποκρύψει την αλήθεια 
μόνο εάν είναι προς όφελος του. Επίσης 
θα πρέπει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια 
για οτιδήποτε γνωρίζει (ιατρικό απόρ-
ρητο-άρθρο 23 Ν1565/1939). Οφείλει 
να συνεργάζεται αρμονικά με τους νο-
σηλευτές και το υπόλοιπο προσωπικό, 
παραμερίζοντας τυχόν προσωπικές δια-
φορές (αρ21παρ4 Ν3418/2005)
Κάθε χειρουργός οφείλει στο προεγχει-
ρητικό στάδιο να διενεργεί προέλεγχο, 
κάτι που παραλείπεται σε επείγοντα πε-
ριστατικά. Στο στάδιο της εγχείρησης θα 
πρέπει να χειρουργεί με γνώμονα όσα 
έχει προσχεδιάσει, καθώς και να συντάσ-
σει Πρακτικό Χειρουργείου που θα ανα-
φέρει τις μεθόδους που χρησιμοποίησε. 
Στη μετεγχειρητική φάση ο χειρουργός 
είναι υπεύθυνος για τη μετεπεμβατική 

φροντίδα του ασθε-
νούς (αρ 21παρ5 
Ν3418/2005),ενώ με 
τη χορήγηση εξιτηρίου 
πρέπει να καθοδηγεί 
τον ασθενή ορθώς(άλ-
λως μπορεί να προ-
κύψει ευθύνη του για 
κακή καθοδήγηση).
Η νομική ευθύνη των 

ιατρών μπορεί να είναι πειθαρχική (απέ-
ναντι σε όργανα του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή στο Πει-
θαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλ-
λόγου), αστική απέναντι στον ασθενή 
(υποχρέωση αποζημίωσης αρκεί βέβαια 
να επικρατεί η αρχή της πλήρους απο-
δείξεως από τον ενάγοντα ), ποινική, 
όπου τιμωρείται για προσβολή εννόμων 
αγαθών του ασθενούς.
Για μη συντήρηση χειρουργικών ερ-
γαλείων ή ιατρικών μηχανημάτων την 
ευθύνη φέρει ο αρμόδιος τεχνικός (και 
δεν είναι υπεύθυνος ο ιατρός για αιφνί-
δια βλάβη τους ή για κακή συντήρηση, 
αφού δε μπορούσε να την προβλέψει 
από πριν, ΣυμβΕφΘρακ 62/2001,Συμ-
βΑΠ728/1998).
Εάν ελλείπει η τεχνική υποδομή ο ιατρός 
δεν πρέπει να αναλαμβάνει καμία επέμ-
βαση, εκτός εάν η μη άμεση επέμβαση 
θα επιφέρει θάνατο του ασθενούς(Συμ-
βΠλημΑγρινιου 8/2000)
Η ποινική ευθύνη είναι πάντα απόλυτα 
προσωπική του κάθε ιατρού, ενώ ανα-
φορικά με την αστική ευθύνη ο ιατρός 
μπορεί να ασφαλιστεί σε κάποια ασφα-
λιστική εταιρεία ώστε σε περίπτωση που 
επιδικαστεί αποζημίωση σε βάρος του 
να την καλύψει εκείνη.
Το δικαστήριο υποβοηθούμενο από μάρ-
τυρες και πραγματογνώμονες κρίνει με 
βάση την αρχή της ηθικής απόδειξης, της 
αξιολόγησης δηλαδή των αποδεικτικών 
μέσων κατά συνείδηση, εξετάζοντας εάν 
ο ιατρός ενήργησε σύμφωνα με τους κα-
νόνες της ιατρικής επιστήμης (lege artis) 
και εάν επέδειξε την επιμέλεια του μέ-
σου συνετού ιατρού. Η θεωρία lege artis 
αδιαφορεί για το αποτέλεσμα και εξετά-
ζει εάν ο ιατρός έδρασε με βάση τους κα-
νόνες της ιατρικής άσχετα με την έκβαση 
της επέμβασης, γιατί αυτή εξαρτάται από 
τυχαίους παράγοντες.
Οι ποινές ξεκινούν από 12 περίπου μήνες 
με αναστολή και φθάνουν μέχρι και 36 
μήνες για ανθρωποκτονία από αμέλεια. 

* Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος 
Αθηνών

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η 
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Ιατρικό λάθος: Ποινική και αστική ευθύνη των ιατρών karfitsomata
Αντίδραση Σιμόπουλου 
για τον «έρανο» των καθηγητών ΑΠΘ 

Στα γραφεία του ΥΜΑΘ στην Αθήνα ο Πλακιωτάκης

Ο Μπαραλιάκος για τις υποδομές ΑμεΑ

Δ. Κούβελας: «Μέσα σε λίγους μήνες, 
ψηφιακά άλματα ετών»

Στο «στόχαστρο» Γιαννούλη η Κεραμέως

Την έντονη αντίδραση του Στράτου Σιμόπουλου προκάλεσε η πρωτοβουλία πα-
νεπιστημιακών καθηγητών του ΑΠΘ να ξεκινήσουν έρανο για τη συλλογή χρημάτων 
για τα δικαστικά έξοδα των συλληφθέντων στις καταλήψεις. «Πραγματικά η προσπά-
θεια για να έχουμε μια «κανονική» χώρα αποδεικνύεται συνεχώς πολύ δύσκολη. Θα 
περίμενα από Πανεπιστημιακούς δασκάλους και διοικητικούς του ΑΠΘ να μαζεύουν 
χρήματα για την αποκατάσταση των ζημιών στη Πρυτανεία από τις πρόσφατες κατα-
λήψεις. Δυστυχώς, η προσμονή μου αποδεικνύεται μάταιη», δήλωσε ο βουλευτής Α’ 
Θεσσαλονίκης. 

Τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη υποδέχθη-
κε στο γραφείο του Υφυπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης) στην Αθήνα ο 
υφυπουργός Σταύρος Καλαφάτης. Οι δυο άνδρες συζήτησαν θέματα που αφορούν τη 
Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και τη Θράκη, με τον κ. Πλακιωτάκη να είναι ο πρώτος 
υπουργός που επισκέπτεται τους χώρους του ΥΜΑΘ στην πρωτεύουσα. Τους Σταύρο 
Καλαφάτη και Γιάννη Πλακιωτάκη συνδέει φιλιά πολλών χρόνων, με τον Υφυπουργό 
να καλεί τον Υπουργό να επισκεφτεί την Θεσσαλονίκη και το διοικητήριο. 

Προτεραιότητα της Ημαθίας σε υποδομές προσβασιμότητας για ΑμΕΑ, ενόψει της 
πρωτοβουλίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης  για καταγραφή των ελλείψεων-υφιστά-
μενης κατάστασης στα Δικαστικά Μέγαρα και τις κτιριακές δομές δικαιοσύνης, ζήτησε 
από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Κώτσηρα, ο τοπικός βουλευτής Τάσος Μπα-
ραλιάκος. Ο Υφυπουργός έδωσε την διαβεβαίωση ότι η απογοητευτική κατάσταση 
αναφορικά με την προσβασιμότητα των ΑμΕΑ σύντομα θα αποτελεί παρελθόν.

Εισηγητής σε σχέδιο νόμου, που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής, το οποίο 
συνδράμει ακόμη περισσότερο στην ψηφιακή αναβάθμιση της Ελλάδας είναι ο Βου-
λευτής Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Δημήτρης Κούβελας. Όπως ανέφερε «η προσφορά 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, υπήρξε 
ιδιαιτέρως σημαντική και μέσα σε λίγους μήνες έχουν γίνει «άλματα» ετών ως προς 
την οργάνωση της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών».

Την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέ-
ως βάζει στο «στόχαστρο» του ο Χρήστος 
Γιαννούλης, εξαπολύοντας «βολές» για 
συμμετοχή της, στο σκάνδαλο #cisco, όπως 
αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο βουλευτής Θεσ-
σαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καταγγέλλει την 
υπουργό ότι έδωσε στην Cisco 2 εκ ευρώ, 
όπως και προσωπικά δεδομένα 1,5 εκατομ-
μυρίου πολιτών με δικαίωμα μεταπώλησης 
σε τρίτους. Μάλιστα ο κ. Γιαννούλης υπο-
στηρίζει πως πολλά από τα δεδομένα που 
έχουν δοθεί, είναι ανηλίκων. Αναμένουμε 
την αντίδραση - απάντηση της Υπουργού!
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Πόσες φορές έχεις πει ότι είσαι «καλό 
κορίτσι» ή «καλό αγόρι»; Από νεαρή ηλικία, 
οι προσδοκίες ήταν σαφείς - έπρεπε να ακο-
λουθήσεις τους κανόνες, να είσαι ήσυχος και 
να σκεφτείς τους άλλους πριν από τον εαυτό 
σου.

Το «σύνδρομο του καλού παιδιού» είναι 
ιδιαίτερα ισχυρό στις γυναίκες σε σχέση με 
του άντρες, εξαιτίας των κοινωνικών στερε-
οτύπων. 

Πως να καταλάβεις εάν έχεις το σύνδρο-
μο του καλού παιδιού:

• Ανησυχείς για τυχόν προσβολές ή ενο-
χλήσεις τρίτων προς εσένα;

• Είσαι υπερήφανος που είσαι στοχαστι-
κός και εξυπηρετικός (ακόμα και όταν σε 
ενοχλεί);

• Έχεις χαρακτηριστεί ως «καλό 
κορίτσι» ή «καλό αγόρι» ως παιδί;

• Είσαι τελειομανής ή υπερβολικός;
• Έχεις δυσκολία στο να μιλήσεις 

για τον εαυτό σου ή να ρωτήσεις για 
κάτι που θέλεις;

• Είσαι τυπικός με τους κανόνες;
• Φοβάσαι μην απογοητεύσεις ή να 

βλάψεις τα συναισθήματα άλλων αν-
θρώπων;

• Θέλεις την προβλεψιμότητα και 
ανησυχείς για απροσδόκητες αλλαγές;

Δεν είναι ‘καλό’ να είσαι ‘καλό παι-
δί’ τελικά; 

Φαίνεται σίγουρα θετική η προ-
σπάθεια μας να κάνουμε τους άλλους 
ευτυχισμένους. Όμως στην περίπτωση 
αυτή η κατάσταση είναι λίγο πιο περί-
πλοκη.

 Οι περισσότεροι από εμάς διδάσκο-
νται να είμαστε ευχάριστοι, να προσφέ-
ρουμε βοήθεια και να νοιαζόμαστε για 
τα συναισθήματα των άλλων. Αυτές 
είναι υπέροχες ιδιότητες. Το πρόβλη-
μα είναι ότι όταν η αυτοεκτίμησή μας 
εξαρτάται από την ευχαρίστηση των 
ανθρώπων. Σε αυτή την περίπτωση 
θέτουμε επανειλημμένα σε κίνδυνο 

τις δικές μας ανάγκες για να ευχαριστήσου-
με τους άλλους και συχνά ενδιαφερόμαστε 
περισσότερο για τις απόψεις και τις αξίες άλ-
λων ανθρώπων από τις δικές μας.

Η συνεχής προτεραιότητα των αναγκών 
των άλλων ανθρώπων από τις δικές μας 
δεν είναι βιώσιμη. Πρέπει να φροντίζουμε 
τον εαυτό μας εστιάζοντας στις ανάγκες μας 
ακόμα κι αν μερικές φορές χρειάζεται να 
πούμε «όχι» σε άλλους ανθρώπους. Ουσι-

αστικά, εάν δίνεις διαρκώς, δεν θα μείνουν 
αποθέματα για τον εαυτό σου και θα κατα-
λήξεις άρρωστος, εξαντλημένος και αγανα-
κτισμένος.

Ο ρόλος του ‘καλού παιδιού’ μας οδηγεί 
στην ασφάλεια.

Ο ρόλος του «καλού παιδιού» είναι 
ασφαλής. Πιστεύουμε ότι μας μονώνει από 
την κριτική, την απόρριψη, τη σύγκρουση και 
την αποτυχία. Και είναι αλήθεια - όταν διατη-
ρούμε τον εαυτό μας «μικρό» και κάνουμε 
πάντα ό, τι θέλουν οι άλλοι, είναι λιγότερο 
πιθανό να βιώσουμε κριτική, απόρριψη, σύ-
γκρουση και αποτυχία. Ωστόσο, περιορίζου-
με δραματικά τον εαυτό μας.

Δεν επιτρέπουμε στους εαυτούς μας να 
δοκιμάζουν νέα πράγματα (ειδικά πράγματα 
που ενδέχεται να αποτύχουμε ή πράγματα 
που θα δυσαρεστούσαν τους άλλους).

Καταλήγουμε να κάνουμε πολλά πράγ-
ματα από υποχρέωση να ανταποκριθούμε 
στις προσδοκίες άλλων ανθρώπων, παρά 
επειδή θέλουμε να τα κάνουμε και συμβαδί-
ζει με τους στόχους μας.

Δίνουμε ανατροφοδότηση στον εαυτό 
μας ότι είμαστε τέλειοι και καλοί όλη την 
ώρα και όταν αποτύχουμε (κάτι που ανα-
πόφευκτα θα κάνουμε επειδή οι προσδοκί-
ες μας δεν είναι ρεαλιστικές), επικρίνουμε 
ασταμάτητα.

Ο ρόλος αυτός μας αναγκάζει να συμ-
μορφωθούμε και να εγκαταλείψουμε σημα-
ντικά μέρη του εαυτού μας (ιδέες, πεποιθή-
σεις, στόχους, ενδιαφέροντα, αξίες).

Ζούμε με τον φόβο κακής κριτικής - φό-
βος για μη επάρκειας, φόβο του λάθους, φό-
βος της απόρριψης.

Πώς να απαλλαγείτε από το σύνδρομο 
του ‘καλού παιδιού’.

Πολλά από αυτά που κάνουμε και πι-
στεύουμε βασίζονται σε ασυνείδητες πεποι-
θήσεις και μοτίβα συμπεριφοράς. Αν θέλετε 
να αλλάξετε κάτι από τον εαυτό σας, πρέπει 
να γνωρίζετε τι κάνετε και γιατί το κάνετε - 
όχι με σκοπό να ξεπεράσετε τον εαυτό σας, 
αλλά για να εξερευνήσετε διαφορετικούς 
τρόπους σκέψης και δράσης.

Όταν παρατηρείτε τον εαυτό σας υιοθετεί 
το ρόλο του ‘καλού παιδιού’, αναρωτηθείτε:
• Εκπληρώνονται οι δικές μου ανάγκες;
• Είμαι αληθινός στον εαυτό μου;
• Το κάνω αυτό από υποχρέωση ή επιθυμία;
• Τι θέλω?
• Μπορώ να ανεχθώ κάποιος να είναι απογο-
ητευμένος ή αναστατωμένος μαζί μου;
• Θέλω να είμαι κοντά σε άτομα που δεν με 
εκτιμούν το ποιος είμαι;
• Τι θα συμβεί αν συνεχίσω να υποδύομαι το 
«καλό παιδί» όλη μου τη ζωή;

Το να αρχίσετε να δίνετε προτεραιότητα 
στον εαυτό σας δεν θα σας μετατρέψει ριζικά 
από ένα καλό παιδί σε έναν εγωιστή, ανυπό-
μονο επαναστάτη. Με την επίγνωση και την 
πρόθεση να γνωρίσετε καλύτερα τον εαυτό 
σας, θα μεταβαίνετε σταδιακά από αυτόν τον 
προκαθορισμένο, άκαμπτο ρόλο σε έναν πιο 
αυθεντικό και συναισθηματικά πιο υγιή.

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

Μήπως υποφέρεις από το σύνδρομο του «καλού παιδιού»;

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

ανθρώπων

opinion
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Πώς νιώθετε ως «κρούσμα μηδέν» του κορο-
νοϊού; Είναι σαν να έπεσα από τον Λευκό Πύργο και 
στάθηκα όρθια.

Θεωρείτε ότι γίνατε πιο δυνατός άνθρωπος; 
Νιώθω πιο δυνατή. Ήταν ένα γεγονός που με κινη-
τοποίησε ότι μπορώ να ξεπεράσω κάποια πράγμα-
τα και να ξεπεράσω κάποιες φοβίες μου. Πλέον δεν 
φοβάμαι να εκτεθώ και να εκφράζω την άποψη μου 
για οτιδήποτε.

Τι κρατάτε από αυτή την εμπειρία; Ήταν μια 
εμπειρία ζωής για μένα... διαμόρφωσε το αντιλη-
πτικό μου πεδίο, εκτιμώ πράγματα που παλιά ίσως 
θεωρούσα δεδομένα, όπως για παράδειγμα η υγεία. 
Νιώθω ότι έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος, θέλω να 
βοηθάω τους συνανθρώπους μου και να λειτουργώ 
με γνώμονα το καλό.

Τι απαντάτε σε όσους λένε ότι δεν υπάρχει κο-
ρονοϊός; Θα τους πρότεινα να πάνε μια βόλτα σε 
κάποιο κέντρο αναφοράς της χώρας μας. Εκεί υπάρ-
χουν πολλές αποδείξεις ότι ο κορονοϊός υπάρχει.

Μπορεί μία σχεδιάστρια μόδας να «γεννήσει» 
ιδέες εν μέσω πανδημίας; Θεωρώ πως οι ιδέες δεν 
έχουν όρια, είναι ελεύθερες...

Ακολουθούν τη μόδα οι Θεσσαλονικιές και 
στην καραντίνα; Είναι γνωστό ότι οι Θεσσαλονικιές 
είναι γυναίκες περιποιημένες κάτι που τις κάνει ξε-
χωριστές, αν και είναι δύσκολο να κρίνω γιατί δεν 
κυκλοφορώ ιδιαίτερα λόγω των μέτρων αν υπολο-
γίσω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα τις χαρακτή-
ριζα πάλι «μέσα στην μόδα»!

Σκέφτεστε να κατεβείτε υποψήφια και στις 
επόμενες εκλογές; Παρόλο που μου αρέσει να 
ασχολούμαι με τα κοινά της πολης μου διότι είμαι 
και τακτικό μέλος της επιτροπής κοινωνικής πολι-
τικής Θεσσαλονίκης, προς το παρόν το να κατέβω 
υποψήφια στις επόμενες εκλογές δεν είναι κάτι που 
σκέφτομαι. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι που μπορού-
με να συμβάλλουμε στο καλό του τόπου αρκεί φυσι-
κά να είμαστε ενεργοί πολίτες.

Προσωπικό καταφύγιο όταν νιώθετε πίεση;
Καταφύγιο μου είναι η ενασχόληση με την φύση. 

Παίρνει όλα τα αρνητικά μου συναισθήματα και με 
ηρεμεί.

’Ονειρο που δεν έχει εκπληρωθεί… Θα ήθελα 
να έρθει εκείνη η ώρα που θα μηδενίσουν όλα τα 
κρούσματα covid-19 .

Μια φράση που χρησιμοποιείται συχνά…
Τα πάντα ρεί...

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. 

Η Δήμητρα Βουλγαρίδου είναι μία νέα γυναίκα, μητέρα και δραστήρια επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης. Ασχολείται με τον χώρο της μόδας και κατάφερε να δώσει 
άλλο ...νόημα σε ένα από τα πιο αγαπημένα αξεσουάρ του καλοκαιριού. Στις πετσέτες θαλάσσης. Αν το όνομα της σας φαίνεται γνωστό, είναι και για έναν ακόμη 

λόγο… που θα μείνει στην ιστορία. Ποιος είναι αυτός; Ως το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στη χώρα. 

Δήμητρα Βουλγαρίδου 
«Έπεσα» από το Λευκό Πύργο και στάθηκα όρθια 

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 
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Ο Νίκος Σκούφος μιλάει στην Karfitsa για το νέο βιβλίο του 

«Ο “εγκλεισμός” είναι απόρροια 
μίας νέας ελευθερίας»

«Ο “εγκλεισμός” είναι απόρροια μίας 
νέας ελευθερίας. Μίας ελευθερίας που 
καιρό προσπαθούσε να εκφράσει τον 
εαυτό της», αναφέρει μεταξύ άλλων ο 
Νίκος Σκούφος, που υπογράφει το πεζο-
γράφημα «Εγκλεισμός». Ο νεαρός Θεσ-
σαλονικιός δραστηριοποιείται επαγγελ-
ματικά ως σύμβουλος εταιρειών. Ωστόσο 
η πηγαία ποιητική του σκέψη και έκφρα-
ση έχει αποτυπωθεί ήδη σε δυο ποιητικές 
συλλογές, μέχρι στιγμής. Για αυτό όπως 
λέει σε συνέντευξη του στην Karfitsa «εί-
ναι πολύ λογικό το νέο μου εγχείρημα να 
ενέχει αρκετές ποιητικότητες στον τρόπο 
που εκφράζεται και εκτυλίσσεται η σκέ-
ψη μου», αναφερόμενος στην συγγραφή 
του «Εγκλεισμού».

Πείτε μας λίγα λόγια για τον 
«Εγκλεισμό». Ποια ήταν η αφορμή για 
αυτό το πεζογράφημα; Ο “εγκλεισμός” 
είναι απόρροια μίας νέας ελευθερίας. 
Μίας ελευθερίας που καιρό προσπαθού-
σε να εκφράσει τον εαυτό της. Ξεκινώ-
ντας από μέσα, προσπαθώντας να επι-
κοινωνήσει καθέτως με τον πυρήνα που 
ενώνει τα διασκορπισμένα αυτά κομμά-
τια που σε όλη τη ζωή μας βιώνουμε και 
δεν καταφέρνουμε σχεδόν ποτέ να τους 
δώσουμε τον απαραίτητο χώρο για ανά-
σα. Έτσι λοιπόν με αφορμή τον εξωτερι-
κό εγκλεισμό δόθηκε η ελευθερία στην 
εσωτερική αυτή εμπειρία να πάρει μορφή 
και να αφηγηθεί μέσω του “Εγκλεισμού” 
τη δική της μαρτυρία.

Πότε έγινε η συγγραφή του, πόσο 
διήρκησε; Η συγγραφή διήρκησε ένα 
μήνα και ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2020. 

Η πρωτόγνωρη αυτή συνθήκη που 
μας επιβλήθηκε ήταν κάτι το οποίο με 
βρήκε απροετοίμαστο, όπως όλους. 
Όμως πέρα από τις ανησυχίες  που αφο-
ρούσαν την καθολική ασφάλεια και υγεία 
των συνανθρώπων μου, αυτή η συνθήκη 
μου προκάλεσε έναν καθησυχασμό. Έγι-
νε μία τεράστια ανταλλαγή θα έλεγα. Από 

τη μία πλευρά μου απαγόρευσε να χρη-
σιμοποιώ ελευθερίες που καθημερινά 
ένιωθα πως μου ήταν απαραίτητες, ζω-
τικές, και από την άλλη μου έδωσε την 
απόλυτη ελευθερία του να αναπαυτώ 
σε όλες τις σκέψεις και τις ύλες που συ-
γκροτούσα τόσο καιρό και δεν τολμούσα 
να ψαύσω. Εάν η ανταλλαγή ήταν δίκαιη 
ή όχι δε θα καταφέρω ποτέ να μάθω δεν 
ξέρω και εάν θα έχει ποτέ πραγματική 

σημασία.
Η διαδικασία της συγγραφής του 

πεζογραφήματος τι «σημάδια» άφη-
σε μέσα σας; Τα σημάδια που έχω δώ-
σει μέχρι και πριν από το συγκεκριμένο 
βιβλίο είναι καθαρά ποιητικά, ακόμη 
και μερικές δοκιμές πεζογραφίας που 
έχω δημοσιεύσει περιστρέφονται γύρω 
από ποιητικούς άξονες. Η αλήθεια είναι 
όμως πως από το 2017, μετά την έκδοση 

της ποιητικής μου συλλογής  “Άθροισμα 
Ημερών” ξεκίνησα να δοκιμάζω τις ποι-
ότητες μου στη συγγραφή πεζών κειμέ-
νων. Μου πήρε χρόνο, ή καλύτερα μου 
παίρνει χρόνο μέχρι να καταφέρω να 
τιθασεύσω την ποιητική μου σκέψη και 
έκφραση. Οπότε είναι πολύ λογικό το νέο 
μου εγχείρημα να ενέχει αρκετές ποιητι-
κότητες στον τρόπο που εκφράζεται και 
εκτυλίσσεται η σκέψη μου.

Τι είναι αυτό που θέλετε να επικοι-
νωνήσετε στους αναγνώστες μέσα από 
τον «Εγκλεισμό»; Ελπίζω αυτό που 
θέλω να επικοινωνήσω να ταυτίζετε με 
αυτό που καταφέρνω να επικοινωνήσω 
τελικά. Κάθε φορά που κοιταζόμαστε 
στον καθρέφτη κοιτάζουμε μάχες που 
έχουμε δώσει, άλλες έχουμε χάσει άλλες 
έχουμε κερδίσει, όμως είμαστε παρόντες 
μπροστά στο είδωλο μας και συνομιλού-
με και αυτό είναι μία σημαντική πορεία 
για το αγαθό που ονομάζεται ζωή. Η 
σημαντικότερη μάχη, μία αιώνια ανοι-
χτή πληγή, είναι αυτή που αρνούμαστε 
συνήθως να δώσουμε γιατί είναι αρκετά 
άγνωστος ο τόπος και η ατμόσφαιρα σε 
αυτόν πνιγηρή. Αυτό που κατάφερε να 
μου δώσει ο εγκλεισμός είναι να απο-
δομήσω αυτό που αισθάνομαι, από που 
προέρχεται και που θέλει να κατευθυν-
θεί. Οι ρίζες είναι κάτι που δε μπορού-
με να αρνηθούμε και όσο το κάνουμε 
απλά εθελοτυφλούμε. Έτσι η ιστορία του 
Εγκλεισμού είναι η ιστορία της αφήγησης 
αυτού που αφήναμε έγκλειστο και δε του 
δίναμε χώρο όμως προϋπήρχε από πά-
ντα μέσα μας, μεγάλωνε, αρνούμασταν 
να φροντίσουμε και κατέληξε να είναι 
ογκόλιθος που εάν δε σμιλευτεί γίνεται 
δυσλειτουργικός  ο φορέας του.

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Η  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ
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Πέρασαν κάτι λιγότερο από 3 χρόνια 
αφότου ξεκίνησε η εφαρμογή τον νέου ευ-
ρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία 
προσωπικών δεδομένων (ΓΚΠΔ ή GDPR) 
και η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, μικρών 
και μεγάλων, θα έπρεπε ήδη να γνωρίζουν 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον 
κανονισμό και την κείμενη νομοθεσία, αλλά 
και να έχουν υλοποιήσει μια σειρά από ενέρ-
γειες προς την κατεύθυνση της προστασίας 
των (προσωπικών) δεδομένων που διαχει-
ρίζονται. 

Ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις, άσχετα από την απαίτηση ή όχι για 
διορισμό ενός υπεύθυνου προστασίας δε-
δομένων (DPO), μια επιχείρηση οφείλει να 
εφαρμόσει ορισμένα κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα για την προστασία των 

δεδομένων. Αν και η έκταση και το 
εύρος εφαρμογής αυτών των μέτρων 
μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα 
με την περίπτωση, συστήνεται η υλο-
ποίηση μιας - κατ΄ελάχιστον - λίστας 
προληπτικών ενεργειών. 

Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά:
• Δημιουργία ενός αρχείου δρα-

στηριοτήτων με όλες τις κατηγορίες 
επεξεργασίας των προσωπικών δεδο-
μένων για τις οποίες είναι υπεύθυνη η 
επιχείριση (ως υπεύθυνος επεξεργα-
σίας), με ταυτόχρονη αναφορά σε μια 
σειρά από βασικές πληροφορίες που 
απαιτούνται από τον ΓΚΠΔ.

• Ύπαρξη μιας πολιτικής προστασί-
ας δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα.

• Ορισμένες γραπτές διαδικασίες 
για τον τρόπο επεξεργασίας των προ-
σωπικών δεδομένων από την επιχεί-
ρηση.

• Ανάλογα με το είδος και την δρα-
στηριότητα της επιχείρησης, ύπαρξη 
κατάλληλου εντύπου ενημέρωσης των 
πελατών για την χρήση των δεδομέ-
νων τους, με αναφορά στους σκοπούς 
για τους οποίους που θα χρησιμοποι-
ηθούν τα δεδομένα, την νομική βάση 
για την επεξεργασία τους, για πόσο 
χρονικό διάστημα θα αποθηκεύονται, 
σε ποιους θα κοινοποιούνται, αναφορά 
στα βασικά δικαιώματά των πελατών 
όσον αφορά την προστασία των δεδο-
μένων, το δικαίωμά των πελατών να 
υποβάλουν καταγγελία κλπ.

• Σε περίπτωση απασχόλησης προ-
σωπικού, ύπαρξη εντύπου ενημέρω-

σης του προσωπικού για τις ακριβείς επεξερ-
γασίες των προσωπικών τους δεδομένων 
(όπως το έντυπο ενημέρωσης πελάτη) και, 
ξεχωριστά, υπογραφή ρήτρας εμπιστευ-
τικότητας. Επίσης, συχνή εκπαίδευση του 
προσωπικού για την ορθολογική χρήση των 
εταιρικών δεδομένων.

• Στην περίπτωση των προμηθευτών και 
των εξωτερικών συνεργατών, απαίτηση για 
υπογραφή σύμβασης ή άλλης νομικής πρά-
ξης σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση 
και βάση του είδους της συνεργασίας. Εν-
δεικτικά, αφορά την ανάθεση σε τρίτες εται-
ρείες ή ελεύθερους επαγγελματίες: α) της 
μισθοδοσίας του προσωπικού, β) της ασφά-
λισης του προσωπικού, γ) της λογιστικής 
υποστήριξης της επιχείρησης, δ) της μηχα-
νογραφικής υποστήριξης, ε) της διαχείρισης 
της εταιρικής ιστοσελίδας ή/και των social 
media, στ) της συντήρησης του εξοπλισμού, 
ζ) της καθαριότητας των υποδομών, η) της 
φύλαξης των υποδομών και θ)  τυχών λοι-
πές συνεργασίες με συμβούλους.

• Εφαρμογή γενικότερων μέτρων για την 
ασφάλεια της ηλεκτρονικής πληροφορίας 
(anti malware, firewall, backup, ελεγχόμε-
νες προσβάσεις, διαχείριση κωδικών πρό-
σβασης, ασφαλής αποστολή emails κλπ.).

• Εφαρμογή γενικότερων μέτρων για την 
φυσική ασφάλεια (φύλαξη αρχείων σε κλει-
δωμένους χώρους, ελεγχόμενη πρόσβαση, 
σύστημα συναγερμού, σύστημα CCTV κλπ.).

• Σε περίπτωση λειτουργίας κλει-
στού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV), α) 
ενημέρωση των υποκειμένων  με εμφανείς 
σημάνσεις για την ύπαρξη του συστήματος 
βιντεοεπιτήρησης για το σκοπό της ασφά-
λειας προσώπων και αγαθών και β) τήρηση 
των σχετικών απαιτήσεων που προκύπτουν 

από την κείμενη νομοθεσία.
• Σε περίπτωση ύπαρξης ηλεκτρο-

νικής ιστοσελίδας, ύπαρξη όρων και προϋ-
ποθέσεων χρήσης της ιστοσελίδας, δυνα-
τότητα στον επισκέπτη να αποδεχθεί ή να 
απορρίψει την εγκατάσταση cookies (πέραν 
των «αυστηρώς απαραίτητων»), ανάρτηση 
στην ιστοσελίδα της πολιτικής προστασίας 
δεδομένων της επιχείρησης κλπ.

• Σε περίπτωση αποστολής ηλεκτρο-
νικών newsletters ή sms marketing από 
την επιχείρηση, θα πρέπει οπωσδήποτε να 
δίδεται η δυνατότητα στους χρήστες για ξε-
κάθαρη και ρητή συγκατάθεση για το αν επι-
θυμούν να λαμβάνουν τέτοιες επικοινωνίες 
/ ενημερώσεις (opt-in).

Συμπερασματικά, οι μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις δεν θα πρέπει απλώς να αντιλαμβά-
νονται τον σκοπό και την σημαντικότητα της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που διαχειρίζονται, αλλά και να 
υιοθετούν μια σειρά από τεχνικά και οργα-
νωτικά μέτρα προστασίας και διαφύλαξης 
των δεδομένων, υπό το πρίσμα του ΓΚΠΔ / 
GDPR και της κείμενης νομοθεσίας.

* Ο Δημοσθένης Κ. Κωστούλας, εί-
ναι αρθρογράφος για το GDPR και απο-
τελεί γενικό γραμματέα και μέλος του 
Δ.Σ. του ελληνικού παραρτήματος του 
European Association of Data Protection 
Professional (EADPP)

Πηγές:
Τσιπτσέ, Ο. και Κωστούλας, Δ. (Ιανουά-

ριος 2020), Η συμμόρφωση με τον Γενικό 
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων GDPR EU 
2016/679 – Πρακτικά Ζητήματα Υποδείγμα-
τα, Νομικές Εκδόσεις ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ, Αθήνα

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο 
Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Ν Η Σ 

Κ Ω Σ Τ Ο Υ Λ Α Σ ,  Μ Β Α , 
M S C  *

Ειδικότερα για 
τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, 
άσχετα από την 
απαίτηση ή όχι 

για διορισμό 
ενός υπεύθυνου 

προστασίας 
δεδομένων (DPO), 

μια επιχείρηση 
οφείλει να 
εφαρμόσει 

ορισμένα 
κατάλληλα 
τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα 
για την προστασία 

των δεδομένων

opinion



30 27.03.2021

H «K» παρουσιάζει την πορεία των προπονητών Αρη και ΠΑΟΚ 
αντίστοιχα στην φετινή Superleague

Μάντζιος VS Γκαρσία 
μια «μάχη» που μαίνεται...

Από τη μία ο μπαρουτοκαπνισμέ-
νος στους πάγκους, Άκης Μά-
ντζιος, ανέλαβε το μεγαλύτερο 

στοίχημα της καριέρας του, ερχόμενος 
στον Άρη μετά τον αποκλεισμό σοκ 
από την Κόλος Κοβαλίκβα. Από την 
άλλη, ο πρωτάρης στους πάγκους, 
Πάμπλο Γκαρσία, που ήρθε με φόρα 
και ενθουσιασμό, έχοντας το μεγάλο 
προσόν να γνωρίζει καλύτερα από τον 
καθένα τον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Η 
Karfitsa συγκρίνει και αναλύει τα πε-
πραγμένα μίας άτυπης «μάχης» που 
συνεχίζεται με κομμένη ανάσα και στα 
πλέι οφ του πρωταθλήματος.  

Άκης Μάντζιος: 
Αναγέννησε τον Άρη
Ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός από την 

Κόλος Κοβαλίβκα, τάραξε τα νερά στην 
ομάδα του Άρη, έφερε την αποχώρηση 
του Μίκαελ Ένινγκ, με τον Θόδωρο Κα-
ρυπίδη να δίνει τα... κλειδιά στον Άκη 
Μάντζιο. Ο Έλληνας τεχνικός επέστρεψε 
στην ομάδα όπου αγωνίστηκε ως ποδο-
σφαιριστής, έτοιμος να ανταπεξέλθει στη 
μεγαλύτερη προπονητική του πρόκληση. 
Άφησε αμέσως στην άκρη το πλάνο του 
4-3-3 και επέλεξε το 4-2-3-1 το οποίο 
ταίριαζε περισσότερα στα χαρακτηριστι-
κά των παικτών που είχε στα... χέρια του. 
Έριξε μεγάλο βάρος στην τακτική και 
στην αμυντική λειτουργία όπου συμμε-
τέχουν από τον μοναδικό προωθημένο, 
μέχρι τον τερματοφύλακα. Ο Έλληνας 
προπονητής, είχε απόλυτη εμπιστοσύνη 
στην ποιότητα των μεσοεπιθετικών του, 
ενώ έκανε παίκτες «κλειδιά» τα χαφ 
της ομάδας του, με τους Σάσα, Τζέγκο, 
Μπερτόγλιο. Οι αριθμοί από μόνοι τους 
αποδεικνύουν την καλή δουλειά του 
έμπειρου τεχνικού καθώς ο Άρης τερμά-
τισε μετά από 41 ολόκληρα χρόνια στη 
2η θέση της βαθμολογίας, συγκεντρώ-

νοντας 51 βαθμούς (17 περισσότερους 
από την περσινή σεζόν), έχοντας μάλιστα 
συλλέξει 14 από αυτούς κόντρα στους 
ανταγωνιστές του στα πλέι οφ, κάτι που 
αυτομάτως τον καθιστά δεύτερο στην ει-
δική βαθμολογία μαζί με τον Παναθηνα-
ϊκό. Βέβαια, η εκκίνηση των Κιτρίνων στο 
μίνι πρωτάθλημα των πλέι οφ δεν ήταν 
η καλύτερη δυνατή με τους Κίτρινους να 
χάνουν από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ 

που κέρδισε την ΑΕΚ να μειώνει την από-
σταση στον πόντο. Όσον αφορά, τον έτε-
ρο μεγάλο στόχο που ήταν η συμμετοχή 
στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, ο 
Άρης, έμοιαζε να βρίσκεται πολύ κοντά 
από το να αποκλείσει τον Ολυμπιακό 
στην προημιτελική φάση του θεσμού, 
όμως το οδυνηρό λάθος του Κουέστα 
στέρησε από τους Κίτρινους τον στόχο 
αυτό και είδαν το όνειρο του τελικού να 
σταματά νωρίς. 

Πάμπλο Γκαρσία: 
Ψάχνει χημεία και ισορροπία
Ο Πάμπλο Γκαρσία περίμενε καρ-

τερικά και για χρόνια την ευκαιρία του. 
Τελικά αυτή του δόθηκε στα μέσα της 
φετινής σεζόν, όταν αποχώρησε για την 
Παλμέιρας ο Αμπέλ Φερέιρα. Έτσι, μετά 
από τέσσερα χρόνια στον πάγκο της Κ19 
ο Ουρουγουανός τεχνικός πήρε την... 
προαγωγή που τόσο ήθελε. Με το «κα-
λημέρα», οι αλλαγές που επιχείρησε 
πολλές. Παρότι είχε μπροστά του ελάχι-
στες ημέρες δουλειάς, άφησε στην άκρη 
τον σχηματισμό με τους τρεις αμυντικούς 
που προτιμούσε ο προκάτοχός του και 
υιοθέτησε το 4-3-3, χτίζοντας πιο συ-
μπαγές κέντρο. Ο 43χρονος προπονητής 
ξεκίνησε με το... δεξί, κάνοντας τέσσερις 
νίκες στη σειρά, με αυτή κόντρα στην 
PSV με 4-1 να ξεχωρίζει. Στην Ολλανδία 
γνώρισε την πρώτη του ήττα, ενώ λίγες 
μέρες αργότερα ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 2-1 
από την Ομόνοια, μένοντας εκτός από τη 
συνέχεια του Europa League. Κάπου εκεί 
ο ΠΑΟΚ εμφάνισε πολλά σκαμπανεβά-
σματα στην απόδοσή του, η άμυνά του 
έγινε η «πληγή» του, με τον Δικέφαλο να 
τερματίζει στην 4η θέση του βαθμολο-
γικού πίνακα με 47 βαθμούς. Συνολικά 
οι «ασπρόμαυροι» με τον Ουρουγουανό 
στον πάγκο μάζεψαν 38 βαθμούς σε 21 
παιχνίδια, με απολογισμό έντεκα νίκες, 
πέντε ισοπαλίες και πέντε ήττες. Τα πράγ-

ματα βέβαια για τον Γκαρσία πήγαν πολύ 
καλύτερα στο κύπελλο με τον Δικέφαλο 
να αποκλείει Λαμία και ΑΕΛ και να παίρνει 
το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Τέλος, ένα 
ακόμα χαρακτηριστικό του φετινού ΠΑΟΚ 
είναι το μεγάλο ροτέισον του Ουρουγου-
ανού που συνολικά έδωσε την ευκαιρία 
σε 37 ποδοσφαιριστές να πάρουν χρόνο 
συμμετοχής στο πρωτάθλημα.

Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο Υ
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Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Τάκης Φλώρος μιλά στην «Κ» 
για το λουκέτο στην Volleyleague γυναικών

«Να αποδοθούν ευθύνες, χάνονται 
γενιές αθλητών...»

Ο Τάκης Φλώρος έχει «φάει» τα γή-
πεδα με το κουτάλι. Ακόμα κι ο πολύ-
πειρος τεχνικός της γυναικείας ομάδας 
βόλεϊ του ΠΑΟΚ, σηκώνει τα χέρια ψηλά 
σχετικά με το δεύτερο σερί... λουκέτο 
που μπήκε στη Volleyleague γυναικών. 
Μία απόφαση που όπως τονίζει ο πρώην 
Ομοσπονδιακός τεχνικός στην αποκλει-
στική του συνέντευξη στην «Karfitsa», 
οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια το άθλη-
μα στον μαρασμό και την πλήρη κατα-
στροφή του, αφού όπως υποστήριξε χά-
νονται γενιές αθλητών. 

- Το «λουκέτο» στο πρωτάθλημα 
του γυναικείου βόλεϊ είναι πλέον ορι-
στικό. Τι σημαίνει για τις ομάδες αυτή 
η απόφαση;

«Θα έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώ-
σεις. Το ποιες θα είναι αυτές; Θα φανούν 
το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν είναι 
μόνο το γεγονός πως το πρωτάθλημα 
δεν ολοκληρώνεται για δεύτερη δια-
δοχική σεζόν. Είναι πως το προϊόν χάνει 
την αξιοπιστία του. Δεν λειτουργούν τα 
αναπτυξιακά τμήματα. Για παράδειγμα 
δεν έχουμε λόγω της κατάστασης αυτής 
συμμετοχή στους Βαλκανικούς αγώνες. 
Όλο αυτό είναι κάτι που θα το πληρώ-
σουμε. Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω 
πως μόνο το γυναικείο βόλεϊ απ’ όλα τα 
πρωταθλήματα είναι αυτό που δεν θα 
συνεχιστεί. Υπάρχουν πολλοί που ευθύ-
νονται και είναι κρίμα που θα βάλουμε 
παύλα για δεύτερη σερί σεζόν».

- Που αποδίδετε τις ευθύνες για το 
γεγονός πως σε δεύτερη διαδοχική σει-
ρά η Volleyleague βάζει παύλα;

«Όλοι έχουμε συμμετοχή. Και ο σύν-
δεσμός μας, αυτός των προπονητών που 
δεν εμφανίστηκε καθόλου, για να μην 
αφήσουμε και εμάς απ’ έξω. Όλοι έχουν 
ευθύνη. Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλά-
δα. Δυστυχώς. Είναι κάτι πρωτόγνωρο 
που κανείς δεν πίστευε πως θα το βιώ-
σουμε ξανά μετά την περσινή οδυνηρή 

πρώτη εμπειρία».
- Θεωρείτε πως μετά από αυτή την 

απόφαση το γυναικείο βόλεϊ οδεύει 

ολοταχώς προς τον μαρασμό;
«Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τα πράγματα 

είναι πολύ άσχημα. Με την κατάσταση 

αυτή που βιώνουμε δύο χρόνια τώρα 
πραγματικά χάθηκαν γενιές αθλητών. Οι 
Κυβερνώντες την ίδια ώρα λένε πως τα 
πήγαμε καλά στο θέμα διαχείρισης της 
πανδημίας, αλλά ο αθλητισμός σταμάτη-
σε έναν χρόνο σχεδόν τώρα. Τα ολέθρια 
αποτελέσματα της κατάστασης αυτής θα 
τα βρούμε μπροστά μας στο άμεσο μέλ-
λον».

- Η δική σας ομάδα ο ΠΑΟΚ φέτος 
είχε και πάλι υψηλές βλέψεις, έχετε μι-
λήσει με τους παράγοντες και τις αθλή-
τριες σας; Πως υποδέχτηκαν αυτή την 
απόφαση;

«Πως να την υποδεχτούν; Η διοίκηση 
του ΠΑΟΚ και ο κ. Αμοιρίδης έχουν επεν-
δύσει πολλά χρήματα, ώρες και κόπους 
γι’ αυτή την ομάδα. Με την υπάρχουσα 
κατάσταση, κανείς δεν ξέρει πραγματικά 
τι μέλλει γενέσθαι και αν θα συνεχίσει 
του χρόνου. Είναι μια κατάσταση που 
δεν μπορεί να την περιγράψει κανείς με 
λέξεις. Εγώ από την 1η Ιανουαρίου που 
ήρθα στην ομάδα κάναμε μόλις τρία παι-
χνίδια. Η κατάσταση αυτή οδηγεί πολλές 
αθλήτριες στο να φύγουν στο εξωτερικό 
και να αναζητήσουν αλλού τις τύχες τους 
ακόμα και αν τα πρωταθλήματα είναι χα-
μηλότερου επιπέδου».

-  Είστε πολλά χρόνια στα γήπεδα, 
σε πολλές ομάδες, αλλά και στην Εθνι-
κή γυναικών. Υπάρχει πλάνο σωτηρίας 
του γυναικείου βόλεϊ και αν ποιο είναι 
αυτό;

«Αρχικά θα πρέπει να αποδοθούν ευ-
θύνες. Είμαστε η μόνη χώρα που δεν παί-
ζουμε, αυτό δεν γίνεται πουθενά αλλού. 
Το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει για να 
υπάρξει μια ας το πούμε μικρή σωτηρία 
είναι να επανέλθουν άμεσα στα γήπεδα 
όλα τα παιδιά των νεότερων ηλικιών για 
να μην χαθεί μια ολόκληρη γενιά αθλη-
τών. Αυτό θα ναι το μεγαλύτερο πλήγμα 
που θα βιώσουμε αν συμβεί». 

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Ο Ν  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο
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