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Σελ.  16-17

Σελ. 4 Σελ. 6-7

ΚΑΡΦΙΤΣΩΜΑΤΑ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ

Η (νέα) 
προειδοποίηση 

Εξαδάκτυλου 
και το όνειρο του 

Παπαϊωάννου που 
έγινε πραγματικότητα. 

Tο αύριο 
για την Ελλάδα 

είναι ευοίωνο

Θλίψη για τον 
αδόκητο χαμό του 

δημοσιογράφου 
Παναγιώτη Νεστορίδη

Σελ. 20-23

Σελ. 12-13

Άνοιγμα 
της αγοράς 
με αστερίσκους 
επιβίωσης
Άμεσα μέτρα στήριξης ζητά από την κυβέρνηση 
ο εμπορικός κόσμος. Στόχος να μη χαθεί το Πάσχα.
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Του Νίκου  

Ελευθερόγλου

Να τιμωρηθεί ο 
απάνθρωπος, το 

κτήνος που έδωσε 
την εντολή «Κάψτε 

τους»! Για να 
δικαιωθούν οι ψυχές 
των αδικοχαμένων 
συνανθρώπων μας. 
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Το έγκλημα της Marfin 
δεν πρέπει να ξεχαστεί

Πραγματικά είναι να απορεί κανείς με τις… ενστάσεις και την ειρωνεία κάποιων για το ότι 
ανοίγει ξανά ο φάκελος για το έγκλημα της Marfin. Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό 
τους, ούτε το ότι ισχυρίζονται ότι πρόκειται για επικοινωνιακό τρικ του αρμόδιου υπουργού 
κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ή της κυβέρνησης. Η στήλη έχει ασκήσει πολλές φορές κριτική στον 
υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Αλλά, άλλο κριτική και άλλο το ότι δεν είναι σωστή η κίνη-
ση να βρεθούν επιτέλους οι δολοφόνοι που έκαψαν ζωντανούς τρεις ανθρώπους, μεταξύ των 
οποίων και μια έγκυο γυναίκα.

Το έγκλημα της Marfin δεν πρέπει να ξεχαστεί. Όσα χρόνια και να περάσουν και μέχρι να 
συλληφθούν οι υπεύθυνοι αυτής της δολοφονικής πράξης, ο φάκελος πρέπει να μείνει ανοι-
κτός. 

Έντεκα χρόνια μετά, ο φάκελος της υπόθεσης άνοιξε –και σωστά– ξανά.
Υλικό από κάμερες, μαρτυρίες αυτοπτών και πληροφορίες από τα Εξάρχεια δείχνουν τον 

δρόμο στις διωκτικές αρχές για την εξιχνίαση και, πλέον, θα διερευνηθούν τρία κακουργήμα-
τα: Σύσταση και συμμορία εγκληματικής οργάνωσης, ανθρωποκτονίες, κατασκευή και χρήση 
εκρηκτικών υλών. 

Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που έχει αναλυθεί και τους τελευταίους μήνες έχει γίνει μια 
μεγάλη έρευνα από ειδική ομάδα της Κρατικής Ασφάλειας. Αυτό το υλικό, μαζί με την έρευνα 
που θα γίνει πλέον σε επίσημο επίπεδο, θα οδηγήσει σε πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες που θα 
δέσουν συγκεκριμένα πρόσωπα.

Σε πρώτη φάση, οι αρμόδιες αρχές έχουν συγκεντρώσει και έχουν αναλύσει όλο το υλικό 
που έχουν καταγράψει οι κάμερες, όχι μόνο της συγκεκριμένης τράπεζας αλλά και διπλανών 
καταστημάτων, ακόμα και αυτές της διαχείρισης κυκλοφορίας. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει 
εντοπιστεί η ομάδα των επτά κουκουλοφόρων, στην οποία συμμετείχε και μια νεαρή αδύνατη 
γυναίκα, με έναν άνδρα συντονιστή. 

Ξεκινώντας από την Πατησίων, πέρασαν από τα Χαυτεία και ανέβηκαν τη Σταδίου. Φτάνο-
ντας στο βιβλιοπωλείο «Ιανός» και στη Marfin και βλέποντας πως μέσα υπήρχε κόσμος, αποσύ-
ρονται, κάνουν μια μίνι σύσκεψη και αποφασίζουν να επιτεθούν.

Αφού σπάνε με μια βαριοπούλα τις προσόψεις και ενώ γνωρίζουν ότι μέσα υπάρχουν υπάλ-
ληλοι, δεν διστάζουν να πετάξουν ενισχυμένες βόμβες μολότοφ και να τους κάψουν ζωντανούς. 
Στη συνέχεια, φεύγουν συντεταγμένα από τη Σταδίου, ανεβαίνουν προς το Σύνταγμα, όπου καίνε 
μια Εφορία, για να καταλήξουν στη λεωφόρο Συγγρού, έξω από τα γραφεία της τότε Νομαρχίας 
και νυν Περιφέρειας. Αφού πετούν κι εκεί μολότοφ, επιχειρώντας να την κάψουν και αυτή, στη 
συνέχεια διαλύονται προς διαφορετικά σημεία και εξαφανίζονται.

Για να δούμε εάν αυτήν τη φορά οι… εξαφανισμένοι θα εντοπιστούν και θα πληρώσουν για 
το έγκλημά τους. Να τιμωρηθεί ο απάνθρωπος, το κτήνος που έδωσε την εντολή «Κάψτε τους»! 
Για να δικαιωθούν οι ψυχές των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας. 

Της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου (32 ετών, έγκυος στον 4ο μήνα), του Επαμεινώνδα Τσά-
καλη (36 ετών) και της Παρασκευής Ζούλια (35 ετών).

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς



ΔΙΝΟΥΜΕ ΟΛΗ ΜΑΣ
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Στη ΔΕΠΑ Εμπορίας στηρίζουμε με κάθε μας δραστηριότητα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Συμβάλλουμε 
στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς φέραμε στην Ελλάδα το φυσικό αέριο, το πιο φιλικό 
προς το περιβάλλον από τα ορυκτά καύσιμα και συνεχίζουμε να επενδύουμε σε καινοτόμες 
τεχνολογίες, για να φτάσει το φυσικό αέριο σε κάθε γωνιά της χώρας. Στηρίζουμε την 
απολιγνιτοποίηση και την ενεργειακή μετάβαση, ενώ παράλληλα αναπτύσσουμε εναλλακτικά 
και φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα, όπως το υδρογόνο και το βιομεθάνιο και επεκτείνουμε 
τη δραστηριότητά μας σε στρατηγικούς ενεργειακούς τομείς. 
Βασικός στόχος στην καθημερινή μας λειτουργία είναι η διαρκής αύξηση του θετικού 
περιβαλλοντικού και κοινωνικού μας αποτυπώματος, ενώ παραμένουμε προσηλωμένοι στην 
εταιρική διακυβέρνηση και εντάσσουμε στον στρατηγικό μας σχεδιασμό τα διεθνή πρότυπα 
βιώσιμης ανάπτυξης.

ESGready
ENVIRONMENT
SOCIAL
GOVERNANCE

Βιωσιμότητα στην πράξη
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Το ισχυρό κέντρο εξουσίας της ΝΔ στα πρότυπα Λευκού Οίκου

Οι... σωματοφύλακες βγαίνουν μπροστά 

Σε μια διαχείριση όλων των 
ανοιχτών μετώπων αναλίσκεται 
το Μέγαρο Μαξίμου, με το μο-

ντέλο που έχει επιλεγεί να παραπέμπει 
στην ύπαρξη ενός ισχυρού κέντρου 
εξουσίας, κατά τα πρότυπα του Λευκού 
Οίκου ή της γερμανικής Καγκελαρίας. 
Εξ ου και οι στενοί συνεργάτες του 
πρωθυπουργού έχουν νευραλγικούς 
ρόλους σε μια σειρά ενεργειών, συσκέ-
ψεων και αποφάσεων, ενώ παρακο-
λουθούν τα πάντα, από τα ήσσονος 
ως τα μείζονος σημασίας ζητήματα. 
Το γεγονός, δε, ότι το Μέγαρο Μαξί-
μου είναι αντιμέτωπο με πολλαπλές 
κρίσεις, ιδίως τους τελευταίους δύο 
μήνες, κατέστησε σαφή την ανάγκη 
για ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια, με 
τους στενούς συνεργάτες του πρωθυ-
πουργού να έχουν επωμιστεί πλείστα 
όσα projects. 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: 
Ος τα πανθ’ ορά 
Αναμφίβολα, το πρόσωπο από το 

οποίο περνούν τα πάντα στο Μέγαρο 
Μαξίμου είναι ο γενικός γραμματέας 
του πρωθυπουργικού γραφείου, Γρη-
γόρης Δημητριάδης, ο οποίος συγκαλεί 
τον πρωινό καφέ στο Μαξίμου και είναι 
παρών σε όλες τις κρίσιμες συσκέψεις. 
Έχει εποπτεία και επί του νομοθετικού 
έργου, ενώ είναι ο άνθρωπος που, αρ-
κετές φορές, καλείται να φέρει εις πέρας 
αποστολές που περιλαμβάνουν λεπτές 
ισορροπίες, όπως π.χ. τη διελκυστίνδα 
που είχε προκύψει στο παρελθόν με την 
Ιταλία. Θεωρείται ως εξ απορρήτων του 
πρωθυπουργού, ενώ είναι και εκ των πα-
λαιοτέρων συνεργατών του κ. Μητσοτά-
κη, όντας στο πλευρό του από όταν πρω-
τοπολιτεύθηκε το 2004, στη Β’ Αθηνών. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Ο Συνταγ-
ματολόγος του Μαξίμου

Ο ρόλος του Γιώργου Γεραπετρίτη 
έχει αποδειχθεί θεμελιώδης σε όλη τη 
διάρκεια της διαχείρισης σύνθετων κρί-
σεων τους τελευταίους μήνες. Ο συνταγ-
ματολόγος του Μαξίμου ξεκίνησε από 

την εποπτεία του νομοθετικού έργου και 
του σχεδιασμού του επιτελικού κράτους 
και έχει γίνει εκ των στενότερων συνερ-
γατών του κ. Μητσοτάκη, ενώ και αυτός 
μετέχει σε όλες τις βασικές συσκέψεις 
που γίνονται στο κυβερνητικό επιτελείο. 
Έχει, βεβαίως, την εποπτεία του συνόλου 
του νομοθετικού έργου, υποβοηθού-
μενος από τον άοκνο γενικό γραμματέα 
του υπουργικού συμβουλίου και επιλογή 
του, Στέλιο Κουτνατζή, ο οποίος εδρεύει 
στη Βουλή, ενώ, παράλληλα, διατηρεί 
και ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τη 
γαλάζια Κ.Ο., παρακολουθώντας την πα-
ρουσία και των βουλευτών. 

ΑΚΗΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ: 
Ήπια, τεχνοκρατική προσέγγιση
Στο προσκήνιο βγαίνει εσχάτως και 

ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ 
Άκης Σκέρτσος, ο οποίος έχει πυκνώσει 
τις τοποθετήσεις του στα ΜΜΕ. Εκ των τε-
χνοκρατών του κυβερνητικού επιτελεί-
ου, ο υφυπουργός αρμόδιος για την πα-
ρακολούθηση του κυβερνητικού έργου 
έχει εμπλακεί σε μια σειρά projects, με 
βασικό το εμβόλιο, για το οποίο επί μέρες 
στρατοπέδευε στο κτίριο της Πολιτικής 
Προστασίας, ενώ σημαντικός είναι και ο 

ρόλος του για το έργο της προμήθειας 
των self test που θα αποτελέσουν βα-
σικό κομμάτι της νέας πραγματικότητας 
που διαμορφώνεται στη χώρα τις επόμε-
νες εβδομάδες. Ο κ. Σκέρτσος θεωρείται 
από τον κ. Μητσοτάκη ένα πρόσωπο που 
μπορεί με ηπιότητα, αλλά και επιχειρή-
ματα να δώσει το κυβερνητικό στίγμα, 
ενώ αποτελεί και σημείο αναφοράς στο 
κυβερνητικό επιτελείο για ανθρώπους 
που δεν προέρχονται οργανικά από τη 
ΝΔ. 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ: 
New entry με αρμοδιότητες
Εντός, εκτός και…επί τα αυτά είναι 

ο υφυπουργός Επικρατείας Θεόδωρος 
Λιβάνιος, ο οποίος στον πρόσφατο ανα-
σχηματισμό μετακόμισε στο Μαξίμου 
από το υπουργείο Εσωτερικών. Πρόσω-
πο της απολύτου εμπιστοσύνης του κ. 
Μητσοτάκη, ο κ. Λιβάνιος δεν πήγε στο 
κυβερνητικό επιτελείο, απλώς για την 
προετοιμασία του κυβερνητικού μηχανι-
σμού, όπως κάποιοι βιάστηκαν να πουν. 
Έχει, βεβαίως, άρτιες σχέσεις με τον γα-
λάζιο κομματικό μηχανισμό, αλλά από 
την άλλη υποβοηθά και στον συντονισμό 
του κυβερνητικού έργου. Εσχάτως, δε, 
έχει αναλάβει και συντονιστικό ρόλο στο 

σκέλος της επικοινωνίας, σε μια προσπά-
θεια να βγαίνει πιο συντεταγμένα προς τα 
ΜΜΕ και την κοινή γνώμη η κυβερνητι-
κή γραμμή, όντας σε άμεση συνεννόηση 
με τον διευθυντή του γραφείου Τύπου 
Δημήτρη Τσιόδρα και τον speechwriter 
Γιάννη Βλαστάρη. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑ ΠΕΛΩΝΗ: 
Το νέο πρόσωπο της κυβέρνησης
Η Αριστοτελία Πελώνη, εν τέλει, είναι 

το πρόσωπο που ανέλαβε να είναι η εικό-
να του Μαξίμου. Παρά τα σενάρια, αλλά 
και το γεγονός ότι ακόμα δεν φέρει τον 
τίτλο της υφυπουργού, η άλλοτε δημοσι-
ογράφος της Καθημερινής έχει γράψει χι-
λιόμετρα στο κοντέρ της, εντός του Μαξί-
μου, και απολαμβάνει της εκτίμησης του 
κ. Μητσοτάκη, ο οποίος της ενεχείρισε τη 
θέση, μετά την αποχώρηση του Χρήστου 
Ταραντίλη. Ήδη η κ. Πελώνη μετακόμισε 
στο γραφείο του κυβερνητικού εκπρο-
σώπου, στον πρώτο όροφο του Μαξίμου, 
ενώ επιλέγει και τους συνεργάτες της, 
προκειμένου να υποβοηθάται στο έργο 
της. Έχει, δε, πυκνώσει τις επαφές της 
στα κανάλια και τα ραδιόφωνα, ενώ συ-
νεχίζει το διπλό briefing σε εβδομαδιαία 
βάση. 

Τ Ο Υ  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Υ  Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Η
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Έριδες ενώ ο Τσίπρας επιδιώκει τη συσπείρωση

Κόντρες, διαφοροποιήσεις 
και στο βάθος ο... Παππάς 

Στη δίνη των διαφοροποιήσεων 
και των εσωτερικών μονο-
μαχιών βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, 

με την Κουμουνδούρου, πάντως, να 
προσπαθεί να… αποσιωπήσει τέτοια 
φαινόμενα. 

Όπως λένε συνεργάτες του Αλ. Τσί-
πρα ναι μεν υπάρχει μια σαφής δυσαρέ-
σκεια του πρώην πρωθυπουργού προς 
ορισμένα στελέχη, αλλά προς στιγμή δεν 
απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες, ακόμα 
και για «υπότροπους» βουλευτές όπως 
ο Θ. Δρίτσας. Αντιθέτως, φαίνεται ότι ο 
πρόεδρος του κόμματος επιλέγει στην 
παρούσα στιγμή να συσπειρώσει το κόμ-
μα του γύρω από την υπόθεση του πρώ-
ην υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά. 
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, 
όμως, κι εδώ φαίνεται πως προκύπτει… 
ζήτημα. Κι αυτό διότι, ενώ είχε αποφασι-
στεί αρχικά ο κ. Παππάς στην ομιλία του 
στη Βουλή να τονίσει πως πρέπει η υπό-
θεσή του να παραπεμφθεί απευθείας στη 
Δικαιοσύνη, δεν το έπραξε. Αντιθέτως, 
ο Αλ. Τσίπρας το είπε ξεκάθαρα: «Έγινε 
η Προανακριτική (για τη Novartis) και 
μάλιστα η απόφασή μας αυτή, να γυρίσει 
στη Δικαιοσύνη και η Δικαιοσύνη να απο-
φανθεί, μας ανάγκασε να οδηγήσουμε 
στην ίδια μοίρα, στην Προανακριτική, όχι 
σε παραπομπή σε δικαστήριο, και όλους 
τους εμπλεκόμενους, χωρίς να κάνουμε 
καμία επιλογή για το ποιος ήταν περισ-
σότερο ή λιγότερο εμπλεκόμενος». Με 
άλλα λόγια, ο Αλ. Τσίπρας φαίνεται να 
επιθυμεί η υπόθεση να γυρίσει στη Δικαι-
οσύνη, φοβούμενος ενδεχομένως κι άλ-
λες αποκαλύψεις (όπως για παράδειγμα 
έγινε στην Προανακριτική για τον Παπαγ-
γελόπουλο, όταν στο φως ήρθαν οι ηχο-
γραφημένες συνομιλίες), τη στιγμή που 
ο κ. Παππάς δεν προχώρησε σε καμία 
σχετική νύξη, μολονότι το θέμα είχε συ-
ζητηθεί εκτενώς στην Κουμουνδούρου. 

Αυτό, βέβαια, αποτελεί την κορυφή 
του παγόβουνου, καθώς νωρίτερα και 

συγκεκριμένα στην υπόθεση του Ελλη-
νικού φάνηκε το χάσμα ανάμεσα στην 
ηγεσία και τους βουλευτές. Νίκος Φί-
λης και Θοδωρής Δρίτσας αποφάσισαν 
να βγουν στο… αντάρτικο. Ουσιαστικά, 
η απόφασή τους να μην ψηφίσουν είχε 
το «περιτύλιγμα» ότι τα συλλογικά όρ-
γανα δεν συνεδρίασαν, προκειμένου να 
καθοριστεί η «γραμμή» στη σχετική ψη-
φοφορία. Αντιθέτως, επρόκειτο για μια 
απόφαση που ανακοίνωσε ο κ. Τσίπρας 
στον «πρωινό καφέ»! Να σημειωθεί, μά-
λιστα, ότι ναι μεν δεν προέκυψε άλλη δι-
αρροή, αλλά οι Ν. Βούτσης, Π. Σκουρλέ-
της, Δ. Τζανακόπουλος επιθυμούσαν να 

καταψηφιστεί το νομοσχέδιο, ενώ οι Ευ. 
Τσακαλώτος, Ε. Αχτσιόγλου και Αλ. Χα-
ρίτσης τάχθηκαν υπέρ του «παρών». Εί-
ναι, άλλωστε, χαρακτηριστικό ότι ουδείς 
εκ των παραπάνω έλαβε τον λόγο στην 
Ολομέλεια, αφήνοντας τον Αλ. Τσίπρα να 
αναλάβει την ευθύνη του «ναι». Σε κάθε 
περίπτωση, τόσο η υπόθεση Παππά όσο 
και αυτή του Ελληνικού καταδεικνύουν 
ότι η εσωστρέφεια κυριαρχεί στην Κου-
μουνδούρου και όσο μάλιστα το κόμμα 
δεν κινείται ανοδικά, τόσο το κλίμα θα 
δυσχεραίνει ακόμα και για τον Αλέξη Τσί-
πρα. 

 

«Μάχη» στην Προανακριτική 
Στο μεταξύ, μπορεί δημοσίως στε-

λέχη του κόμματος να εμφανίζονται σί-
γουρα για την «αθωότητα» του πρώην 
υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά, 
αλλά στο παρασκήνιο ορισμένοι εμφα-
νίζονται διστακτικοί. Είναι ενδεικτικό ότι 
ο Αλ. Τσίπρας αποφάσισε να τοποθε-
τήσει στην Προανακριτική Επιτροπή τα 
πιο δυναμικά του στελέχη, όπως τον Π. 
Πολάκη, τον Γ. Ραγκούση και τον Δ. Τζα-
νακόπουλου, οι οποίοι θα επιχειρήσουν 
ουσιαστικά να δημιουργήσουν προσχώ-
ματα στη διερεύνηση της υπόθεσης. 
Βέβαια, στόχος του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει 
η Προανακριτική να μετατραπεί σε μια 
συνολική διερεύνηση του ζητήματος 
των τηλεοπτικών αδειών. «Σε μια στιγμή 
που –δείτε λίγο τα ποιοτικά στοιχεία των 
δημοσκοπήσεων– στο ερώτημα για την 
αξιοπιστία των μέσων μαζικής ενημέρω-
σης των συστημικών, των κλασικών και 
όχι του διαδικτύου, των social media, η 
αναξιοπιστία έχει πιάσει “κόκκινο”»: 75% 
και πλέον των πολιτών δηλώνουν ότι τα 
συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης εί-
ναι αναξιόπιστα, δεν είναι πλουραλιστικά 
και είναι μεροληπτικά υπέρ της κυβέρ-
νησης. Αν, λοιπόν, αυτό θέλετε με αυτή 
την Προανακριτική, να ανοίξουμε αυτήν 
τη συζήτηση. Είναι ευτυχές για μας. Το 
μόνο που θα σας πούμε είναι ότι εμείς, η 
κυβέρνησή μας, όχι ότι δεν κάναμε λάθη, 
αλλά τολμήσαμε να συγκρουστούμε με 
αυτό το τοξικό και ναρκοθετημένο πεδίο. 
Και το πληρώνουμε και θα το πληρώ-
νουμε, αλλά χαλάλι», τόνισε χαρακτηρι-
στικά ο Αλ. Τσίπρας, δείχνοντας τη γραμ-
μή που θα ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ κατά τη 
διάρκεια της Προανακριτικής Επιτροπής. 
Μια Επιτροπή που, πάντως, αναμένεται 
να δημιουργήσει ενδεχομένως νέους 
τριγμούς στο εσωτερικό, με δεδομένο ότι 
ενδεχομένως να προκύψουν νέα στοιχεία 
για τη «δράση» του πρώην υπουργού 
Ψηφιακής Πολιτικής. 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ  Δ Ι Α Μ Α Ν Τ Η Σ  
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Τι έρχεται για Επιστρεπτέα, αναστολές συμβάσεων, μειωμένα ενοίκια, επιταγές και οφειλές

Τι φέρνει ο Απρίλιος για επιχειρήσεις, μισθωτούς, 
ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες 

Ενισχύσεις και διευκολύνσεις άνω 
του 1,5 δισ. ευρώ προβλέπονται τον 
Απρίλιο για χιλιάδες επιχειρήσεις, με την 
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7, τις ανα-
στολές συμβάσεων και το δώρο Πάσχα 
χιλιάδων εργαζομένων, καθώς και με τη 
ρύθμιση χρεών και τα μειωμένα ενοίκια. 

 Η μεγάλη επιβάρυνση της επι-
δημιολογικής εικόνας στη χώρα, και 
κυρίως στο Λεκανοπέδιο Αττικής, οδηγεί 
σε επανασχεδιασμό του αρχικού πλάνου 
του οικονομικού επιτελείου, το οποίο ήδη 
έχει εγγράψει κόστος 11,6 δισ. ευρώ, που 
θα φτάσει τα 13 δισ. ευρώ τον Απρίλιο και 
θα κινηθεί υψηλότερα τον Μάιο. Ο Απρί-
λιος θεωρείται μήνας-ορόσημο για το 
άνοιγμα του λιανεμπορίου και την πλήρη 
επανεκκίνηση της οικονομίας μέσα στον 
Μάιο. Το «Π» παρουσιάζει τον συνοπτικό 
χάρτη με τις παρεμβάσεις που αναμένο-
νται μέσα στον Απρίλιο, αλλά και τις... 
ουρές που άφησε ο Μάρτιος σε σημαντι-
κά ζητήματα που «καίνε» επιχειρήσεις, 
ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς, 
οφειλέτες και ιδιοκτήτες ακινήτων. 

Η νέα Επιστρεπτέα 
Η υποβολή αιτήσεων από τις επιχει-

ρήσεις για τον 7ο κύκλο της Επιστρεπτέ-
ας Προκαταβολής θα οδηγήσει εντός του 
Απριλίου στην πληρωμή σχεδόν 1 δισ. 
ευρώ σε τουλάχιστον 250.000 επιχειρή-
σεις, οι οποίες θα πληρούν τα κριτήρια 
που ορίζονται με βάση τη σχετική υπουρ-
γική απόφαση. 

Σημειώνεται ότι ο νέος κύκλος θα 
λειτουργήσει συμψηφιστικά με τον 6ο 
κύκλο, ο οποίος κάλυψε τις απώλειες 
του Ιανουαρίου, ενώ δικαίωμα συμμε-
τοχής θα έχουν επιχειρήσεις με μείωση 
τζίρου τουλάχιστον 20% και με ελάχι-
στο τζίρο τριμήνου τα 600 ευρώ (ή 200 
ευρώ μηνιαίως). Το 50% του 7ου κύ-
κλου της Επιστρεπτέας θα χαριστεί, υπό 
τον όρο της διατήρησης του αριθμού των 
εργαζομένων έως το τέλος Αυγούστου, 
ενώ το υπόλοιπο 60% θα επιστραφεί 

σε 60 δόσεις, αρχής γενομένης από την 
01/01/2022 και έως τις 31/12/2026. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον νέο 
κύκλο θα συμπεριληφθούν όλες οι επι-
χειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική 
εντολή, αλλά και οι επιχειρήσεις πληττό-
μενων κλάδων που έκαναν έναρξη ερ-
γασιών στο διάστημα από τον Δεκέμβριο 
του 2019 έως τον περασμένο Ιανουάριο. 
Οι ενισχύσεις που θα δοθούν θα ξεκινούν 
από τα 1.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις 

χωρίς εργαζομένους και θα φτάνουν στα 
8.000 ευρώ για όσες έχουν πάνω από 
20 εργαζομένους. Επιπλέον, οι ελεύθε-
ροι επαγγελματίες που δεν απασχολούν 
εργαζομένους θα λάβουν από 500 έως 
1.000 ευρώ, ανάλογα με το ποσοστό 
μείωσης του τζίρου τους. Τα χρήματα 
για τον 7ο κύκλο της Επιστρεπτέας θα 
δοθούν μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του 
Απριλίου. Μάλιστα, εντός των προσεχών 
ημερών αναμένεται να ανακοινωθούν 

πρόσθετα μέτρα αλλά και στοχευμένες 
παρεμβάσεις για την ενίσχυση των πλέον 
πληττόμενων κλάδων, όπως το λιανε-
μπόριο, η εστίαση, ο τουρισμός, οι μετα-
φορές, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός.

Αναστολές συμβάσεων 
Έως τις 6 Απριλίου αναμένεται να δο-

θεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού των 
534 ευρώ σε εκατοντάδες χιλιάδες ερ-
γαζομένους που τέθηκαν από τους εργο-



703.04.2021

δότες τους σε αναστολή σύμβασης κατά 
τον τρέχοντα μήνα. 

Ωστόσο, με την επαναλειτουργία 
κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και 
κέντρων περιποίησης άκρων, αλλάζουν 
τα δεδομένα στις πληρωμές των εργα-
ζομένων, καθώς αρκετοί εξ αυτών επέ-
στρεψαν στις δουλειές τους, οπότε θα 
πληρωθούν εν μέρει από τους εργοδότες 
τους. Όσοι επέστρεψαν θα πληρωθούν 
με βάση την αναλογία των 534 ευρώ από 
το κράτος, ενώ για όσες μέρες εργάστη-
καν κανονικά, θα λάβουν το αναλογούν 
ποσό από τους εργοδότες τους με βάση 
τις συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές 
τους. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος 
με μισθό 1.000 ευρώ, που ήταν σε ανα-
στολή από 1 έως 21 Μαρτίου θα πάρει 
373,80 ευρώ από το κράτος, ενώ για το 
ίδιο διάστημα θα λάβει από τον εργοδότη 
333 ευρώ (συνολικά 706,80 ευρώ).

Ρύθμιση χρεών
Ανάσα ρευστότητας για τις επιχειρή-

σεις αποτελεί η ρύθμιση των φορολογι-
κών και ασφαλιστικών εισφορών που θα 
ισχύσει για τις κλειστές επιχειρήσεις και 
τον Απρίλιο. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις 
πρόσφατες εξαγγελίες του πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει παρα-
ταθεί η αναβολή και έχει αναβληθεί η 
είσπραξη της δόσης Μαρτίου για τις ρυθ-
μισμένες οφειλές προς την Εφορία και τα 
ασφαλιστικά ταμεία, τόσο για τις κλειστές 

επιχειρήσεις όσο και για τις πληττόμενες. 
Επιπλέον, ισχύει η παράταση πληρωμής 
των δόσεων για τις ρυθμισμένες οφειλές 
των εργαζομένων που έχουν τεθεί σε 
αναστολή. Το ίδιο θα ισχύσει και για τον 
Απρίλιο, οπότε οι απλήρωτες δόσεις θα 
προστεθούν στην αρχική ρύθμιση. Μέσα 
στις επόμενες μέρες, αναμένεται να δι-
ευκρινιστεί εάν η λίστα των άμεσα πλητ-
τόμενων ΚΑΔ είναι η ίδια που ίσχυσε για 
αναστολή ρυθμισμένων οφειλών κατά 
τον μήνα Ιανουάριο του 2021.

 Πέραν των παραπάνω, ισχύει η 
παράταση μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 
2021 για τις φορολογικές υποχρεώσεις 
που είχαν πάρει αναστολή από πέρσι το 
καλοκαίρι μέχρι και τις 30 Απριλίου 2021. 
Επιπλέον, διπλασιάζονται οι δόσεις της 
ρύθμισης για τις οφειλές που έχουν πάρει 
παράταση έως τις 31/12/2021. Οι οφει-
λές αυτές μετά τη λήξη της παράτασης 
αναστολής θα μπορούν να ενταχθούν σε 
πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής κατα-
βολής, το οποίο θα προβλέπει επιλογή 
μεταξύ 24 άτοκων δόσεων ή 48 δόσεων 
με επιτόκιο ύψους 2,5%. Η πρώτη δόση 
της ρύθμισης αυτής θα καταβληθεί έως 
την 31η Ιανουαρίου 2022 και οι υπόλοι-
πες την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 
επόμενων μηνών.

Σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εισφο-
ρές ισχύει η απαλλαγή των επιχειρήσεων 
που είναι κλειστές, ενώ για τις πληττόμε-
νες, προβλέπονται διευκολύνσεις τμη-
ματικής καταβολής. 

Μειωμένα ενοίκια
Στην κατηγορία καταβολής μηδενι-

κών ενοικίων τον Απρίλιο θα ενταχθούν 
και πάλι οι επιχειρήσεις του λιανεμπορί-
ου, η εστίαση, ο τουρισμός, οι μεταφο-
ρές, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός. Οι 
ιδιοκτήτες-φυσικά πρόσωπα που εκμι-
σθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυ-
τές θα αποζημιωθούν από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό με το 80% του μηνιαί-
ου συμφωνημένου μισθώματος, ενώ αν 
οι ιδιοκτήτες είναι νομικά πρόσωπα θα 

αποζημιωθούν με το 60%. Επιπλέον, οι 
πληττόμενες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν 
να καταβάλλουν το 40% του μηνιαίου 
μισθώματος, ενώ για το υπόλοιπο 60% 
το κράτος θα καταβάλει το μισό ποσό 
που αναλογεί. 

Όσοι εργαζόμενοι τεθούν σε αναστο-
λή και ενοικιάζουν ακίνητο, πληρώσουν 
το 60% του ενοικίου, ενώ το ίδιο ισχύει 
και για την περίπτωση τέκνου που φοιτά 
σε κάποια σχολή της ανώτατης και ανώ-
τερης εκπαίδευσης. 

οικονομία

Το αργότερο έως τη Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου 
πρέπει να καταβληθεί το δώρο Πάσχα από τις επιχει-
ρήσεις που δεν πλήττονται από την πανδημία, ενώ 
για όσες πλήττονται, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, 
θα έρθει διάταξη μέσα στις επόμενες ημέρες, ώστε 
να δοθεί παράταση πληρωμής έως τον Ιούνιο, όπως 
είχε συμβεί και πέρυσι. 

 Το δώρο Πάσχα θα είναι «κουρεμένο» για 
όσους βρέθηκαν ή βρίσκονται σε αναστολή σύμβα-
σης, ενώ καταβάλλεται με βάση την ύπαρξη σύμβα-
σης πλήρους απασχόλησης, η οποία είναι σε ισχύ από 
την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου. Ειδικότερα:

1. Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται έως σήμερα σε 
αναστολή σύμβασης ή θα μπουν μέσα στον Απρίλιο 
και είχαν αποδοχές πάνω από το επίπεδο της απο-
ζημίωσης ειδικού σκοπού των 534 ευρώ θα πάρουν 
μειωμένο ποσό. Για την ακρίβεια, όσο περισσότερες 

είναι οι μέρες αναστολής, τόσο μεγαλύτερη θα είναι 
η μείωση του δώρου Πάσχα. Όσοι λαμβάνουν μισθό 
λίγο πάνω από τα 534 ευρώ, ουσιαστικά θα έχουν 
μηδενικές απώλειες. 

2. Όσοι είναι σε αναστολή θα λάβουν το δώρο σε 
δύο φάσεις. Οι εργοδότες θα καταβάλουν το ποσό 
που αντιστοιχεί στις ημέρες εργασίας εκτός αναστο-
λής και το κράτος την αναλογία του δώρου Πάσχα 
για τις ημέρες της αναστολής. 

Παραδείγματα
Έστω μισθωτός με αποδοχές 800 ευρώ που δι-

καιούται πλήρες δώρο 410 ευρώ. Αν ήταν ή είναι σε 
αναστολή επί 3 μήνες, από την αρχή του τρέχοντος 
έτους, τότε θα λάβει από τον εργοδότη 103 ευρώ, 
ενώ το υπόλοιπο ποσό θα υπολογιστεί με βάση την 
αποζημίωση των 534 ευρώ. Σ’ αυτήν την περίπτωση 

το δώρο που θα λάβει από το κράτος υπολογίζεται 
στα 133,50 ευρώ. Άρα, ο συγκεκριμένος εργαζόμε-
νος θα λάβει συνολικά 236,50 ευρώ, οπότε θα έχει 
απώλειες 175 ευρώ σε σχέση με έναν αντίστοιχο ερ-
γαζόμενο που δεν μπήκε σε αναστολή ούτε για μία 
μέρα. 

 Σε άλλη περίπτωση, έστω εργαζόμενος με 
μισθό 800 ευρώ, ο οποίος μπήκε μόνο για έναν μήνα 
σε αναστολή σύμβασης. Ο συγκεκριμένος, υπό κανο-
νικές συνθήκες, θα έπαιρνε δώρο Πάσχα 410 ευρώ. 
Από τον εργοδότη του θα λάβει 305 και από το κρά-
τος 65 ευρώ, οπότε το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 
370 ευρώ. Και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώ-
σεις, το κράτος θα καλύψει το σύνολο των εισφορών 
και ο εργοδότης τη σχετική αναλογία.

Τι θα γίνει με το δώρο του Πάσχα, ποιοι θα πάρουν λιγότερα χρήματα
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Αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί για όσους έχουν πληγεί από την πανδημία

Ποιοι σώζουν την πρώτη κατοικία 
τους έως τις 31 Μαΐου

Παρατείνεται η αναστολή των 
πλειστηριασμών, των εξώσε-
ων και των κατασχέσεων που 

αφορούν την πρώτη κατοικία όσων 
επλήγησαν και των οικογενειών τους 
από την πανδημία.

Συγκεκριμένα, αναστέλλονται όλοι οι 
πλειστηριασμοί έως τις 13 Μαΐου 2021, 
ενώ προστατεύεται πλήρως η πρώτη κα-
τοικία των πληγέντων από την πανδημία 
έως τις 31 Μαΐου 2021.

Ωστόσο, για να ανασταλούν τα «κα-
ταδιωκτικά μέτρα», θα πρέπει να πλη-
ρούνται μια σειρά προϋποθέσεις που 
σχετίζονται με το ύψος της αντικειμενι-
κής αξίας της πρώτης κατοικίας, τα πε-
ριουσιακά στοιχεία και τη συγκεκριμένη 
μείωση εισοδημάτων σε σχέση με την 
προ πανδημίας εποχή.

Η προστασία για τους πληγέντες
Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα 

που έχουν είτε τα ίδια είτε ο/η σύζυγος ή 
εξαρτώμενο μέλος αποδεδειγμένα πλη-
γεί και για τον λόγο αυτόν έχουν ενταχθεί 
στα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για 
την προστασία της δημόσιας υγείας από 
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορονοϊού Covid-19.

Ειδικότερα, πληγέντες θεωρούνται: 
α) Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, 

στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική 
ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανο-
νιστικές πράξεις, ή των οποίων ο μέσος 
μεικτός μηνιαίος μισθός, αφαιρουμένων 
πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδο-
χών των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 
του 2020 παρουσίασε μείωση, σε σχέση 
με τον αντίστοιχο των μηνών Ιανουαρίου 
και Φεβρουαρίου του 2020, σύμφωνα με 
την ακόλουθη κλίμακα:

• Για ποσά έως 1.000 ευρώ, μείωση 
ίση ή μεγαλύτερη του 10%.

• Για ποσά από 1.000,01 του ευρώ 
και μέχρι 2.000 ευρώ, μείωση ίση ή με-
γαλύτερη του 20%.

• Για ποσά μεγαλύτερα των 2.000 

ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 
30%.

β) Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσι-
κά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχει-
ρηματική δραστηριότητα, στους οποίους 
παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση ή 
των οποίων τα έσοδα του δευτέρου τρι-
μήνου του 2020 παρουσίασαν μείωση 
ίση ή μεγαλύτερη του 20%, σε σχέση με 

το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019.
γ) Άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, 

στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική 
ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονι-
στικές πράξεις.

δ) Φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακι-
νήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μί-
σθωμα, σύμφωνα με σχετικές κανονιστι-
κές πράξεις.

ε) Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιου-
χικών εταιρειών, των οποίων η λειτουρ-
γία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν 
λάβει ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές 
κανονιστικές πράξεις και σύμφωνα με 
τα τηρούμενα στοιχεία της Φορολογικής 
Διοίκησης.

στ) Φυσικά πρόσωπα που έλαβαν 
ενίσχυση με τη μορφή της Επιστρεπτέ-
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ας Προκαταβολής ή του μηχανισμό 
«Συν-Εργασία», σύμφωνα με σχετικές 
κανονιστικές πράξεις, και οι οποίοι απο-
δεδειγμένα έχουν παρουσιάσει μείωση 
εισοδημάτων λόγω των συνεπειών της 
πανδημίας του κορονοϊού Covid-19.

Εισοδηματικά 
και περιουσιακά στοιχεία
Πέραν των παραπάνω οικονομικών 

προϋποθέσεων, ο αιτών πρέπει σωρευτι-
κά να πληροί και τα ακόλουθα πρόσθετα 
κριτήρια επιλεξιμότητας:

α) Η αξία της κύριας κατοικίας να μην 
υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ.

β) Το οικογενειακό εισόδημα του 
φυσικού προσώπου, κατά το τελευ-
ταίο έτος, να μην υπερβαίνει τα 17.000 
ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 
13.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή συμ-
βίο ή συμβία και κατά 5.000 ευρώ για 
κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τρία 
εξαρτώμενα μέλη.

γ) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά 
προϊόντα του φυσικού προσώπου, του/
της συζύγου ή συμβίου ή συμβίας του και 
των εξαρτώμενων μελών στην ημεδαπή 
ή την αλλοδαπή να έχουν συνολική αξία 
που δεν υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

δ) Το σύνολο του ανεξόφλητου κε-
φαλαίου της οφειλής για την οποία επι-
σπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση, στο 
οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποι-
ημένοι από τους πιστωτές τόκοι, να μην 
υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ.

ε) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, 
του ή της συζύγου ή συμβίου ή συμβίας 
και των εξαρτώμενων μελών, συμπερι-
λαμβανομένης της κύριας κατοικίας, να 
έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 
500.000 ευρώ.

στ) Τα μεταφορικά μέσα του αιτού-
ντος, που αποκτήθηκαν εντός της τε-
λευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, να 
έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει 
τα 80.000 ευρώ.

πλαίσιο

Παραδείγματα οφειλετών 
– σύγκριση παλιού και νέου νόμου
1. Οφειλέτης με εισόδημα 5.000 

ευρώ μηνιαίως και δύο σπίτια (α’ κατοι-
κία και εξοχική κατοικία) αξίας πάνω από 
1 εκατ. ευρώ:

α) Με το παλιό καθεστώς, υπέβαλε 
αίτηση στον νόμο Κατσέλη το 2018 και 
έλαβε δικάσιμο ημερομηνία για το 2032. 
Μέχρι τότε πληρώνει μόνο 50 ευρώ τον 

μήνα στις τράπεζες. Όταν φτάσει η ώρα 
της δίκης, τότε παραιτείται μία ημέρα 
πριν από το δικαστήριο και αιτείται στην 
τράπεζα να ρυθμίσει τα χρέη του. Άρα 
προστάτεψε ολόκληρη την περιουσία 
του, πληρώνοντας αμελητέα ποσά (συ-
γκριτικά με την ικανότητα αποπληρωμής 
του) για μεγάλο χρονικό διάστημα.

β) Με τον νέο νόμο για τη 2η ευ-
καιρία, θα καλούνταν εντός δύο μηνών 
(το αργότερο) να πληρώσει, αλλιώς θα 
χάσει την περιουσία του. Είναι εφικτή η 
ρύθμιση σε βραχυχρόνιο ορίζοντα.

2. Μακροχρόνια άνεργος με μοναδι-
κό εισόδημα το κοινωνικό επίδομα και 
ένα σπίτι πρώτη κατοικία αξίας 50.000 
ευρώ:

α) Με το παλιό καθεστώς, υπέβα-
λε αίτηση στον νόμο Κατσέλη το 2015 
και έλαβε δικάσιμο ημερομηνία για το 
2018. Γίνεται το δικαστήριο και εκδίδεται 
η δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τον 
νόμο Κατσέλη, η οποία ορίζει να πλη-
ρώνει 160 ευρώ κάθε μήνα για 25 έτη. 
Αδυνατεί να τα πληρώσει, και έτσι αθετεί 
τη δικαστική απόφαση και ως εκ τούτου 
χάνει την προστασία της α’ κατοικίας που 
έλαβε και καταλήγει σε έξωση.

β) Με τον νέο νόμο υποβάλλει αίτη-
ση για 2η ευκαιρία και του διαγράφονται 
όλα τα χρέη. Η πρώτη κατοικία αποκτά-
ται από τον ειδικό ιδιωτικό φορέα και του 
παρέχει μίσθωση για 12 έτη. Το κράτος 
καταβάλλει το μηνιαίο μίσθωμα, μέσω 
του κοινωνικού επιδόματος στέγασης. 
Συνεπώς, ο πολίτης παραμένει στην α’ 
κατοικία του (δηλαδή αποφεύγει την 
έξωση) και έχει και το δικαίωμα να την 
αγοράσει ξανά στο μέλλον, εφόσον ανα-
κάμψει οικονομικά.

3. Επιχειρηματίας ιδιοκτήτης επι-
χείρησης με επιχειρηματικό δάνειο με 
υποθήκη στο μαγαζί του και στην πρώτη 
κατοικία του με ετήσια έσοδα πάνω από 
100.000 ευρώ και δύο εργαζομένους:

α) Με το παλιό καθεστώς, υπέβαλε 
αίτηση στον νόμο Κατσέλη και μετά από 
μερικούς μήνες απορριπτόταν, επειδή 
έχει «εμπορική ιδιότητα». Άρα έχανε και 
την πρώτη κατοικία και την επαγγελματι-
κή του στέγη και βρισκόταν αντιμέτωπος 
με μια έξωση.

β) Με τον νέο νόμο υποβάλλει αίτηση 
για ρύθμιση οφειλών και αποπληρώνει 
τα χρέη του σε 240 δόσεις. Εάν δεν μπο-
ρεί να εξυπηρετήσει μια ρύθμιση, τότε 
υποβάλλει αίτηση για δεύτερη ευκαιρία 
και του διαγράφονται όλα τα χρέη. Η 

πρώτη κατοικία αποκτάται από τον ειδικό 
ιδιωτικό φορέα και του παρέχει μίσθω-
ση για 12 έτη. Το κράτος καταβάλλει το 
μηνιαίο μίσθωμα, μέσω του κοινωνικού 
επιδόματος στέγασης. Συνεπώς, ο πολί-
της παραμένει στην α’ κατοικία του (δη-
λαδή αποφεύγει την έξωση) και έχει και 
το δικαίωμα να την αγοράσει ξανά στο 
μέλλον, εφόσον ανακάμψει οικονομικά. 
Παράλληλα, αμέσως μετά την έκδοση 
της δικαστικής απόφασης δεύτερης ευ-
καιρίας, έχει το δικαίωμα να ανοίξει μια 
νέα επιχείρηση και να ξανά δραστηριο-
ποιηθεί.

Κυβερνητικές πηγές: Προτεραιότη-
τα η προστασία της πρώτης κατοικίας

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η 
κυβέρνηση της ΝΔ «από την πρώτη μέρα, 
έθεσε σε προτεραιότητα την προστασία 
της πρώτης κατοικίας». Όπως ανέφεραν 
τα ίδια στελέχη, «πριν από την 7η Ιου-
λίου 2019, τη διετία 2017-2019, είχαν 
διενεργηθεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
πάνω από 25.000 πλειστηριασμοί. Ελ-
λείψει οποιουδήποτε ελέγχου, στις ευ-
εργετικές ρυθμίσεις είχαν παρεισφρήσει 
χιλιάδες στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι 
οποίοι και υψηλά εισοδήματα απολάμ-
βαναν και όλη την περιουσία τους –και 
όχι μόνο την πρώτη κατοικία τους– είχαν 
προστατευμένη».

Στο πλαίσιο της προστασίας της πρώ-
της κατοικίας, η κυβέρνηση έως τώρα, 
σύμφωνα με τις ίδιες πηγές:

«Θέσπισε τη “δεύτερη ευκαιρία” για 
ρύθμιση χρεών έως και σε 240 δόσεις 

(διπλάσιες από τις έως τότε προβλέψεις), 
με κρατική επιδότηση σε ευάλωτα νοικο-
κυριά και αποτροπή εξώσεων, με επανα-
μίσθωση ή επαναγορά.

Με το πρόγραμμα “Γέφυρα” επιδοτή-
θηκε το δάνειο της πρώτης κατοικίας σε 
νοικοκυριά που επλήγησαν από τις επι-
πτώσεις της πανδημίας. Έχουν ήδη κα-
ταβληθεί 47,9 εκατ. ευρώ, που αντιστοι-
χούν στην επιδότηση 110.037 δανείων, 
σε 69.443 δικαιούχους.

Από τη “Γέφυρα 2” αναμένεται να 
ωφεληθούν 100.000 περιπτώσεις δα-
νείων.

Ζήτησε από τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα να προχωρήσουν σε διμερείς 
ρυθμίσεις για τα μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια, με αποτέλεσμα έως τον Δεκέμ-
βριο του 2020 να ρυθμιστούν περίπου 
397.000 μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά, 
καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια 
ύψους 21,2 δισεκατομμύρια ευρώ».

Επίσης «με πρωτοβουλία της κυβέρ-
νησης, εξαιτίας της πανδημίας “πάγω-
σαν” τον Μάρτιο του 2020, και με διαδο-
χικές παρατάσεις για ένα χρόνο, οι δόσεις 
των δανείων».

Στο ίδιο πλαίσιο, λόγω των έκτακτων 
συνθηκών στις δύο περιόδους καραντί-
νας, «πάγωσαν» όλα τα μέτρα αναγκα-
στικής εκτέλεσης (εξώσεις, πλειστηρια-
σμοί, κατασχέσεις, διαταγές πληρωμής).

Με βελτιώσεις στον νόμο για τα 
«κόκκινα δάνεια» περίπου 6.500 αιτή-
σεις έχουν υποβληθεί για τη διάσωση της 
πρώτης κατοικίας τους.

οικονομία

Δελτίο Τύπου
Restart the world: “Η επιχειρηματικότητα μετά την πανδημία” είναι ο τίτλος του συνεδρίου που διοργανώνει 

την Τετάρτη 7 Απριλίου, από τις 4 ως τις 8 το απόγευμα το Ελληνικό τμήμα της ΒΝΙ, του μεγαλύτερου παγκόσμιου 
οργανισμού στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Το συνέδριο απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο, και κυρίως στους ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων όλων των κλάδων και θα εκθέσουν τις απόψεις τους σε αυτό, διακεκριμένοι ομιλητές όπως: ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, η Πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και 
την Ευρώπη Αννα Διαμαντοπούλου, ο πρώην υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, ο γενικός διευθυντής 
του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας, ο Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης, ο 
πρύτανης του New York College, καθηγητής management Δημήτρης Μπουραντάς και άλλοι. 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η έρευνα που διεξάγει ενόψει του συνεδρίου η γνωστή εταιρία ερευνών 
Focus Bari με θέμα «Η επιχειρηματικότητα την επόμενη ημέρα: Μέσα από τα μάτια των επιχειρηματιών». Την έρευ-
να θα παρουσιάσει η διευθύντρια της εταιρίας, κα Ξένια Κούρτογλου.

Το συνέδριο θα επιχειρήσει μια διευρυμένη ματιά στο πώς το επιχειρείν παγκοσμίως αντιμετωπίζει τη μετά την 
πανδημία εποχή και σε αυτό θα συμβάλλουν οι ομιλίες και εκλεκτών προσκεκλημένων από το εξωτερικό,  συγκε-
κριμένα την Πορτογαλία, το Μεξικό, το Μαρόκο και τις ΗΠΑ. Το συνέδριο πραγματοποιείται online με τη φροντίδα 
της εταιρίας amuse, και οι εργασίες του θα μεταδίδονται ταυτόχρονα στα Ελληνικά και τα Αγγλικά. 

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν.
Όσοι επιθυμούν να το παρακολουθήσουν μπορούν να εγγραφούν στο link: https://bnirestarttheworld.liveon.

tech/welcome
Πληροφορίες- επικοινωνία – Γραφείο της ΒΝΙ στην Ελλάδα: 

2106429994
press@bni-greece.com
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Το νέο αεροπλάνο της ELLINAIR  θα φέρει το όνομα BORIS MOUZENIDIS.

Το όραμα του μηχανικού 
από τη Γεωργία συνεχίζεται 

Ως έναν εξαιρετικό άνθρωπο που μετέδωσε ανθρω-
πιά και αγάπη, κίνητρα ικανά για να φτάσει ακόμη πιο 
ψηλά κάθε υπάλληλος, κάθε στέλεχος  και κατ επέκταση 
όλος ο όμιλος…  περιγράφουν τον Μπόρις Μουζενίδη οι 
συνεργάτες του. Κίνητρο τους  το αυστηρό  άλλα καθαρό 
βλέμμα και το  φωτεινό χαμόγελο  που τους παρακινούσε 
«να συνεχίσουν τον αγώνα τους και να μην φοβούνται 
τίποτα και κανένα», όπως λένε χαρακτηριστικά…

Λίγες ώρες μετά το τελευταίο «Αντίο», στον Μπό-
ρις Μουζενίδη, συνομιλήσαμε με τον κ. Κοσμά Σετσίδη,  
υπεύθυνο πωλήσεων της εταιρείας, από το 2014. Ο ίδιος, 
όπως και όλοι οι συνάδερφοι του, συντετριμμένος από 
τον χαμό του αρχηγού τους προσπαθεί να μετουσιώσει 
το σοκ της απότομης και τραγικής απώλειας σε κινητή-
ριο δύναμη. Άλλωστε οι συνεργάτες του οραματιστή, που 
μέσα σε δύο δεκαετίες και κάτι δημιούργησε έναν Κο-
λοσσό με περισσότερους από 3000 εργαζομένους, έχουν 
ατσαλωθεί για τα δύσκολα.

Προσπαθούσε να μας μεταδώσει την αγάπη του για 
την Ελλάδα 

«Ο κ. Μουζενίδης ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος με 
ότι μπορεί να σημαίνει αυτό. Πάντα μας μάθαινε να φερό-
μαστε ανθρώπινα σε όλες τις καταστάσεις.

Ο χαμός του ήταν πραγματικά πολύ απότομος και 
απίστευτος για όλους μας. Κι όμως έδωσε περισσότερη 
δύναμη και θέληση να συνεχίσουμε το έργο του και όρα-
μα του για την όμορφη Ελλάδα του που τόσο αγαπού-
σε. Αυτή η αγάπη που προσπαθούσε να μας «κολλήσει» 
μας δίνει τεράστιες δυνάμεις να συνεχίσουμε και να πάμε 
ακόμα πιο ψηλά» αναφέρει ο κ Σετσίδης και αποκαλύπτει 
ότι το νέο αεροπλάνο της ELLINAIR θα ονομαστεί BORIS 
MOUZENIDIS.

Αναφερόμενος στη σχέση του με τον άνθρωπο Μπό-
ρις, στην παρακαταθήκη που αφήνει στους συνεργάτες 
του ο κ. Σετσίδης αναφέρει : «Αυτός ο μοναδικός άνθρω-
πος άφησε σε  κάθε άτομο το δικό του αποτύπωμα στη 
καρδιά. Ο καθένας μας θα τον θυμάται με τον δικό του 
τρόπο με δικες του προσωπικές ιστορίες. Άνθρωπος με 
τεράστια ενέργεια. Μπορούσε σε μια στιγμή να διώξει τη 
«καταιγίδα» και να αποκτήσεις ξανά κατεύθυνση πλέον 
με «καθαρό καιρό». Ήταν μεγάλος δάσκαλος, σκληρός 
κριτής και δίκαιος στις ανταμοιβές του.

Ο τρόπος σκέψης όπως και η φιλοσοφία του ήταν 
πολύπλοκες και βαθυστόχαστες. Όταν καταλαβαίναμε 

το υψηλό νόημα των λόγων του άλλαζε όλη νοοτροπία 
μας.   Μας ενέπνεε και  μας βοηθούσε να εξελιχθούμε 
σαν να ήμασταν όλοι μας παιδιά του. Κάθε ένας  από εμάς 
ήταν το παιδί του και τα προβλήματα μας γίνονταν και 
δικά του προβλήματα όπως συμβαίνει στις οικογένειες. 
Από τα πιο σημαντικά μαθήματα που πάντα προσπαθούσε 
να μας μεταδώσει ήταν να παραμένουμε σε οποιαδήποτε 
κατάσταση άνθρωποι». 

Το άπειρο που σχημάτισε στον Ελληνικό ουρανό το 
αεροσκάφος της Ellinair της τελευταίας πτήσης του έδει-
ξε τον απέραντο σεβασμό και ευγνωμοσύνη μας για όλα 

όσα προσέφερε. 
«Νιώθουμε την υποχρέωση αλλά και μεγάλη τιμή να 

συνεχιστεί με τις δυνάμεις μας το όνειρο, το έργο και το 
όραμα του. Ξέρουμε ότι θα μας προσέχει από κει πάνω, 
όλη την οικογένεια Μουζενίδης» τονίζει ο κ Σετσίδης 

Μιλώντας για την συνέχιση του οράματος που ένωσε 
τουριστικά και επιχειρηματικά την Ελλάδα την Ρωσία τη 
Γεωργία την Ουκρανία και άλλες χώρες της πρώην Σοβι-
ετικής Ένωσης , ο υπεύθυνος πωλήσεων της Μουζενίδης 
γκρουπ υπογραμμίζει:   Έκανε πραγματικά πολλά, αυτό 
φαίνεται και στο αποτέλεσμα των μεγεθών του ομίλου 

Τ Η Σ  Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Α Σ  Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Υ 
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και από τα λεγόμενα από τους συνεργάτες και συ-
ναδέλφους σε όλον τον κόσμο. Κατάφερε να δείξει 
την αγαπημένη του πατρίδα με την αγάπη που τρέ-
φει προς αυτήν σε κάθε έναν από τα εκατομμύρια 
τουρίστες που είχαν έρθει στην Ελλάδα μέσα στα 25 
χρόνια της πορείας του. Το όραμα θα συνεχιστεί δυ-
ναμικά μετά από το πέρας της κρίσης που βιώνει όλη 
η τουριστική βιομηχανία της χώρας μας με στόχο να 
πάμε την εταιρείας που έχει το όνομα του στις επόμε-

νες επιτυχίες, πάντα πιστοί στις άξιες που μας έχει με-
ταφέρει : ανθρωπιά, λόγος, φιλότιμο! Αναφερόμενος 
στον διάδοχο της ηγεσίας του Ομίλου ο κ Σετσίδης 
τονίζει: «Ο Γιάννης είναι ένας πολύ καθαρός και σω-
στός άνθρωπος και θα είναι ένας άξιος διάδοχος, που 
θα μεταφέρει τις άξιες και τη φιλοσοφία του μεγάλου 
μας Προέδρου.  Εκτός  από αυτό  είναι  νέος, με  νέες  
ιδέες  και δυνατότητες τις οποίες  πιστεύουμε  θα  
εφαρμόζει  στην δουλειά». 

reportage
Δημαρχείο Ωραιοκάστρου

Η σορός του Μπόρις Μουζενίδη έφτασε με την ει-
δική πτήση ELB 1961 της Ellinair από τη Μόσχα, που 
έφερε την ημερομηνία γέννησης τους μεγάλου ορα-
ματιστή του ελληνορωσικού τουρισμού. Οι πιλότοι 
πέταξαν  χαμηλά περνώντας πάνω από εγκαταστά-
σεις του ομίλου σε Ουκρανία και Ελλάδα ενώ  πάνω 
από την Θεσσαλονίκη σχημάτισαν το αρχικό γράμμα 
του ονόματος του Μπόρις Μουζενίδη, σε ένδειξη σε-
βασμού στον ιδρυτή και ηγέτη του Ελληνορωσικού 
κολοσσού. Στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσα-
λονίκης περίμεναν οι  συνεργάτες του. Αεροσυνοδοί 
κρατούσαν λουλούδια ενώ το αυτοκίνητο που μετέ-
φερε τη σωρό του ιδρυτή της Mouzenidis group, έφε-
ρε την ελληνική σημαία. Η εξόδιος ακολουθία τελέ-
στηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, στα κοιμητήρια 
της Ευκαρπίας το πρωί της 1ης Απριλίου.

Ζωή σαν μυθιστόρημα 
Η επιχειρηματική πορεία του Μπόρις Μουζενίδη 

θα μπορούσε να γίνει σενάριο ταινίας. Γεννημένος 
στην Τσάλκα της Γεωργίας από έλληνες γονείς  πο-
ντιακής καταγωγής, ήρθε το 1992 στην Ελλάδα ως 
μηχανικός για να εργαστεί  αρχικά ως οδηγός τουρι-
στικού λεωφορείου. Σε λίγο χρονικό διάστημα άνοιξε 
το δικό του τουριστικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη και 
συνεργάστηκε με τη Ρωσική αγορά κάνοντας μόδα 
τις διακοπές των Ρώσων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκι-
δική. Στη συνέχεια έβαλε στο χάρτη των συνεργασι-
ών του και  άλλες χώρες της πρώην ΕΣΣΔ ενώ ίδρυσε 
τον  Όμιλο Μουζενίδη

Το 2013, δημιούργησε την αεροπορική εταιρεία 
Ellinair που έφθασε να φέρνει μέχρι και 1 εκατομμύ-
ριο τουρίστες κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Γραφεία του 
ομίλου λειτουργούν, σε σχεδόν 20 χώρες της Ευρώ-

πης και της Ασίας. Το περιφερειακό δίκτυο της εταιρί-
ας αντιπροσωπεύεται στην Αρμενία, στη Λευκορωσία, 
τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, 
το Καζακστάν, τη Λετονία, την Εσθονία, τη Μολδαβία, 
την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, τη Σερβία, την 
Ουκρανία, την Κύπρο, κ.ά. 

Ο Μπόρις Μουζενίδης τιμήθηκε από την κυβέρ-
νηση της Γεωργίας για τη δράση του στον Τουρισμό, 
ήταν Επίτιμος Πρόξενος της Λευκορωσίας, με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη, ενώ βραβεύτηκε ως το πρόσωπο 
της χρονιάς 2017 στον τουρισμό.

Ο Μπόρις Μουζενίδης, προδόθηκε από την καρ-
διά του και απεβίωσε σε νοσοκομείο της Μόσχας τα 
ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου 27 Μαρτίου, 
προκαλώντας  παγκόσμιο σοκ.

Με ειδική πτήση η σορός του



12 03.04.2021

Ο Βουλευτής Πιερίας της ΝΔ Σάββας Χιονίδης στην karfitsa

Tο αύριο για την Ελλάδας είναι ευοίωνο
«Πιστεύω ακράδαντα ότι με τον Ανα-

πτυξιακό σχεδιασμό και τα χρηματοδοτι-
κά εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμψης, με 
την ελληνική ψυχή και εργατικότητα το 
αύριο της Ελλάδας μας είναι ευοίωνο», 
δηλώνει σε συνέντευξη του στην karfitsa 
ο βουλευτής Πιερίας της ΝΔ Σάββας Χιο-
νίδης. Ο κ. Χιονίδης εκφράζει αισιοδοξία 
πως το φετινό καλοκαίρι μπορεί και θα 
είναι καλύτερο τουριστικά για ολόκληρη 
την χώρα και ειδικότερα για την Πιερία. 
Όσον αφορά στην στήριξη των επιχειρή-
σεων που βρίσκονται σε οριακό σημείο ο 
κ Χιονίδης αναφέρθηκε στις πρόσφατες 
ανακοινώσεις του πρωθυπουργού  για 
το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, εξηγώντας 
πως «μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Όλα 
γίνονται με στρατηγικό σχεδιασμό χρη-
σιμοποιώντας σύγχρονα χρηματοδοτικά 
εργαλεία».

Έχουμε μπει στον Απρίλιο με το κα-
λοκαίρι να πλησιάζει. Μπορεί να σωθεί 
η φετινή τουριστική περίοδος και πως; 
Αρχή Απριλίου και πλησιάζει η έναρξη 
της τουριστικής σεζόν. Βεβαίως και μπο-
ρεί  να έχουμε φέτος μία τουριστική σε-
ζόν πολύ καλύτερη της περυσινής. Στην 
Ελλάδα νοιαζόμαστε και φροντίζουμε  
τον  επισκέπτη μας και έχουμε αποδείξει 
από πέρυσι  ότι εφαρμόζονται τα υγειο-
νομικά πρωτόκολλα.  Γι’ αυτό, εξάλλου, 
ο ελληνικός τουρισμός πέρυσι απέσπασε   
διεθνή βραβεία και επαίνους. Είναι πολύ 
σημαντικό οι επισκέπτες μας να αισθάνο-
νται και να είναι ασφαλείς

Tο Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό 
Εμβολιασμού είναι ένα πολύ σημαντι-
κό εργαλείο, το οποίο θα επιταχύνει την 
απελευθέρωση της τουριστικής κίνησης 
διεθνώς και  θα συμβάλλει καθοριστι-
κά στην αύξηση της ροής εισερχομένων 
τουριστών και στη χώρα μας.

Η σταδιακή απελευθέρωση των ταξι-
διών από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, το Ηνω-
μένο Βασίλειο, το Ισραήλ, τη Σερβία και 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα ενισχύ-
σει την χρονιά. Επιπλέον, θα επιτρέπεται 
το yachting (απόπλους/κατάπλους), 
καθώς και οι κρουαζιέρες χωρίς ενδιά-

μεσες στάσεις σε λιμάνια, οι λεγόμενες 
«blue cruises», όπως έχει ανακοινώσει 
ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης.  
Γενικώς, το διεθνές ενδιαφέρον για το 
άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού είναι 
πολύ μεγάλο, από ότι ανακοινώνεται από 
το υπουργείο  βάση ερευνών που διε-
νεργούν ταξιδιωτικοί οργανισμοί, media 
κ.λπ. και  αποτυπώνεται η αίσθηση ότι 
το brand name Ελλάδα έχει ενισχυθεί σε 
σχέση με πέρυσι.

 Τα μηνύματα  είναι ότι η Ελλάδα ταυ-
τίζεται τουριστικά όλο και περισσότερο 
με την επόμενη ημέρα της πανδημίας και 
το  κεντρικό σλόγκαν της φετινής προω-
θητικής εκστρατείας- είναι «Αll you want 
is Greece», πάντα με τα ενδεδειγμένα 
πρωτόκολλα και τους κανόνες υγειονο-
μικής ασφάλειας.

Για την Πιερία ποιες είναι οι προτε-
ραιότητες για μια όσο δυνατόν καλύτε-
ρη τουριστική θερινή σεζόν; Οι επαγγελ-
ματίες του τουρισμού στην Πιερία είναι 
πραγματικά «επαγγελματίες» και έτσι 
λειτουργούν, φιλοξενώντας με ασφάλεια 
και φροντίζοντας κάθε τουρίστα σαν να 
είναι μέλος της οικογένειάς τους.

Στο νομό μας είναι σε ικανοποιητικό 

επίπεδο οι εμβολιασμοί  το ίδιο και στις 
βαλκανικές χώρες και στη Ρωσία από 
όπου προέρχεται ένα μεγάλο μέρος των 
τουριστών στην Πιερία. 

 Τα σύνορα μας στην πύλη των Ευζώ-
νων είναι  ανοικτά και ενισχυμένα για να 
βοηθηθεί ο οδικός τουρισμός και να μην 
«ταλαιπωρούνται» οι τουρίστες μας στην 
είσοδο στην χώρα.  Από κοινού με τους 
φορείς του τουρισμού έχουμε αιτηθεί την 
ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό για την 
καλοκαιρινή σεζόν των συνόρων μας.

Η τουριστική προβολή και η διαφήμι-
ση της Πιερίας μας από την Αντιπεριφέ-
ρεια Πιερίας, την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, το Επιμελητήριο Πιερίας , 
τους ΟΤΑ και την Ιερά Μητρόπολη  μας 
είναι στοχευμένη και συστηματοποιημέ-
νη. 

Σε πρόσφατη επίσημη επίσκεψη του 
στη Σερβία ο υπουργός Τουρισμού Χάρης 
Θεοχάρης σε συνομιλίες με την ομόλογό 
του, κυρία Τατιάνα Μάτιτς,επισφράγισαν 
την μεταξύ των χωρών συνεργασία με 
υπογραφή ειδικών πρωτοκόλλων  με 
στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητι-
κών συνεπειών της πανδημίας στον του-
ρισμό. Είμαστε  βέβαιοι ότι θα βοηθηθεί 
ιδιαίτερα η Πιερία μας, καθότι μεγάλο 

μέρος των επισκεπτών μας έρχονται οδι-
κώς γιατί είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για 
την κίνηση από τη Σερβία προς την Ελ-
λάδα το άνοιγμα της συνοριακής πύλης 
των  Ευζώνων.

Ισχύει και φέτος το πρόγραμμα “Του-
ρισμός Για Όλους» που θα στηρίξει τον 
εσωτερικό Τουρισμό και κατ’ επέκταση 
τις τουριστικές επιχειρήσεις, τα ξενοδο-
χεία, αλλά και, για πρώτη φορά, τα του-
ριστικά γραφεία. 

Πιστεύω  ακράδαντα ότι η φετινή 
χρονιά θα είναι πολύ πολύ καλύτερη από 
την περυσινή για τα ξενοδοχεία , τα ενοι-
κιαζόμενα δωμάτια και τα καμπιγκς της 
Πιερίας και της Ελλάδας γενικότερα.

Η πλειονότητα των επιχειρηματιών 
έχουν δεχτεί μεγάλο πλήγμα με αποτέ-
λεσμα το «λουκέτο» να είναι πολύ κο-
ντά για πολλές επιχειρήσεις. Δυστυχώς 
οι περισσότερες μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλή-
ματα – «παρενέργειες»  του Covid-19 
.Από την αρχή της υγειονομικής κρίσης η 
Κυβέρνηση στήριξε την απασχόληση με 
στοχευμένα μέτρα όπως η αποζημίωση 
ειδικού σκοπού, η κάλυψη ασφαλιστι-
κών εισφορών για τους εργαζόμενους 
των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθε-
νται σε προσωρινή αναστολή, η κάλυψη 
των ασφαλιστικών εισφορών των επο-
χικά εργαζόμενων και η υλοποίηση του 
προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».Ακόμη 
στήριξε τις επιχειρήσεις με την αποζη-
μίωση ειδικού σκοπού, την επιστρεπτέα 
προκαταβολή, το ΤΕΠΙΧ ΙΙ,  το Ταμείο Εγ-
γυοδοσίας, το Ηρακλής1, τις επιδοτήσεις 
ενοικίων κλπ. Η στρατηγική απέδωσε  
αποτελέσματα, καθώς -σύμφωνα με την 
Eurostat (4 Μαρτίου)- η χώρα μας και η 
Ιταλία όχι μόνο δεν παρουσίασαν αύξηση 
της ανεργίας στην Ε.Ε., αλλά κατάφεραν 
και να σημειώσουν μια μικρή μείωσή της 
μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου 2020. 
Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Ολα γί-
νονται με στρατηγικό σχεδιασμό χρησι-
μοποιώντας σύγχρονα χρηματοδοτικά 
εργαλεία.

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Ο Ν  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο  Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Τ Η 
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Πως μπορεί να στηριχθεί περαιτέρω η επιχειρηματι-
κότητα, ώστε να επιβιώσουν όσοι βρίσκονται σε δύσκο-
λη θέση και να μην εκτοξευτούν τα ποσοστά ανεργίας; 
Την Τετάρτη παρουσιάστηκε  από τον Πρωθυπουργό το 
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης το οποίο έχει τη δυνατότητα να 
προσθέσει μόνιμα 7 μονάδες στο Α.Ε.Π. σε ορίζοντα εξα-
ετίας πέρα και πάνω από τη φυσιολογική ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας και να δημιουργήσει πρόσθετες 
180.000 με 200.000 θέσεις εργασίας.

Ο πυρήνας του μετασχηματισμού του παραγωγικού 
μοντέλου των επιχειρήσεων που χρειάζεται η χώρα θα 
καταστήσει δυνατή την  απορρόφηση Ευρωπαικών Πό-
ρων από το ταμείο Ανάκαμψης. Το CLUSTERING, οι συ-
νεταιριστικές κοινωνικές επιχειρήσεις είναι σύγχρονες 
μορφές δυνητικού μετασχηματισμού που βοηθούν τους 
συγκεκριμένους μικρούς επαγγελματίες στην προσαρμο-
γή και ένταξη τους στα επιχειρηματικά εργαλεία καθώς 
τους δίνουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τις ευ-
καιρίες της αγοράς και να υπερκεράσουν ένα πλήθος δυ-
σκολιών και προβλημάτων που θα αντιμετώπιζαν, στην 
περίπτωση που θα δραστηριοποιούνταν μόνες τους και 
θα λειτουργούσαν μεμονωμένα.

Οι μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν την ραχοκο-
καλιά της ελληνικής οικονομίας  έχουν επιδείξει υψηλές 
αντοχές σ αυτή την μεγάλη κρίση με τα τρέχοντα μέτρα 
αλλά και αυτά που επίκεινται καθώς και με το σταδια-
κό άνοιγμα  της αγοράς από τη Δευτέρα θα υπάρξει μία 
ανακούφιση σ αυτές τις πιέσεις. Παράλληλα πιστεύω ότι 
λόγο της αποταμίευσης που φαίνεται από την αύξηση 

των καταθέσεων στις τράπεζες,  με το που διαμορφω-
θούν καλύτερες συνθήκες θα υπάρξει αύξηση της κατα-
νάλωσης και του τζίρου και εσωτερικά αλλά και από τον 
τουρισμό  

Η εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κάνει δε-
κτό το αίτημα που υπέβαλε η Κυβέρνηση για τη διάθεση 
πρόσθετων -αδιάθετων σε ευρωπαϊκό επίπεδο- πόρων 
ύψους 2,5 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα SURE αποτελεί 
μια σημαντική στήριξη στις πολιτικές της Κυβέρνησης για 
την απασχόληση. Μαζί με τα 2,7 δισ. ευρώ που έχουν ήδη 
εκταμιευθεί προς την Ελλάδα από το πρόγραμμα, η συ-

νολική ενίσχυση θα φτάσει στα 5,2 δισ. ευρώ. Παράλλη-
λα σήμερα υλοποιούνται  μέσω του ΟΑΕΔ, νέα προγράμ-
ματα με υψηλά ποσοστά επιδότησης του μισθού και των 
ασφαλιστικών εισφορών που φτάνουν έως και το 100%. 
Τη στιγμή αυτή είναι ανοικτά 8 προγράμματα, συνολικού 
προϋπολογισμού 440 εκατ. ευρώ με 42.600 επιδοτούμε-
νες νέες θέσεις εργασίας 

Πιστεύω ακράδαντα ότι με τον Αναπτυξιακό σχεδια-
σμό και τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης, με την ελληνική ψυχή και εργατικότητα το αυριο της 
Ελλάδας μας είναι ευοίωνο.

συνέντευξη

Η τουριστική προβολή και η διαφήμιση της Πιερίας μας 

από την Αντιπεριφέρεια Πιερίας, την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, το Επιμελητήριο Πιερίας , τους ΟΤΑ 

και την Ιερά Μητρόπολη  μας είναι 

στοχευμένη και συστηματοποιημένη
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Σε ποια σημεία θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις και αστικές παρεμβάσεις 

‘Ερχεται «λίφτινγκ» στους δρόμους 
της Θεσσαλονίκης

Στρώνονται με ...πίσσα μέσα στο 
επόμενο εξάμηνο δρόμοι σε 
όλα τα δημοτικά διαμερίσματα 

της Θεσσαλονίκης που έχουν υποστεί 
φθορές λόγω των καιρικών συνθηκών 
και της πολυχρησίας και εγκυμονούν 
κινδύνους για τους οδηγούς μοτοσι-
κλετών και αυτοκινήτων. Οι εργασίες 
ασφαλτόστρωσης θα «κορυφωθούν» 
τους καλοκαιρινούς μήνες, σε συνάρ-
τηση πάντα με την πορεία της πανδη-
μίας, σε μία προσπάθεια να γίνουν πιο 
άνετες και πιο ασφαλείς οι μετακινή-
σεις μέσα στην πόλη. 

Η αρχή του οδικού έργου έγινε πριν 
από λίγα 24ωρα από την οδό Αρτάκης 
στην Τούμπα, πλησίον του Ιερού Ναού 
του Αγίου Θεράποντα. Μέσα στο επόμενο 
διάστημα θα πάρουν σειρά αρκετοί δρό-
μοι, εκ των οποίων πολλοί είναι κεντρι-
κοί και ένα “λίφτινγκ” κρίνεται απολύτως 
απαραίτητο καθώς καθημερινά σηκώ-
νουν μεγάλο φόρτο οχημάτων. Οι όποιες 
εργασίες θα γίνουν μετά μετά από υπο-
δείξεις των δημοτικών διαμερισμάτων 
που κατέγραψαν τις οδικές ανάγκες και 
ενημέρωσαν σχετικά τον κεντρικό δήμο 
για να καταρτιστεί η λίστα.

Ο Δημήτρης Μήτρου, τεχνικός σύμ-
βουλος του δημάρχου Θεσσαλονίκης, 
Κωνσταντίνου Ζέρβα, με δηλώσεις του 
στην εφημερίδα «Karfitsa» αναλύει το 
έργο, προσθέτοντας πως παράλληλα με 
την πίσσα θα γίνονται παρεμβάσεις σε 
κράσπεδα και πεζοδρόμια γειτονιών για 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της 
καθημερινότητας των πολιτών. «Μέσα 
στον Απρίλιο ξεκινάμε ένα πρόγραμμα 
ασφαλτοστρώσεων που θα ολοκληρω-
θεί Σεπτέμβριο με Οκτώβριο. Παράλλη-
λα, θα τρέξουμε εργασίες και εργολαβίες 
που έχουν να κάνουν με επεμβάσεις σε 
διάφορες περιοχές της πόλης, ανακατα-
σκευής των πεζοδρομίων, στα κράσπεδα 
και ανάδειξη του ηλεκτροφωτισμού», 
είπε χαρακτηριστικά.

Στο ...στόχαστρο των έργων θα βρε-
θούν πολλοί κεντρικοί δρόμοι όπως για 
παράδειγμα η Αγίου Δημητρίου, με την 
ασφαλτόστρωση να γίνεται σε κομμάτια 
κατά τη θερινή περίοδο ώστε να μειωθεί 
η όχληση των μόνιμων κατοίκων αλλά 
και η ταλαιπωρία των οδηγών. Μέσα στο 
σχεδιασμό είναι να ασφαλτοστρωθεί το 
καλοκαίρι και η παραλιακή Λεωφόρος 
Νίκης. Θα γίνουν έργα στις δύο λωρίδες 
όπου κυκλοφορούν τα Ι.Χ. και παρατη-
ρούνται αρκετά προβλήματα, ενώ θα 
εξαιρεθεί ο ποδηλατόδρομος, καθώς 
εκεί έγιναν έργα πριν από λίγους μήνες.

Στο κέντρο θα ασφαλτοστρωθεί επί-
σης η Βασιλέως Ηρακλείου (Αριστοτέ-
λους έως Κ.Ντηλ), ενώ στην Τριανδρία η 
Βενιζέλου και η Ελευθερίας. Στην περιο-
χή της Τούμπας, εκτός από την οδό Αρ-
τάκης, θα γίνουν έργα στην Ανατολικής 
Θράκης και στη Διαγόρα (από Λαμπρά-
κη έως Πραξαγόρα). Στην ‘Ανω Πόλη 
θα ασφαλτοστρωθεί, σύμφωνα με τον 
υπάρχοντα σχεδιασμό, η Αγίου Νικολάου 
(Κασσάνδρου με Αγίου Δημητρίου), ενώ 
στη δυτική πλευρά της πόλης και συγκε-
κριμένα στο Β’ διαμέρισμα η Αναγνωστα-
ρά και η Αγίων Πάντων (από Κολωνιάρη 
έως γέφυρα ΟΣΕ).

Στο Ε’ διαμέρισμα προτεραιότητα έχει 
πάρει η οδός Δελφών (τμήμα από 25η 

Μαρτίου έως και Π.Συνδίκα), ενώ στον 
προγραμματισμό υπολογίζονται η Χαλ-
κιδικής (από Αναλήψεως έως Ψυχάρη), 
η Ανδρεοπούλου, η Ιατρού Ζάννα (από 
Βασ.Όλγας έως Μυκηνών), η Κοσμο-
πούλου (από Ανδρούτσου έως Χαλκιδι-
κής), η Ανδρούτσου τοπικά, η Τεγέας, η 
Πατρών (από Μπότσαρη έως Συνδίκα), η 
Αλεξανδρείας (με Χατζηλαζάρου), η Κο-
μποθέκλας, η Ηλέκτρας (από Μπότσαρη 
έως Χατζηλαζάρου), η Μυκηνών, η Λυσι-
στράτους, η Χατζηλαζάρου (από Δελφών 
έως Βασ.Όλγας), η Νιγρίτης (από Χαλ-
κιδικής έως Δελφών) και η Αναλήψεως 
(τοπικά).

Και παρεμβάσεις ανάπλασης
Στα σχέδια της δημοτικής αρχής εί-

ναι παράλληλα με τις εργασίες ασφαλ-
τόστρωσεις να τρέχουν και εργολαβίες 
που έχουν να κάνουν με επιδιορθώσεις 
σε πεζοδρόμια, κράσπεδα και ηλεκτρο-
φωτισμό. 

‘Οπως είπε χαρακτηριστικά ο κ.Μή-
τρου, στην περιοχή της Δελφών θα γί-
νει ριζική ανακαίνιση σε μία από τις 
πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της 
Θεσσαλονίκης, σε έκταση περίπου 200 
στρεμμάτων, περιλαμβάνοντας όλο το 
κομμάτι από Βας.Ολγας έως Δελφών και 
25ης Μαρτίου έως Π.Συνδίκα.

Βέβαια, όλες οι εργασίες θα εξαρτη-
θούν και από την πορεία της πανδημίας 
του κορονοϊού καθώς στις προτεραιότη-
τες της διοίκησης -πέρα από την υλοποί-
ηση του έργου- είναι και η ασφάλεια των 
εργαζομένων. 

Συνεργασία με τους Οργανισμούς 
Κοινής Ωφέλειας 
Ωστόσο, σε μία προσπάθεια να μην 

φτιάχνει ο δήμος και μέσα σε μικρό δι-
άστημα να χαλάνε εκ νέου οι δρόμοι για 
άλλου είδους εργασίες, συνεχίζονται οι 
επαφές της δημοτικής αρχής με τους Ορ-
γανισμούς Κοινής Ωφέλειας και τις εται-
ρείες κινητής τηλεφωνίας που σκάβουν 
τη πόλη ώστε να υπάρχει ένας κοινός 
«βηματισμός» και σωστός προγραμμα-
τισμός.

«Στην οδό Αγίου Δημητρίου θα μπει 
το επόμενο διάστημα μια εταιρεία για να 
τοποθετήσει οπτική ίνα. Θα τους περιμέ-
νουμε και μετά θα προχωρήσουμε εμείς 
στις εργασίες ασφαλτόστρωσης», λέει 
συγκεκριμένα ο κ.Μήτρου, συμπληρώ-
νοντας πως μεταξύ όλων των φορέων 
απαιτείται σωστός συντονισμός και προ-
τεραιότητες για να γίνεται καλή δουλειά 
πάντα σε όφελος των πολιτών.
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Επιταχύνεται η διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης των παραβιάσεων

Αλλάζει το κατηγορητήριο και 
ξεκολλάει η υπόθεση των θυρίδων 

Η έρευνα για την κλοπή των τραπεζι-
κών θυρίδων στην Αθήνα, παρασύρει την 
αντίστοιχη ιστορία της Θεσσαλονίκης, 
που επί χρόνια ερευνάται από τις δικαστι-
κές αρχές, χωρίς μέχρι τώρα να φτάσει 
σε δίκη. Εννέα χρόνια μετά την πρώτη 
μήνυση που κατατέθηκε για απώλεια κο-
σμημάτων και χρημάτων, η δικογραφία 
επέστρεψε πάλι στην ειδική ανακρίτρια, 
αυτή τη φορά για να αλλάξει η μορφή της 
κατηγορίας από υπεξαίρεση σε διακεκρι-
μένη κλοπή. Η μοναδική εξέλιξη ήταν η 
απόδοση δύο κοσμημάτων και δύο ρο-
λογιών στους ιδιοκτήτες τους.  

Η υπόθεση των τραπεζικών θυρίδων 
που σύμφωνα με τα θύματα παραβιάστη-
καν από κεντρικό κατάστημα Τράπεζας 
στη Θεσσαλονίκη ανοίγει το 2012, όταν 
συνταξιούχος σιδηροδρομικός υπάλλη-
λος κατήγγειλε στην αστυνομία ότι έχασε 
όλα τα υπάρχοντα που είχε τοποθετήσει 
στην τραπεζική θυρίδα του συγκεκριμέ-
νου υποκαταστήματος. Ακολούθησαν 
παρόμοιες καταγγελίες και μηνύσεις 
περισσότερων από δέκα ιδιοκτητών και 
συνιδιοκτητών θυρίδων, από τα στοι-
χεία των οποίων και την έρευνα που 
διενεργούν αστυνομικοί της ασφάλειας 
συντάχθηκε κατηγορητήριο για υπεξαί-
ρεση χρημάτων και τιμαλφή αξίας 2,6 
εκατομμυρίων ευρώ. Σε βάρος έξι νυν 
και πρώην τραπεζικών υπαλλήλων έχει 
ασκηθεί ποινική δίωξη για υπεξαίρεση 
στην υπηρεσία σε βαθμό κακουργήματος 
και ήδη έχουν απολογηθεί στην ειδική 
ανακρίτρια εγκλημάτων διαφθοράς Ιω-
άννα Σερβέτα. Παράλληλα έχουν κατα-
τεθεί αγωγές αποζημίωσης από πέντε 
ιδιοκτήτες με διεκδικήσεις που φτάνουν 
τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.  

Στις αρχές Μαρτίου 2018 και αφού 
οι μηνύσεις κατατίθενται η μία μετά την 
άλλη η δικογραφία επιστρέφει στον ει-
σαγγελέα διαφθοράς για να τεθεί στο 
αρχείο. Όμως τον Ιούνιο του ίδιου χρό-
νου, πριν την αρχειοθέτηση, ένας εκ των 

παρουσιαζόμενων ως θυμάτων της υπό-
θεσης παρουσιάζεται στην ασφάλεια και 
παραδίδει μία σακούλα με κοσμήματα 
και ακριβά ρολόγια. Αποκαλύπτει μάλι-
στα πως το «πακέτο» του το παρέδωσε 
υπάλληλος του καταστήματος της Τρά-
πεζας, σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί 
δίωξη, ως αρχικό αντάλλαγμα στο ποσό 
του 1,6 εκατομμυρίου ευρώ που έκαναν 
φτερά κατά την κατάθεσή του από την 
προσωπική του τραπεζική θυρίδα, μέσα 
σ’ ένα δίμηνο, από την 1η Δεκεμβρίου 
2013 μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2014. Η 
κατάθεσή του στην ασφάλεια προκαλεί 
θόρυβο για την υπόθεση. Αναφέρει ότι ο 
τραπεζικός υπάλληλος του είπε πως τρία 
μεγαλοστελέχη της Τράπεζας του παρέ-
δωσαν το συγκεκριμένο τσαντάκι με τα 
κοσμήματα αλλά και περισσότερες από 
1.000 λίρες Αγγλίας, για να κλείσει το 
στόμα του όταν τους συνέλαβε επ’ αυτο-
φώρων να ανοίγουν τραπεζικές θυρίδες.   

Η αυτοκτονία και η έρευνα 
Ένα μήνα μετά η υπόθεση παίρνει 

ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς 
ο συγκεκριμένος τραπεζικός υπάλληλος 
βάζει τέλος στη ζωή του. Η δικογραφία 
ταυτόχρονα επιστρέφει στην ειδική ανα-
κρίτρια διαφθοράς, που πλέον καλεί εκ 
νέου τους κατηγορούμενους να απολο-
γηθούν για το αδίκημα της υπεξαίρεσης. 
Όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς 
περιοριστικούς όρους στη διαδικασία 
που γίνεται τον Οκτώβριο του ίδιου χρό-
νου.  

Ακολουθούν πραγματογνωμοσύνες 
που ζήτησε η ανακρίτρια, η οποία πραγ-
ματοποιεί και αυτοψία στον χώρο των 
τραπεζικών θυρίδων. Τα θύματα υποστη-
ρίζουν πως οι εμπλεκόμενοι στη μεγάλη 
κλοπή διέρρηξαν τις θυρίδες και άρπα-
ξαν ότι πολύτιμο βρήκαν, που άφησαν 
για χρόνια εκεί θεωρώντας τους χώρους 
ασφαλείς. Οι περισσότεροι μάλιστα ανα-

κάλυψαν τις κλοπές όταν κατέφυγαν στις 
θυρίδες λόγω οικονομικών αναγκών 
που προέκυψαν από την κρίση.  

«Όταν μία τέτοια θυρίδα έχει παραβι-
αστεί τουλάχιστον μία φορά, τότε η πα-
ραβίαση αυτή από έναν μη έμπειρο είναι 
πιο εύκολη, έχοντας φυσικά τα κατάλλη-
λα εργαλεία», αναφέρεται σύμφωνα με 
πληροφορίες στην έκθεση του πραγμα-
τογνώμονα που ορίστηκε από την ανα-
κρίτρια, ενώ σε άλλο σημείο μιλάει για 
τα κλειδιά, λέγοντας πως τόσο αυτά των 
ιδιοκτητών των θυρίδων είναι αντίγραφα, 
όσο ακόμη και τα  πασπαρτού!  Από την 
άλλη το πόρισμα των τεχνικών συμβού-
λων των μηνυτών κάνει λόγο για «πρό-
σφατες επεμβάσεις» στις κλειδαριές των  
θυρίδων. Συγκεκριμένα, στην αναφορά 
για τη διαφοροποίηση του χρωματισμού 
στα σημεία των κλειδαριών σημειώνε-
ται ότι «οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις 
είναι σχετικά πρόσφατες και δεν σχετί-
ζονται με οξείδωση λόγω παλαιότητας 
και κατ’ επέκταση ικανή να επιφέρει δυ-
σλειτουργίες στις κλειδαριές», αναφέρει 
σύμφωνα με πληροφορίες η έκθεση των 
τεχνικών συμβούλων. Συμπληρώνει μά-
λιστα, πως η παραδοχή της Τράπεζας για 
«ελεγχόμενη διάρρηξη» σε περίπτωση 
που μία θυρίδα μπλοκάρει λόγω πολυ-
καιρίας και αντικατάστασης της κλειδα-
ριάς, έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα 
του  πραγματογνώμονα για διαρκείς δι-
αρρήξεις. 

Έκτοτε η υπόθεση αναμενόταν να ει-
σαχθεί στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών 
για να κριθεί εάν θα παραπεμφθεί σε δίκη 
ή όχι. Ο εισαγγελέας όμως την επέστρεψε 
στην ανάκριση μετατρέποντας την κατη-
γορία. Τυπικά οι κατηγορούμενοι θα κλη-
θούν εκ νέου να δώσουν εξηγήσεις, στο 
πλαίσιο της μετατροπής της κατηγορίας, 
για να αποφασιστεί στη συνέχεια εάν η 
υπόθεση θα παραπεμφθεί στο ακροατή-
ριο.
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Άμεσα μέτρα στήριξης ζητά από την κυβέρνηση ο εμπορικός κόσμος

Άνοιγμα της αγοράς 
με αστερίσκους επιβίωσης

Στην απόφαση να ανοίξει η αγο-
ρά και το λιανεμπόριο από την 
Δευτέρα 5 Απριλίου κατέληξε  

η κυβέρνηση μετά από αλλεπάλλη-
λες συσκέψεις με την επιτροπή των 
ειδικών λοιμωξιολόγων. Η απόφαση 
αυτή λειτουργίας του λιανεμπορίου 
κρίνεται εν πολύς αναγκαστική καθώς 
το μέτρο του γενικού lockdown δεν 
απέδιδε τα αναμενόμενα με τον αριθμό 
των κρουσμάτων κορονοϊού να σπάει 
το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο. 

Οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρή-
σεις ειδικά ένδυσης και υπόδησης, βρί-
σκονται από τον Νοέμβριο του 2020 σε 
αναστολή λειτουργίας, με το οικονομικό 
πλήγμα που έχουν δεχτεί να είναι τερά-
στιο και ακόμη όχι τελείως υπολογίσιμο. 
Οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου 
της Κεντρικής Μακεδονίας  όπως έχουν 
δηλώσει στην karfitsa υποδέχονται θε-
τικά την απόφαση για άνοιγμα του λια-
νεμπορίου. Τονίζουν πως εδώ και καιρό 
ζητούσαν την λειτουργία των καταστη-
μάτων και επιχειρήσεων τους, καθώς 
όπως υποστηρίζουν, χωρίς κανένας να 
μην τους έχει αμφισβητήσει, δεν υπάρχει 
το παραμικρό στοιχείο που να δείχνει πως 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα μικρά 
εμπορικά καταστήματα συμβάλουν έστω 
στο ελάχιστο στην διασπορά του ιού. Από 
την άλλη η ανησυχία τους για την επό-
μενη ημέρα είναι πολύ μεγάλη καθώς 
έχουν προκύψει μια σειρά προβλημάτων 
που μόνο με κυβερνητική παρέμβαση 
μπορούν να λυθούν ώστε να μειωθεί ο 
αριθμός των λουκέτων που δεδομένα θα 
υπάρξουν. Το θέμα της προμήθειας νέων 
εμπορευμάτων, ώστε να μπορέσουν να 
δουλέψουν άνοιξη και καλοκαίρι, αλλά 
και το τεράστιο πρόβλημα της υπερσυσ-
σώρευσης χρεών που δημιουργήθηκαν 
την περίοδο της πανδημίας, είναι δύο 
από τα μεγαλύτερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η μικρομεσαία επιχειρη-
ματικότητα και στα οποία στάθηκαν όλοι 
οι εκπρόσωποι του κλάδου που μίλησαν 

στην karfitsa, με αφορμή την επαναλει-
τουργία της αγοράς.

Ποια μέτρα θα τηρούμε 
για να κάνουμε τα ψώνια μας
Για το λιανεμπόριο που ανοίγει τη 

Δευτέρα 5 Απριλίου 2021, ισχύουν τα 
ακόλουθα:

Ανοίγουν όλα τα εμπορικά καταστή-
ματα. Εξαιρούνται τα εμπορικά κέντρα 
και τα mall.

Αποστολή με SMS «ενός κωδικού 
άπαξ» στο 13032.

Το χρονικό περιθώριο που έχουν στη 
διάθεσή τους οι καταναλωτές για να κά-
νουν τα ψώνια τους μετά την αποστολή 
του SMS είναι 3 ώρες.

Το λιανεμπόριο ανοίγει με «click 
away» (παράδοση εκτός) και «click in 
shop» (ραντεβού εντός).

Υποχρεωτική η μάσκα τόσο για πελά-
τες όσο και εργαζόμενους.

Επιτρέπεται ένας πελάτης ανά 25 τε-
τραγωνικά και μέγιστο όριο 20 πελάτες 
σε μια επιχείρηση.

ΕΣΘ: Τα καλά και τα άσχημα νέα
«Τα καλά νέα είναι ότι ανοίγουμε, τα 

άσχημα πως θα επιβιώσουμε», δηλώνει 
στην karfitsa ο πρόεδρος του Εμπορικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης Παντελής Φι-
λιππίδης, εξηγώντας παράλληλα πως το 
άνοιγμα της αγοράς ήταν κάτι που ζητού-
σαν εδώ και καιρό, καθώς δεν υπάρχει 

κανένα στοιχείο που να δείχνει επιδημιο-
λογική επιβάρυνση από το λιανεμπόριο. 
Ο κ. Φιλιππίδης τονίζει πως χρειάζονται 
άμεσα μέτρα στήριξης από την κυβέρ-
νηση. Στέκεται στο θέμα της προμήθειας 
νέων προϊόντων, από τη στιγμή που δεν 
έχουν μετατραπεί μέσω της πώλησης 
τους σε χρήματα τα χειμωνιάτικα, ζητώ-
ντας παράλληλα τρόπους ελάφρυνσης 
από τα συσσωρευμένα χρέη, ώστε να 
καταφέρει να επιβιώσει μεγάλος αριθμός 
εμπορικών επιχειρήσεων στη Θεσσα-
λονίκης. «Υπάρχουν τα συσσωρευμένα 
χρέη που προβληματίζουν. Ο Απρίλιος 
δεν θα «βρέξει» λεφτά από τον ουρανό. 
Και φυσικά τον Απρίλιο είναι όλες οι υπο-
χρεώσεις. Πρέπει η κυβέρνηση να βρει 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Τ Η Σ



1703.04.2021

τρόπους στήριξης, οριζόντια μέτρα. Θα 
πρέπει να δοθούνε χρήματα προς όλους, 
γιατί τότε επιλέγεις ποιοι θα ανοίξουν και 
ποιοι θα «καταδικαστούν σε θάνατο» και 
αυτό είναι άδικο για την αγορά. Χρειάζε-
ται κούρεμα στα χρέη που δημιουργή-
θηκαν μέσα στην πανδημία και όχι μόνο, 
αλλά και στην δεκαετή κρίση. Πρέπει να 
ληφθούν μέτρα άμεσα, αλλιώς δεν προ-
λαβαίνουν να σωθούν τα μαγαζιά», το-
νίζει στην karfitsa ο πρόεδρος του ΕΣΘ, 
κρούοντας δυνατά τον κώδωνα του κιν-
δύνου.

Επιμελητήριο Χαλκιδικής: 
Ασπίδα κατά του covid η αγορά
Στο γεγονός ότι δεν υπάρχει κανέ-

να στοιχείο που να συνδέει τα εμπορικά 
καταστήματα με αύξηση κρουσμάτων 
κορωνοϊού, στέκεται και ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής Γιάννης Κου-
φίδης. Ο κ. Κουφίδης τονίζει την ανάγκη 
κουρέματος των χρεών που δημιουρ-
γήθηκαν εν μέσω πανδημίας, όπως και 
της ρύθμισης τους με όρους και αριθμό 
δόσεων που να μπορεί να ανταπεξέλθει 
ο καταστηματάρχης. «Το Επιμελητήριο 
Χαλκιδικής τόνιζε όλο το προηγούμενο 
χρονικό διάστημα σε επαφές με κυβερ-
νητικούς παράγοντες πως η αγορά και 
τα καταστήματα λειτουργούσαν σαν μια 
ασπίδα κατά του  Covid», εξηγεί στην 
karfitsa ο κ. Κουφίδης για να ξεκαθαρί-
σει «με τα μέτρα που τηρούσαν  αυστηρά 
μέσα στα καταστήματα, κάτι που θα γίνει 
και τώρα με την επαναλειτουργία, δεν 
υπήρξαν στοιχεία που να δείχνουν δια-
σπορά του ιού». 

Αναφορικά με την ελάφρυνση από τα 
υπέρογκα χρέη, ο πρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου Χαλκιδικής, δηλώνει «όταν με 
το καλό θα τελειώσουμε με τον κορωνο-
ϊό, εμείς ζητάμε και μέσα από την Κεντρι-
κή Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος να 
ξεκινήσει μαζί με τα Ευρωπαϊκά Επιμε-
λητήρια μια κουβέντα με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για μια μεγάλη ρύθμιση και για 
ένα κούρεμα των χρεών της πανδημίας 
για όλες τις επιχειρήσεις».

Το πρόβλημα της προμήθειας εμπο-
ρεύματος αντιμετωπίζουν και οι εμπο-
ρικές επιχειρήσεις της Χαλκιδικής. Ο κ. 
Κουφίδης αναφερόμενος στο κομμάτι 
των μέτρων υγειονομικής προστασίας, 
θεωρεί πως τα μέτρα της κυβέρνησης 
είναι σωστά όπως και το νέο μέτρο των 
self test,  θέτει όμως την παράμετρο του 
κόστους για τα τεστ αυτά και ποιος θα το 

επωμιστεί ειδικά στις επιχειρήσεις με πε-
ρισσότερους από 15 υπαλλήλους. Τέλος 
πολύ σημαντικό είναι για τον κ. Κουφίδη 
η διενέργεια τεστ κορονοϊου σε όλες τις 
πύλες εισόδου, ειδικά τις οδικές και στο 
σύνολο των εισερχομένων επισκεπτών.

Επιμελητήριο Πιερίας: Στήριξη 
αλλιώς «τσουνάμι λουκέτων»
Στο γεγονός ότι κανείς δεν κατάλαβε 

για πιο λόγο είναι τόσο μεγάλο χρονικό 
διάστημα κλειστά τα μικρομεσαία εμπο-
ρικά καταστήματα καθώς δεν υπάρχει 
κανένα δεδομένο που να στηρίζει την 
αύξηση κρουσμάτων μέσα από την λει-
τουργία του λιανεμπορίου, στάθηκε και 
ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας 
Ηλίας Χατζηχριστοδούλου. Περνώντας 
στην επόμενη ημέρα που θα βρει την 
αγορά ανοιχτή με τις μικρομεσαίες εμπο-
ρικές επιχειρήσεις της Πιερίας να αντι-
μετωπίζουν  μεγάλα προβλήματα κοινά 
με αυτές των υπολοίπων νομών. Στοκ 
χειμωνιάτικων που δεν έχουν πουληθεί, 
πρόβλημα με την ρευστότητα και την 
προμήθεια νέων προϊόντων, όπως και ο 
«βραχνάς» των χρεών, με τον κ. Χατζη-
χριστοδούλου να εμφανίζεται και αυτός 
σίγουρος για δεδομένα «λουκέτα» σε 
καταστήματα, χωρίς να μπορεί να υπο-
λογιστεί ακόμη ο ακριβής αριθμός, κα-
θώς θα εξαρτηθεί και από το μέγεθος της  
κυβερνητικής στήριξης. « Οι επιχειρήσεις 
ένδυσης και υπόδησης ψάχνουν να δού-
νε που θα αποθηκεύσουν τα χειμωνιά-
τικα που δεν πούλησαν γιατί ήταν κλει-
στές. Πως θα πάνε στον προμηθευτή να 
ζητήσουν ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά;» 
διερωτάται.  «Έχουμε βρεθεί σε αδιέξο-
δο. Θα ανοίξουμε τη Δευτέρα, δεν θα γε-
μίσουν τα ταμεία από τη μια ημέρα στην 
άλλη. Ίσως ήρθε η στιγμή να στηριχθεί 
η θέση εργασίας, αλλιώς θα βλέπουμε 
«τσουνάμι» επιχειρήσεων που κλεί-
νουν», επισημαίνει με μελανά χρώματα 
ο κ. Χατζηχριστοδούλου στην karfitsa , 
για να προσθέσει όσον αφορά τα μέτρα 
στήριξης στα οποία πρέπει να προχωρή-
σει άμεσα η κυβέρνηση. «Πρέπει να πάμε 
σε μια γενναία ρύθμιση τουλάχιστον 180 
δόσεων, να μπορεί η επιχείρηση να ανα-
σάνει. Εκτός από γενναία ρύθμιση ο πρό-
εδρος του Επιμελητηρίου Πιερία ζητά 
και γενναίο κούρεμα, καθώς τα χρέη 
της πανδημίας δεν δημιουργήθηκαν με 
ευθύνη του επιχειρηματία, αλλά γιατί 
έκλεισε με κυβερνητική εντολή, όπως 
αναφέρει.

Επιμελητήριο Κιλκίς: Επιβάλλεται 
η συνέχιση του μέτρου των αναστο-

λών
Λίγο πιο επιφυλακτικός για άνοιγμα 

της αγοράς εκφράζοντας ανησυχία για 
περεταίρω αύξηση των κρουσμάτων που 
θα οδηγήσει ίσως σε νέο lockdown, εμ-
φανίζεται ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Κιλκίς Χρήστος Χατζημλάδης. Και στο 
Κιλκίς σύμφωνα με τον κ. Χατζημλάδη 
είναι δεδομένος ένας αριθμός επιχει-
ρήσεων που θα οδηγηθούν σε οριστι-
κό κλείσιμο, απλώς και εδώ είναι πολύ 
νωρίς για τον ακριβή αριθμό. Επίσης, το 
πρόβλημα με τους προμηθευτές είναι 
κοινό. Σχετικά με το οικονομικό πλήγ-
μα που έχουν δεχτεί οι επιχειρήσεις του 
Κιλκίς και την στήριξη που πρέπει να 
τύχουν από πλευράς κυβέρνησης, ο κ. 
Χατζημλάδης τοποθετεί πολύ ψηλά στην 
λίστα τη συνέχιση του μέτρου των ανα-
στολών εργασίας, ενώ όσον αφορά τα 
χρέη, εξηγεί πως είναι πολύ σημαντικό 
ένα χρέος να καταστεί βιώσιμο, όπως και 
η επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Χα-
τζημλάδης δηλώνει στην karfitsa «πολ-
λές επιχειρήσεις έχουν εργαζόμενους σε 
αναστολή, αν αυτό το μέτρο σταματήσει 
και οι επιχειρηματίες κληθούν να έχουν 
τον τζίρο ώστε να καλύψουν το κόστος 
των εργαζομένων που βρισκόταν υπό 
καθεστώς αναστολής εργασίας, αυτό δεν 
μπορεί να συμβεί άμεσα, οπότε ο επι-
χειρηματίας θα προβεί σε απολύσεις για 
να επιβιώσει η επιχείρηση του, κάτι που 
θα επιφέρει κοινωνικές αναταραχές. Το 
μέτρο των αναστολών θα πρέπει να συ-
νεχιστεί ή θα πρέπει να δοθεί στον επι-
χειρηματία η επιλογή πως θα διανείμει το 
προσωπικό του», εξηγεί ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Κιλκίς. 

Αναφερόμενος στο πρόβλημα της 
συσσώρευσης χρεών λόγω της πανδη-
μίας  ο ίδιος τονίζει «οποιοδήποτε χρέος 
πρέπει να είναι βιώσιμο και όχι να κατα-
λήξει να «πνίξει» τον επιχειρηματία και 
να οδηγηθεί στο «λουκέτο». Θα πρέπει 
να μελετηθούν οι περιπτώσεις που μπο-
ρεί να γίνουν βιώσιμες και να εξαιρεθούν 
από τις υπόλοιπες ώστε να στηριχθούν, 
να ξεπεράσουν το εμπόδιο και να βγού-
νε στην αγορά χωρίς υποχρεώσεις. Σε ότι 
είναι βιώσιμο να γίνει κούρεμα ή γενναία 
ρύθμιση. Όποια επιχείρηση δεν έχει βιώ-
σιμο χρέος δυστυχώς πρέπει να κλείσει. 
Δεν μπορούν να σωθούν όλες οι επιχει-
ρήσεις, ειδικά αυτές που δεν έχουν νοι-
κοκυρεμένα τα οικονομικά τους». 

reportage

Γιάννης Κουφίδης

Χρήστος Χατζημλάδης

Ηλίας Χατζηχριστοδούλου

Παντελής Φιλιππίδης
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Λαϊκές αγορές: Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις εφόσον δεν αποσυρθεί το νομοσχέδιο

To σχέδιο  νόμου που έκανε άνω κάτω 
παραγωγούς και μικροπωλητές 

Δυσαρεστημένοι με το νέο σχέδιο 
νόμου των λαϊκών αγορών δηλώνουν 
οι παραγωγοί και χαρακτηρίζουν τα νέα 
μέτρα που σχεδιάζονται ν ισχύσουν αν 
το σχέδιο νόμου ψηφιστεί από τη Βουλή, 
«ταφόπλακα».

Τα κριτήρια με τα οποία θα λαμβά-
νονται οι άδειες από τους παραγωγούς 
– πωλητές στις λαϊκές είναι σύμφωνα με 
τον πρόεδρο του Σωματείου Παραγώγων 
Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης Γιώργο 
Λαβιδά, άδικα.

Γ. Λαβιδάς: Είμαστε παραγωγοί 
όχι επιστήμονες
 «Για να αποκτήσει άδεια ένας πα-

ραγωγός απαιτείται μοριοδότηση   με 
πτυχία, πολυτεκνεία και… φορολογική 
δήλωση καθώς σε περίπτωση ισοβαθμί-
ας η άδεια θα πηγαίνει σε αυτόν με τον 
μεγαλύτερο Ε9!» αναφέρει ο κ Λαβιδάς 
και εξηγεί ότι τα κριτήρια αυτά δεν αφο-
ρούν τον κλάδο των παραγωγών λαϊκών 
αγορών αλλά ενδεχομένως τους μεγα-
λέμπορους». 

«Αν εφαρμοστούν αυτά τα άρθρα του 
σχεδίου νόμου τότε χάνεται η φιλοσοφία 
ίδρυσης των λαϊκών αγορών και ο τρό-
πος που λειτουργούσαν  μέχρι σήμερα» 
αναφέρει ο κ Λαβιδάς.

Οι παραγωγοί εδώ και δύο μήνες 
προσπαθούν να πείσουν τους αρμόδιους 
υπουργούς της κυβέρνησης να αλλά-
ξουν  το σχέδιο νόμου και συγκεκριμένα 
ο τρόπος απόκτησης των αδειών καθώς 
και τα φορολογικά κριτήρια. Μέσα στην 
εβδομάδα προσχώρησαν και σε μια 
συμβολική διαμαρτυρία βάζοντας στους 
πάγκους από Κρήτη μέχρι Έβρο μαύρες 
σημαίες. 

Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις 
Οι  Ομοσπονδίες Λαϊκών Αγορών από 

όλη τη χώρα, απειλούν ότι αν δεν ικανο-
ποιηθούν τα αιτήματα ενώ δίνουν διορία 
μέχρι της & Απριλίου για να αρχίσουν 
επαναλαμβανόμενες 24ώρες πανελλα-

δικές απεργίες και κινητοποιήσεις.
Το νέο σχέδιο νόμου  όπως αναφέ-

ρουν οι εκπρόσωποι ομοσπονδιών λαϊ-
κών Αγορών δίνει τη διαχείριση των λα-
ϊκών αγορών σε ιδιώτες και επιτρέπει σε 
νομικά πρόσωπα και μεγάλες εταιρείες 
να αδειοδοτούνται και να συμμετέχουν 
στις λαϊκές αγορές> Προβλέπει ακόμα 
ότι θα δικαιούνται το 5% των θέσεων 
κάθε λαϊκής αγοράς. Επιπλέον ορίζει τον 
πλειστηριασμό των θέσεων κάθε 3 χρό-
νια και  εμπλέκει τους δήμους να γνωμο-
δοτούν για τον καθορισμό του ύψους του 
ανταποδοτικού τέλους προς το φορέα δι-
αχείρισης. Επίσης καταργεί τις επιτροπές 
λαϊκών αγορών και εξαιρεί τους εκπρο-
σώπους των παραγωγών  πωλητών από 
τους σχεδιασμούς και τις αποφάσεις.

Φορολογική και ασφαλιστική ενημε-
ρότητα για την απόκτηση άδειας 

Επίσης σύμφωνα με τους πωλητές 
λαϊκών αγορών κινδυνεύουν  όσοι δεν 
είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενή-
μεροι να χάνουν τη θέση τους από τη 
λαϊκή αγορά. Οι πωλητές θα τίθενται 
εκτός λαϊκής αγοράς αν βρεθούν, χωρίς 

να έχουν κόψει τρεις αποδείξεις σε κατα-
ναλωτές

Αν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που 
έχει θέσει το υπουργείο Ανάπτυξης, τότε 
σύντομα αναμένεται να ξεκινήσουν και 
οι πλειστηριασμοί των θέσεων, που κα-
τέχουν σήμερα οι πωλητές των λαϊκών 
αγορών. Η κυβέρνηση φέρεται να επιμέ-
νει και στο θέμα των ασφαλιστικών - φο-
ρολογικών εισφορών . Δηλαδή»

Τα κριτήρια
Για τη χορήγηση άδειας με τις αντί-

στοιχες θέσεις δραστηριοποίησης και 
πλανόδιας δραστηριοποίησης στους 
παραγωγούς πωλητές θα λαμβάνονται 
υπόψη η ηλικία, η πολυτεκνία και οι τίτ-
λοι σπουδών (προβλέπεται σύστημα μο-
ριοδότησης υποψηφίων). Αντίστοιχα για 
τους επαγγελματίες τα κριτήρια θα είναι: 
Η ανεργία, η ηλικία, οι τίτλοι σπουδών 
και η πολυτεκνία. 

Ανανέωση άδειας δραστηριοποίη-
σης πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο 

Θα επιτρέπεται για χρονικό διάστημα 
ίσο προς τον χρόνο της αρχικής χορή-

γησης. Σε περίπτωση που ο παραγωγός 
πωλητής επιθυμεί διαφορετικό χρόνο 
δραστηριοποίησης θα υποβάλει σχετική 
δήλωση στην αρμόδια Αρχή.

Ο πωλητής, κατά τη διάρκεια της 
δραστηριοποίησής του, θα δύναται να 
προσθέτει προϊόντα πώλησης, υποβάλ-
λοντας σχετική αίτηση στην αρμόδια 
Αρχή (φορέας λειτουργίας της αγοράς, 
δήμος για το στάσιμο και περιφέρεια για 
το πλανόδιο εμπόριο), όπου θα δηλώνει: 
α) τα προϊόντα και β) τις ποσότητες αυ-
τών (αφορά στον παραγωγό πωλητή).

Αναγκαίος όρος για την επαναχορή-
γηση θέσης σε λαϊκές αγορές και στο 
στάσιμο εμπόριο, καθώς και πλανόδιας 
δραστηριοποίησης θα είναι η πώληση 
του 70% τουλάχιστον της δηλωθείσης 
ποσότητας στο ΟΣΔΕ, που θα πιστοποιεί-
ται από το ΤΑΧΙS, μέσω διαλειτουργικό-
τητας των Συστημάτων ΟΠΣΠΑ – ΟΣΔΕ 
– ΤΑΧΙS.

Αν ο παραγωγός είναι μέλος συνε-
ταιρισμού που ασκεί εμπορική δραστη-
ριότητα στα προϊόντα που παράγει, τα 
παραπάνω θα ισχύουν για το 25% της 
δηλωθείσης ποσότητας.

Πρόστιμα μέχρι και 1.000 ευρώ
Στο πλαίσιο του νομοσχεδίου προ-

βλέπονται πρόστιμα της τάξεως των 500 
ευρώ για παραβάσεις όπως πώληση προ-
ϊόντων μη αναγραφομένων στην άδεια 
του πωλητή, μη τοποθέτηση ζυγαριάς σε 
εμφανές σημείο, άρνηση – παρεμπόδιση 
ελέγχου κ.λπ. και των 1.000 ευρώ για 
παραβάσεις όπως δραστηριοποίηση σε 
θέση ή πλανόδια δραστηριοποίηση που 
δεν είναι σε ισχύ, διάθεση απομιμητικών 
αγαθών κ.λπ. Η θέση-δραστηριοποίη-
ση θα ανακαλείται, προσωρινά, για έξι 
μήνες, εφόσον σε διάστημα δύο ετών ο 
δικαιούχος πωλητής υποπέσει σε οποια-
δήποτε παράβαση του νόμου για πάνω 
από τέσσερις φορές.
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Τι ζητούν οι παράγοντες της Δικαιοσύνης στην οριακή κατάσταση της πανδημίας

Τα δικαστήρια ανοίγουν, 
ο κορονοϊός διασπείρεται  

Η αίθουσα του Αυτόφωρου Τριμε-
λούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης 
είναι γεμάτη, από κρατούμενους που 
οδηγούνται με συνοδεία αστυνομικών, 
συνηγόρους, μάρτυρες, τα μέλη της 
φρουράς. Η πρόεδρος του δικαστηρίου 
μαζί με τα μέλη του, βρίσκεται πίσω από 
ένα διάφανο πλεξιγκλάς. Βλέπει πως τα 
μέτρα για την παρουσία 15 ατόμων δεν 
μπορούν να τηρηθούν. Ζητάει να εξε-
τάζεται κάθε υπόθεση ξεχωριστά. Όλοι 
τους βγαίνουν στο αίθριο του πρώτου 
ορόφου. Ο συνωστισμός έχει μεταφερθεί 
σε έναν περισσότερο ανοιχτό χώρο, όχι 
όμως και απόλυτα ασφαλή για τον περι-
ορισμό του κορωνοϊου.   

Το σκηνικό επαναλαμβάνεται πολλές 
φορές το τελευταίο διάστημα σε όσα δι-
καστήρια λειτουργούν. Δείχνει πως είναι 
μία εικόνα από το εγγύς μέλλον, καθώς 
σύντομα τα δικαστήρια θα ανοίξουν και 
όλοι θα κληθούν να χειριστούν μία δύ-
σκολη κατάσταση. Χωρίς να έχει προ-
γραμματιστεί κάτι συγκεκριμένο σε αυτή 
τη διαχείριση. Απλώς επαφίεται «στην 
τήρηση των μέτρων από τους εμπλεκό-
μενους», όπως αναφέρεται σε ανακοι-
νώσεις. Ήδη δικαστές και εισαγγελείς 
ζητούν να ενταχθούν στον κατάλογο των 
αδιάθετων εμβολίων και να πάρουν γρη-
γορότερα σειρά στους εμβολιασθέντες. 
Οι δικηγόροι στην τελευταία απόφασή 
τους αναφέρουν ότι πρέπει να γίνονται 
τόσο rapid τεστ γενικώς, όσο και self τεστ 
σε συγκεκριμένες δίκες. Και οι δικαστικοί 
υπάλληλοι ήδη έχουν προμηθευτεί χι-
λιάδες rapid τεστ τα οποία κάνουν με τη 
συμβολή του Ερυθρού Σταυρού.  

Ο δικηγορικός σύλλογος Θεσσα-
λονίκης πρώτος απ’ όλους ζήτησε να 
ανοίξουν τα δικαστήρια με συγκεκριμέ-
να μέτρα. Ακολούθησε η Ολομέλεια των 
προέδρων των δικηγορικών συλλόγων, 
όταν έγινε το σκληρό lockdown της Αθή-
νας και πλέον το ενδεχόμενο να υλοποι-
ηθεί το πάγιο  - το τελευταίο διάστημα 

- αίτημα είναι ορατό. Παρ’ ότι η Θεσσα-
λονίκη και η Αθήνα βρίσκονται στην κο-
ρυφή του τρίτου κύματος της πανδημίας.  

 
Ετοιμότητα;  
Το ζήτημα είναι πόσο έτοιμη είναι η 

δικαιοσύνη να λειτουργήσει στο πλαί-
σιο αυστηρών μέτρων για την προστασία 
όλων από τη διασπορά κορωνοϊού μέσα 
στις αίθουσες των ακροατηρίων, όπως 
και στα γραφεία των δικαστικών υπαλ-
λήλων. Ακόμη και αν για το τελευταίο 
έχουν ληφθεί μέτρα με τον περιορισμό 
επισκέψεων στα γραφεία, για το πρώτο 
τίποτε δεν είναι βέβαιο. Οι κορδέλες που 
έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις των ακρο-
ατηρίων για να  μην καλυφτούν, έχουν 
κοπεί. Ελάχιστοι είναι αυτοί που προσέ-
χουν τί γίνεται δίπλα τους. «Μπορούν οι 
δικαστές να ρυθμίσουν έτσι τις δίκες για 
να αποφεύγεται ο συνωστισμός μέσα στις 
αίθουσες», επέμεινε παράγοντας της δι-
καιοσύνης. Το πρόβλημα όμως είναι τί θα 
γίνεται και έξω από αυτές τις αίθουσες.  

Η εικόνα που παρατηρήθηκε όταν 
η Θεσσαλονίκη δεν ήταν στο σκληρό 
lockdownόμως παρέμενε στο «κόκκινο» 
με περιορισμένες δίκες και διαδικασίες, 
οι όροφοι στα δικαστήρια ήταν γεμάτοι. 
Και η λήψη μέτρων σε τέτοιες συνθήκες 
σχεδόν αδύνατη, ανέφεραν δικηγόροι 
που έβλεπαν ότι το πρόβλημα με τον 
συνωστισμό δεν λύνεται τόσο εύκο-
λα. «Πώς θα αδειάσουν οι αίθουσες. Οι 
αστυνομικοί αντί να φρουρούν τους 
κρατούμενους και να προσέχουν για την 
ασφάλεια θα πρέπει να ελέγχουν τα μέ-
τρα για τον κορωνοϊό», απάντησε δικα-
στής που δηλώνει αντίθετος στο άνοιγμα 
που σχεδιάζεται.  

Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, 
στην είσοδο του μεγάρου, έχει τοποθε-
τηθεί μία πύλη. Σκοπός ήταν να ελέγχει 
τη θερμοκρασία των εισερχομένων, να 
αποστειρώνει με ψεκασμό, να απολυ-
μαίνει με ειδικές ακτίνες, προκειμένου ο 
κάθε εισερχόμενος να ελέγχεται. Η πύλη 
δεν λειτούργησε ποτέ, καθώς εκτός του 

θερμόμετρου, καμία άλλη λειτουργία 
της δεν είχε άδεια. Και τελευταία ούτε 
το θερμόμετρο λειτουργεί. Απλώς… 
υπάρχει επιβεβαιώνοντας ότι πλέον δεν 
γίνεται κανένας έλεγχος και ότι κάποιοι 
απλώς τοποθέτησαν μία συσκευή αξίας 
14.000 ευρώ, χωρίς να είναι πιστοποιη-
μένη.   

Και η θερμομέτρηση πλέον είναι δύ-
σκολο να γίνει καθώς οι αστυνομικοί που 
κάθονται στην είσοδο ελέγχοντας τους 
εισερχόμενους στις συσκευές Xray έχουν 
αρνηθεί να κάνουν τέτοιες μετρήσεις, το-
νίζοντας ότι αυτές είναι δουλειές νοση-
λευτών. Η  κατάσταση με τη λειτουργία 
μίας τέτοιας υπηρεσίας, όπως είναι τα 
δικαστήρια, εν μέσω πανδημίας, είναι 
οριακή. «Ωστόσο η δικαιοσύνη μπορεί 
να βρει τις λύσεις, αρκεί να οργανωθεί», 
έλεγε δικαστής που θεωρεί ότι με την 
παρατεταμένη καθυστέρηση κινδυνεύει 
η ίδια η απονομή της Δικαιοσύνης. 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Κ Ω Σ Τ Α Σ  Κ Α Ν Τ Ο Υ Ρ Η Σ 
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Covid free Island η Αμμουλιανή!

Με …σαντιγί γιόρτασε η Βούλα

Η Αμμουλιανή θα είναι το πρώτο covid free 
νησί της Βορείου Ελλάδος, καθώς ο δήμαρχος 
Αριστοτέλη, Στέλιος Βαλιάνος και οι φορείς πέτυ-
χαν την ένταξη του νησιού στον Εθνικό Σχεδιασμό 
του υπουργείου Υγείας. Ο οριζόντιος εμβολιασμός 
θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 16 Απριλίου και πα-
ρακαλούνται οι περίπου 500 μόνιμοι κάτοικοι να 
δηλώσουν την πρόθεση τους να εμβολιαστούν 
κατά του covid 19. «Το ισχυρότερο όπλο που δι-
αθέτουμε ως κοινωνία απέναντι στον κορονοϊό 
είναι τα εμβόλια», δήλωσε ο κ. Βαλιάνος. 

Με ένα πλατύ χαμόγελο και με ...σαντιγί στο 
πρόσωπο γιόρτασε η αντιπεριφερειάρχης Βούλα 
Πατουλίδου τα γενέθλια της σε καιρό πανδημίας. 
Η κ. Πατουλίδου έσβησε το ένα και μοναδικό ροζ 
κεράκι που τοποθέτησαν οι συνεργάτες της στην 
τούρτα στο γραφείο της στον Οργανισμό Τουρι-
σμού Θεσσαλονίκης και δέχτηκε θερμές ευχές. 
“Μεγαλώνοντας μαθαίνω να παίρνω τη ζωή στη 
πλάκα και τους ανθρώπους στα σοβαρά” έγραψε 
η κ.Πατουλίδου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

karfitsomata
Το όνειρο του Παπαϊωάννου 

Κόντρα στο ρεύμα ο Εξαδάκτυλος

Ο άνθρωπος που άλλαξε τη Χαλκιδική 

Αναμονή για την επαναλειτουργία 
του Porto Carras 

Ένα όνειρο πραγματοποιήθηκε και αφορά στην ίδρυ-
ση του πρώτου ξενόγλωσσου προγράμματος προπτυχι-
ακών σπουδών στο τμήμα ιατρικής του ΑΠΘ. Εμφανώς 
συγκινημένος ο πρύτανης του ΑΠΘ Νίκος Παπαϊωάννου 
ανήρτησε στην προσωπική σελίδα του στα social media 
ότι «το ΑΠΘ της αριστείας και της εξωστρέφειας προχωρά 
σταθερά στην υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξής του 
και περαιτέρω καθιέρωσης του στον παγκόσμιο ακαδη-
μαϊκό χάρτη. Η ίδρυση του πρώτου ξενόγλωσσου προ-
γράμματος προπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα Ιατρικής 
συνιστά ορόσημο στην ιστορία του πανεπιστημίου μας 
και μια εμβληματική πρωτοβουλία. Θερμά συγχαρητήρια 
στους συναδέλφους του Τμήματος Ιατρικής. Καλή μας 
επιτυχία, καλώς να υποδεχθούμε τους αλλοδαπούς φοι-
τητές μας».

Την ίδια ώρα ένας άλλος ιατρός ο Θανάσης Εξαδάκτυ-
λος πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου προ-
ειδοποιούσε για το επερχόμενο άνοιγμα δραστηριοτήτων 
τονίζοντας ότι «είναι επικίνδυνο να ανοίξουν παράλληλα 
λιανεμπόριο και σχολεία». Δεν είναι η πρώτη φορά που 
ο πρόεδρος του ΠΙΣ δηλώνει την επιφυλακτικότητά του 
που μπορεί να είναι αρκετές φορές και κόντρα στο ρεύμα 
που διαμορφώνεται περί άνοιγμα της αγοράς παρά την 
αύξηση των κρουσμάτων. Κι αυτό διότι πολλάκις στο 
πρόσφατο παρελθόν προτίμησε να μιλήσει σύμφωνα με 
την επιστημονική ιδιότητά του αδιαφορώντας αν αυτή 
ήταν αντίθετη στην πολιτική βούληση περί χαλάρωσης 
των μέτρων όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα και το κα-
λοκαίρι. 

Μεγάλο πλήγμα για την Χαλκιδική αποτέλεσε ο αιφ-
νίδιος θάνατος του Μπόρις Μουζενίδη του ανθρώπου 
που συνέδεσε το όνομά του με την τουριστική ανάπτυξη 
στην περιοχή. Βεβαίως όπως αναφέρεται στην ανακοίνω-
ση ο Ομιλος θα συνεχίσει την δραστηριότητα καθώς τονί-
ζει πως «ο πρόεδρός μας υπήρξε πάντοτε για όλους μας 
πηγή έμπνευσης για το έργο που ξεκίνησε και εκτελούσε 
πιστά όλα τα χρόνια της πορείας του. Η αγάπη του για 
την Ελλάδα και το όραμά του μάς δίνουν δύναμη για να 
συνεχίσουμε το έργο του».

Και μιας κι ο λόγος για τη Χαλκιδική με ιδιαίτερο εν-
διαφέρον αναμένεται η επαναλειτουργία του Porto Carras 
στη Σιθωνία υπό τον Όμιλο Ιβάν Σαββίδη. Όπως αναφέρ-
θηκε στη σχετική ανακοίνωση η λειτουργία προσδιορί-
ζεται τον Απρίλιο.  Το Porto Carras Grand Resort, όπως 
τονιζεται, διαθέτει τα ξενοδοχεία Meliton 5 *, Sithonia 
4 * Plus, καθώς και τις σουίτες Villa Kalyva Mare με ιδι-
ωτικές πισίνες και πρόσβαση στην παραλία. Το θέρετρο 
διαθέτει ιδιωτική μαρίνα 315-θέσεων, τη μεγαλύτερη αί-
θουσα συνεδριάσεων στη Βόρεια Ελλάδα, καζίνο με δύο 
χώρους, ένα κέντρο θαλασσοθεραπείας και σπα, γήπεδο 
γκολφ, εγκαταστάσεις ιππασίας, ένα κλαμπ τένις, Ναυτι-
κό Όμιλο, οινοποιείο και τρία ελικοδρόμια. 
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KΑΘΡΕΠΤΑΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ…  είναι τα οικονο-
μικά μέτρα και οι παροχές της Κυβέρνησης στους εργαζομέ-
νους και στις επιχειρήσεις που έκλεισαν ή υπολειτουργούν 
εξ αιτίας της πανδημίας και των περιορισμών προσφοράς και 
ζήτησης. Χιλιάδες οικογένειες βρίσκονται στα όρια της εξα-
θλίωσης και αμέτρητες είναι οι επιχειρήσεις και οι επαγγελ-
ματίες, που ανεβαίνουν τον Γολγοθά της τελικής τους εξα-
φάνισης. Σε ποια χώρα του κόσμου, είσαι καταδικασμένος 
να πληρώνεις 100% προκαταβολή φόρου για την επόμενη 
χρονιά και μάλιστα, τώρα που λόγω της πανδημίας, όλες οι 
επιχειρήσεις έχουν σχεδόν καταστραφεί. Καμία ανταπόκριση 
από το οικονομικό επιτελείο δεν έχει γίνει μέχρι τώρα στο 
θέμα αυτό και ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών αποφεύ-
γει επιμελώς να δώσει απαντήσεις. Η επαίσχυντη προκατα-
βολή φόρου 100% είναι ένα από τα πιο βάναυσα μέτρα που 
επέβαλαν παράνομα και αντισυνταγματικά οι δανειστές και 
οι θεσμοί σε βάρος όλων των Ελλήνων. Ο στόχος τους εί-
ναι διττός: Αφ’ ενός, να εισπράξουν προκαταβολικά το «αίμα 
των φορολογούμενων» εξασφαλίζοντας ξανά την αδυναμία 
τους και αφ’ ετέρου, να οδηγήσουν στην υπερχρέωση και 
τελικά στο κλείσιμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

ΚΑΘΡΕΠΤΑΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ Νο 2… Καρατόμη-
σαν τον Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Βρούτση, για 
να μη δώσουν τα αναδρομικά στους συνταξιούχους και τα 
παρανόμως παρακρατηθέντα στους ασφαλισμένους με έν-
σημα άνω των 30 ετών, παρά τις αποφάσεις του Αρείου Πά-
γου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο εν λόγω Υπουρ-
γός είχε υποσχεθεί ότι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του περασμένου 
έτους όλοι θα πληρωθούν, πράγμα το οποίο δεν έγινε ποτέ. 
Πληρώθηκαν κάποια αναδρομικά στις συντάξεις άνω των 
χιλίων ευρώ με την απαράδεκτη δέσμευσή τους ότι απο-
ποιούνται μελλοντικών διεκδικήσεων (!) και η πλειονότη-
τα των συνταξιούχων που είναι το 85% αποκλείστηκε κάθε 
πληρωμής, παρά τις επανειλημμένες συστάσεις και αποφά-
σεις ανωτάτων δικαστηρίων! Κι έρχεται ο νέος Υπουργός, ο 
κ. Χατζηδάκης και μας λέει ότι «είναι νοικοκύρης και θέλει 
να αφήσει εκκρεμότητες» αναγγέλλοντας την περιβόητη 
«προκαταβολή συντάξεων» για τους 300.000 και πλέον 
συνταξιούχους που περιμένουν τρία έως πέντε χρόνια να 
συνταξιοδοτηθούν. Ξέρετε πόσοι υπέβαλαν αίτηση για να 
λάβουν αυτήν την προκαταβολή; Μόλις 30.000 πολίτες, 
γιατί οι υπόλοιποι είτε χρωστούν στον ΕΦΚΑ, είτε φοβούνται 
ότι «κάποιο λάκκο έχει η φάβα» κι ότι με αυτόν τον τρόπου 
θα λάβουν την σύνταξή τους, μετά θάνατον! ‘Οσον αφορά 
τα «δώρα» του 11μήνου (Ιούνιος 2015 – Μάϊος 2016) 800 
ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους ή κληρονόμους τους, 
τσιμουδιά!

ΚΑΘΡΕΠΤΑΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ Νο 3… Επιδοτήσεις 
ανέργων λόγω πανδημίας και τον Απρίλιο, προανήγγειλε ο 
αρμόδιος Υπουργός, αγνοώντας για πολλοστή φορά τους 
«μακροχρόνια ανέργους» επιμένοντας να λέει ότι αυτοί 
προέρχονται μόνον από το τελευταίο εξάμηνο. Ξέρετε γιατί; 
Γιατί οι πραγματικοί «μακροχρόνια άνεργοι» στην Ελλάδα 
ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο  και «καθρεπτάκια» γι’ αυ-
τούς δεν υπάρχουν στα ταμεία! Άσε που ακούστηκε κάποια 
στιγμή από τον ΟΑΕΔ κι αυτό το πολύ ωραίο «Ότι οι μακρο-
χρόνια άνεργοι έχουν βρει δουλειά και δεν χρειάζονται επί-
δομα»…

ΚΑΘΡΕΠΤΑΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ Νο 4… Να μειω-
θεί τουλάχιστον στο μισό ο ΕΝΦΙΑ ζητούν και ξαναζητούν 
επιμελητήρια και συλλογικές οργανώσεις από το Υπουργείο 
Οικονομικών και απάντηση δεν παίρνουν. Ο καταστροφικός 
και «ληστρικός» νόμος κατά της περιουσίας των Ελλήνων 
επεβλήθη «προσωρινά» από την τρόϊκα και παρ’ όλα αυτά 
συνεχίζει να «τρώει» το εισόδημα των πολιτών, με αποτέλε-
σμα πολλοί από αυτούς που αδυνατούν να πληρώσουν, να 
χρωστούν στην ΑΑΔΕ ποσά που ανατοκίζονται κάθε μήνα και 
κάποια στιγμή να βρεθούν αντιμέτωποι με πλειστηριασμούς 
και κατασχέσεις. Όχι μόνον δεν σκέφτονται να τον καταργή-
σουν αυτόν τον ειδεχθή φόρο ακινήτων, αλλά προχωρούν 
τάχιστα στην αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινή-
των, προσδοκώντας περεταίρω αύξηση εσόδων!

ΚΑΘΡΕΠΤΑΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ Νο 5… Παραμιλάει 
η αγορά με τις «ελαφρύνσεις» που τους κρατούν δέσμιους 
για να μην κλείσουν τα μαγαζιά. Θα καλυφθούν τα «πάγια 
έξοδα» αλλά ακόμη η σχετική πλατφόρμα δεν άνοιξε και 
όσον αφορά το πότε θα «καλυφθούν» μάλλον πάει για το 
καλοκαίρι ή σε συμψηφισμούς μελλοντικών χρεών! Τα 
400άρια στους επιστήμονες, δικηγόρους και λογιστές όλο 
και κάτι «εμπόδια» συναντούν και ακόμη δεν δόθηκαν. Οι 
αγρότες μάταια περιμένουν κάποια επιδότηση λόγω ζημι-
ών που υπέστησαν λόγω κορονοϊού, παρά την οδηγία της 
Ε.Ε. να πάρουν όλοι 7 χιλ. ευρώ ανεξαρτήτου παραγωγής. Η 
εστίαση και ο τουρισμός μπλοκάρουν δεκάδες άλλα επαγ-
γέλματα στην αλυσίδα των διανομών, των τροφίμων, των 
ιδιοκτητών πούλμαν και δεκάδων επαγγελμάτων παροχής 
υπηρεσιών που έσβησαν στην κυριολεξία. Είναι τόσα πολλά 
τα προβλήματα, που μια στις δύο επιχειρήσεις κινδυνεύει να 
κλείσει, λένε οι Εμπορικοί Σύλλογοι Αθήνας και Θεσσαλονί-
κης. Η δύσκολη εξίσωση πανδημίας και οικονομίας για να 
λυθεί, θα χρειαστούν πραγματικά μέτρα και όχι … «καθρε-
πτάκια»! 

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

Ικανοποιημένος από τη συνά-
ντηση με Ζαχαράκη ο Κούβελας

Ο κορονοϊός χτύπησε 
πάλι τον Λαγκαδά

Σε λειτουργία 
οι πρώτοι υπόγειοι κάδοι 

Την διαβεβαίωση πως οι καταβολές  
αποπληρωμής των υποχρεώσεων του 
Υπουργείου Τουρισμού προς τους ξενο-
δόχους από την τουριστική περίοδο 2020, 
θα ξεκινήσουν άμεσα, έλαβε από την 
Υφυπουργό Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη 
ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. 
Δημήτρης Κούβελας. Ο κ. Κούβελας είχε 
συνάντηση με την Υφυπουργό για να ζη-
τήσει την επίσπευση των πληρωμών, ενώ 
παράλληλα ζήτησε και τη χάραξη στρα-
τηγικής ανάπτυξης των ειδικών μορφών 
θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού 
στη Θεσσαλονίκη. 

Στο πένθος βυθίστηκε και πάλι ο δήμος 
Λαγκαδά λόγω του θανάτου μιας 40χρο-
νης υπαλλήλου με 8μηνη σύμβαση εργα-
σίας από κορονοϊό. Η γυναίκα εργαζόταν 
στην οικονομική υπηρεσία του δήμου και 
τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στη 
ΜΕΘ νοσηλευτικού ιδρύματος καθώς είχε 
βρεθεί θετική στον ιο . Ο δήμαρχος Λα-
γκαδά, Ιωάννης Ταχματζίδης, εξέφρασε τα 
θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια 
της άτυχης υπαλλήλου.

Στους υπόγειους κάδους θα μπορούν 
να πετούν πλέον τα σκουπίδια τους οι 
κάτοικοι γύρω από την πλατεία Φαναρι-
ωτών. Οι πρώτοι εννέα κάδοι τέθηκαν σε 
λειτουργία με τον δήμαρχο Θεσσαλονί-
κης, Κωνσταντίνο Ζέρβα, να τονίζει πως 
είναι ένα βήμα που ομορφαίνει το αστικό 
περιβάλλον, τις γειτονιές και ταυτόχρονα 
αναβαθμίζει τις δυνατότητες αποκομιδής 
των απορριμμάτων. Από την πλευρά του, 
ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νίκος Ζεϊμπέκης 
προσθέτει πως οι υπόγειοι κάδοι που το-
ποθετήθηκαν σε αρκετά ακόμη σημεία του 
ιστορικού κέντρου της πόλης θα δίνονται 
στη χρήση των πολιτών τμηματικά.
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Στον Καϊτετζίδη ο Βαρτζόπουλος

Στο Σοχό Αναστασιάδης 
και Ταχματζίδης

Με τον Δήμαρχο Πυλαίας - Χορτιάτη Ιγνάτιο 
Καϊτετζίδη, και με τέσσερις αντιδημάρχους συ-
ναντήθηκε ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Στην συ-
ζήτηση του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ 
και δημότη Πυλαίας - Χορτιάτη με τον Δήμαρχο, 
πρωταγωνίστησαν θέματα των ΟΤΑ, όπως και τα 
πρόσφατα γεγονότα της μεγάλης κακοκαιρίας 
στην Αττική με τα σημαντικά προβλήματα που 
προκλήθηκαν. Ο κ. Καϊτετζίδης ως αναμνηστικό 
δώρο έδωσε στον βουλευτή ένα Λεύκωμα για τα 
χίλια χρόνια ιστορίας του Δήμου.

Το εμβολιαστικό κέντρο Σοχού επισκέφθηκε 
ο Σάββας Αναστασιάδης παρουσία του δημάρχου 
Λαγκαδά Ιωάννη Ταχματζίδη, του Αντιδημάρχου 
Πέτρου Δοϊρανλή και του Προέδρου του Δημο-
τικού Διαμερίσματος Σοχού, Σάκη Λέτσιου. Όπως 
τόνισε ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ «η 
διαχρονική έλλειψη ιατρών και βοηθητικού προ-
σωπικού του Κέντρου Υγείας Σοχού, καθώς και τα 
θέματα που αφορούν την Κεντρική Διοίκηση και 
την Περιφέρεια, είναι ζητήματα που καλούμαστε 
να αντιμετωπίσουμε».

karfitsomata
Δίπλα στον μπασκετικό ΠΑΟΚ ο Ζέρβας

Με AstraZeneca ο Σιμόπουλος

Όλα τα βλέμματα στη Ράπτη

Πρωινός καφές 
για Καλαφάτη - Καράογλου

Στο πλευρό της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ βρέθηκε 
για μία ακόμη χρονιά ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κων-
σταντίνος Ζέρβας, ο οποίος προχώρησε στην κατάθεση 
χρηματικού ποσού για να στηρίξει έμπρακτα την προσπά-
θεια του συλλόγου. ‘Αλλωστε δεν έχει κρύψει ποτέ την 
αγάπη του για τον Δικέφαλο του Βορρά και τον αθλητι-
σμό. Ο κ.Ζέρβας έδωσε την επιταγή στα χέρια του βασι-
κού χρηματοδότη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Θανάση Χατζόπουλου 
με τον οποίο συναντήθηκε στο δημαρχείο. 

Αν υπάρχουν κάποιοι που προβληματίζονται για τον 
εμβολιασμό τους κατά του κορωνοϊού ανησυχώντας για 
παρενέργειες, είναι ακόμη περισσότεροι όσοι δεν επιθυ-
μούν να εμβολιαστούν με το σκεύασμα της AstraZeneca. 
Σε καμία από τις δυο παραπάνω ομάδες ωστόσο, δεν ανή-
κει ο βουλευτής της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος του οποίου 
η σειρά βάση ηλικιακής ομάδας έφτασε και εμβολιάστη-
κε στο Ροδοχώρι με το εμβόλιο της Σουηδό-Βρετανικής 
εταιρείας AstraZeneca. 

Η Έλενα Ράπτη κατάφερε με τις προσεγμένες ενδυ-
ματολογικές της επιλογές να συγκεντρώσει για ακόμη 
μια φορά πάνω της όλα τα βλέμματα κατά την διάρκεια 
της  συνεδρίασης της πρόσφατης Διαρκούς Επιτροπής 
Μορφωτικών Υποθέσεων, στην οποία συμμετείχε. Το ροζ 
σακάκι σε συνδυασμό με λευκό παντελόνι στη γραμμή 
του σώματος και λευκές ψιλοτάκουνες γόβες, έκαναν 
όλους τους παρευρισκόμενους να στρέψουν το βλέμμα 
τους προς την Βουλευτή. 

Πρωινό καφέ απόλαυσαν στο διοικητήριο Σταύρος 
Καλαφάτης και Θεόδωρος Καράογλου. Ο τέως Υφυπουρ-
γός Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης) επισκέφθηκε 
στο γραφείο του τον νυν κάτοχο του χαρτοφυλακίου με 
τη συζήτηση να κινείται γύρω από τα Mega Projects που 
υλοποιεί το ΥΜΑΘ (Thess INTEC και ανάπλαση ΔΕΘ) και 
τα οποία προχωρούν βάσει του αρχικού προγραμματι-
σμού και σχεδιασμού και εντός των σχετικών χρονοδια-
γραμμάτων.
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karfitsomata
Πάνας: Μεγάλες ζημιές 
στους βερικοπαραγωγούς της Χαλκιδικής

Οι πρώτες ευχές στο Νικήτα από τον Ζέρβα

Δεν ακολούθησε πρωταπριλιάτικη παράδοση ο Καράογλου

Αντίο Παναγιώτη

Οι χαμηλές θερμοκρασίες χτύπησαν τις καλλιέργειες των βερίκοκων στη Χαλκιδική 
της ευρύτερης περιοχής του Δ. Προποντίδας όπως διαπίστωσε σε αυτοψία που έκανε ο 
βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Απόστολος Πάνας. Οπως ανήρτησε στη σελίδα του «άμεσα θα ξε-
κινήσει η διαδικασία δηλώσεων ζημιάς του κατεστραμμένου φυτικού κεφαλαίου από 
τον ΕΛΓΑ καθώς οι γεωπόνοι θα ξεκινήσουν τις επισημάνσεις, ώστε να προχωρήσει ο 
οργανισμός σε αναγγελίες και να μπορέσουν να δηλωθούν οι ζημιές».

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, ήταν ο πρώτος που ευχήθηκε στον 
αντιπρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, για τα ...πρωταπριλιάτικα γενέθλια του. Ο 
δήμαρχος βρέθηκε στη Βουλή και στη συνάντηση με τον κ.Κακλαμάνη εξέφρασε τις θερ-
μές ευχές του. Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο αντιπρόεδρος με ανάρτησή του στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οπως ανήρτησε στο fb ο Θεόδωρος Καράογλου απέφυγε να ακολουθήσει το παρα-
δοσιακό ... ψέμα της Πρωταπριλιάς αντίθετα ευχήθηκε υγεία σε όλους τους φίλους του 
γράφοντας: «Να αντιμετωπίζουμε τη ζωή με αισιοδοξία, να επενδύουμε ως κοινωνία στην 
αλήθεια που παράγει φως και να προτάσσουμε τα καλύτερα στοιχεία μας ως άνθρωποι. 
Γιατί, όπως διάβασα, ο νους εκπαιδεύεται ανάλογα με το πώς θέλουμε να τον πλάσουμε!».

Θλίψη για το θάνατο του Πα-
ναγιώτη Νεστορίδη  σε ηλικία 
56 ετών στους δημοσιογραφι-
κούς κύκλους κι όχι μόνο της 
Θεσσαλονίκης μετά από μακρά 
μάχη με τον καρκίνο. Ο Πανα-
γιώτης Νεστορίδης υπήρξε για 
χρόνια μέλος διοικήσεων σε 
ΠΟΕΣΥ, ΕΣΗΕΜΘ, ΕΔΟΕΑΠ με 
πλούσια συνδικαλιστική δράση 
και πάντοτε προέβαλε τη μετρι-
οπάθεια και τη συναίνεση προ-
κειμένου να λυθούν σημαντικά 
προβλήματα στον δημοσιογραφικό κλάδο. Θα μας λείψει…

ΕΣΗΕΜ-Θ: Έδωσε γενναία μάχη με τον καρκίνο, που όλοι πιστέψαμε ότι θα 
ήταν νικηφόρα

Με βαθιά οδύνη, η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜ-) απο-
χαιρετά ένα από τα πιο οικεία της πρόσωπα, τον Παναγιώτη Νεστορίδη, ο οποίος 
έφυγε σήμερα από τη ζωή.

«Η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας- Θράκης θρηνεί μια απώλεια οδυνηρή, 
πρόωρη και απροσδόκητη: Ο Παναγιώτης Νεστορίδης, σε ηλικία μόλις 56 ετών, 
άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή, έπειτα από πολύ γενναία μάχη με τον 
καρκίνο, που όλοι πιστέψαμε ότι θα ήταν νικηφόρα», επισημαίνεται στη σχετική 
ανακοίνωση.

Γεννημένος το 1965 στην Ελευθερούπολη Καβάλας, ο Παναγιώτης Νεστορί-
δης έγινε μέλος της ΕΣΗΕΜ-Θ το 1994 και έκτοτε η διαδρομή του ήταν άρρηκτα 
συνδεδεμένη με τη συνδικαλιστική δράση του κλάδου, την οποία υπηρέτησε από 
πολλές διαφορετικές θέσεις: ως μέλος (2002-2004) και κατόπιν (2004-2008) 
αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΜ-Θ, ως αντιπρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΣΥ (2001-2004), ως μέλος και αντιπρόεδρος 
του ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ (από το 2009 έως σήμερα). Το 2018 εξελέγη εκ νέου στο ΔΣ 
της ΕΣΗΕΜ-Θ, και μέχρι την τελευταία στιγμή, παρά την περιπέτεια με την υγεία 
του, άσκησε σε αυτό τα καθήκοντα του με συνέπεια, προσήλωση, και ένταση, 
όπως άλλωστε έκανε και με τις υποχρεώσεις του ως αντιπρόεδρος του ΔΣ του 
ΕΔΟΕΑΠ. Ήταν επίσης μέλος του ΔΣ του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΜ-Θ.

«Η πολύπλευρη δράση του», υπογραμμίζει η ΕΣΗΕΜ-Θ, «είχε πάντοτε ως 
ιδιαίτερο σημείο αναφοράς την Περιφέρεια και χάρη σε αυτήν κερδήθηκε πολύ 
έδαφος σε ό,τι αφορά τα εργασιακά δικαιώματα των δημοσιογράφων, αλλά και 
την εδραίωση της περιφερειακής Ενημέρωσης ως υψηλής προτεραιότητας ζή-
τημα στην ιεράρχηση του κλάδου και της πολιτείας. Ο Παναγιώτης Νεστορίδης 
υπερασπίστηκε αυτή την ανάγκη όχι μόνο ως συνδικαλιστής, αλλά και με το 
πλούσιο δημοσιογραφικό έργο του και τις επιλογές του από όποιες θέσεις ευθύ-
νης ανέλαβε σε Μέσα που δούλεψε».

Εργάστηκε στις εφημερίδες Εβδόμη Καβάλας, Ριζοσπάστης, Επενδυτής, Οι-
κονομική, Νέα Εγνατία, Πρώτη, Αγγελιοφόρος, Έθνος, στον τηλεοπτικό σταθμό 
Center TV, στο Ράδιο Ζ, στον 904 Αριστερά στα FM, ενώ δημιούργησε σε συνερ-
γασία με συναδέλφους την ενημερωτική ιστοσελίδα egnatiapost.gr. Την περίο-
δο 2014-2017 ήταν πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΠΘΕ (ΤV100, 
FM100).

«Ο τόσο πρόωρος θάνατος του Παναγιώτη Νεστορίδη στερεί τη δημοσιογρα-
φική οικογένεια της Μακεδονίας-Θράκης από τη συγκροτημένη, παραγωγική και 
νηφάλια προσέγγισή του στα ζητήματα της Ενημέρωσης, που πάντα συνδυαζό-
ταν με αγωνιστικό πνεύμα και γόνιμη διεκδικητική διάθεση. Στερεί επίσης το σύ-
νολο του δημοσιογραφικού κόσμου στην Ελλάδα από έναν συνεπή υπερασπιστή 
των ασφαλιστικών του δικαιωμάτων. Δεν υπήρξε τα τελευταία 30 χρόνια μάχη 
για τις ασφαλιστικές και εργασιακές διεκδικήσεις του κλάδου, που δόθηκε χωρίς 
τον Παναγιώτη Νεστορίδη», υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΜ-Θ.
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Kifonidis Passion

Που θα βρεις την καλύτερη σοκολατερί 
και τα πάντα για τον καφέ στη Θεσσαλονίκη

Στο Kifonidis Passion γνωρίζεις 
μια άλλη φιλοσοφία γύρω από 
τον καφέ και απογειώνεις την 

εμπειρία σου σε 15 είδη σοκολάτας 
από όλο τον κόσμο

Ιδιαίτερα χαρμάνια, τεχνογνωσία, 
ευρεσιτεχνία, ποιότητα και σεβασμός 
στην πρώτη ύλη του καφέ. Στο Kifonidis 
Passion κάθε κόκκος καφέ είναι μοναδι-
κός, προσεγμένος και παρασκευασμένος 
με σκοπό να δημιουργηθεί στο ποτήρι 
σας μια ανεπανάληπτη εμπειρία καφέ.

Από την δεκαετία του ‘60
Η ιστορία του οίκου καφέ ΚΥΦΩΝΙ-

ΔΗΣ coffee & chocolate passion μετρά-
ει από την δεκαετία του 1960. Εκ τότε 
γράφει την δική του μοναδική πορεία 
στην αγορά. Η τριπλέτα της επιτυχίας του 
βρίσκεται στην ποιότητα του φρεσκοκα-
βουρδισμένου και φρεσκοαλεσμένου 
καφέ, οι γεύσεις που το συνοδεύουν 
όπως σοκολάτες, μπισκότα και κέικ ή 
οι ευφάνταστες γλυκές δημιουργίες με 
βάση τον καφέ, όλα αυτά μέσα σε ένα 
μοντέρνο και ζεστό περιβάλλον με σύγ-
χρονη αισθητική.

Kold Cup, το φρέντο 
στα…καλύτερα του
Ένα από τα must του Kafe Passion εί-

ναι η ευρεσιτεχνία του Kold Cup. Ένα πο-
τήρι που έχει κατασκευαστεί για την φρέ-
ντο μορφή του εσπρέσο. Το ποτήρι  αυτό 
έχει την ικανότητα να απομονώνει τον 
πάγο από τον καφέ και έτσι  όταν λιώνει 
δεν τον νερώνει. Μάλιστα, το συγκεκρι-
μένο ποτήρι είναι διαθέσιμο στο eshop, 
στο κατάστημα, αλλά και για χονδρική 
πώληση.

15 είδη σοκολάτας 
από όλο τον κόσμο στο ποτήρι σας
Και οι λάτρεις της σοκολάτας όμως 

έχουν βρει το κατάστημα που απογειώ-

νει το αγαπημένο γλύκισμα, στην μορφή 
του ροφήματος. Πάνω από 15 είδη ρο-
φημάτων σοκολάτας από όλο τον κόσμο, 
καθώς και συνδυασμούς τους με καφέ ή  
αλκοόλ, μπορεί να γευτεί κανείς. Τα ρο-
φήματα αυτά μπορεί  να έχουν σαν βάση  
μοναδικές ποικιλίες κακάο ή πραγματική 
Βέλγικη σοκολάτα με διάφορες περιε-
κτικότητες σε κακάο που λιώνοντάς την 
παρασκευάζονται υψηλής ποιότητας ρο-
φήματα με τη συνοδεία πάντα εκλεκτών 
σοκολατένιων πειρασμών. Για αυτούς 
τους λόγους, μια βόλτα από την υπέροχη 
σοκολατερί στην Καλαμαριά… επιβάλ-
λεται.

Στο κατάστημα Kafe Passion μπορείς 
να βρεις εκτός από τις μοναδικές ποικι-
λίες καφέ και σοκολατιένων ροφημάτων 
και κάθε είδους πραλίνες, λουκούμια, 

βουτήματα, ιδιαίτερα είδη σερβιρίσμα-
τος, κούπες, αξεσουάρ.

Info
Οδός Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, 
Θεσσαλονίκη 546 55
Τηλ. 231 042 9814
Instagram: kifonidis_passion
FB: Kifonidis Passion
eshop  kafe-passion.com
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Icheri Sheher

Η παλιά πόλη του Μπακού είναι η κοιτίδα 
του πολιτισμού του Αζερμπαϊτζάν

Η πρώτη στάση σε οποιαδήποτε δια-
δρομή για το Μπακού είναι η Παλιά Πόλη 
ή το Icheri Sheher (Ιτσερί Σεχέρ). Το 
Icheri Sheher είναι ένα μαργαριτάρι της 
αρχιτεκτονικής και του πολιτισμού του 
Αζερμπαϊτζάν. Υπάρχουν πολλές γκαλερί 
και εκθεσιακοί χώροι στο Icheri Sheher, 
όπου μπορείτε να δείτε και να αγοράσετε 
έργα από διάφορους καλλιτέχνες, γλύ-
πτες και τεχνίτες. Τα σημαντικότερα μνη-
μεία της αρχαίας πόλης είναι το Παλάτι 
των Shirvanshahs και το Giz Galasi, που 
χρονολογείται από τον 12ο αιώνα.

Το Giz Galasi είναι ένα μνημείο γεμά-
το μυστήρια και θρύλους. Το πιο υπέρο-
χο μνημείο του Μπακού υψώνεται στο 
νοτιοανατολικό τμήμα του φρουρίου στο 
Icheri Sheher. Αυτό το μοναδικό μνημείο 
της αρχιτεκτονικής του Αζερμπαϊτζάν δεν 
έχει ανάλογό του στην Ανατολή. Επί του 
παρόντος, υπάρχει μεγάλη διαμάχη σχε-
τικά με την ιστορία της κατασκευής αυτού 
του μνημείου, το οποίο προσελκύει την 
προσοχή με τη μοναδική του μορφή και 
τον σκοπό χρήσης του. Είναι το σύμβολο 
του Μπακού και συμπεριλήφθηκε στον 
Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO τον Δεκέμβριο του 2000.

GOBUSTAN
Η ιστορία του Gobustan είναι διάσημη 

για τους πίνακες ζωγραφικής που χρονο-
λογούνται από 40.000 χρόνια. Αυτό το 
μέρος θεωρείται ένα από τα πρώτα μέρη 
όπου οι άνθρωποι εγκαταστάθηκαν στο 
Αζερμπαϊτζάν.

Σε αυτό το αρχαίο μέρος μπορείτε να 
δείτε σκηνές κυνηγιού και χορού αρχαί-
ων ανθρώπων, δραστηριότητες όπως 
ξυλουργικές εργασίες και ζωικά σχέδια 
πάνω σε βράχους. Βρίσκεται 64 χλμ. νο-
τιοδυτικά του Μπακού.

ATESHGAH
Συχνά τον αποκαλούν και ως τον 

«Ναό της φωτιάς του Μπακού». Το 
Ateshgah του Μπακού είναι ένας θρη-
σκευτικός ναός σαν κάστρο στον οικισμό 
Surakhani γύρω από το Μπακού στο 
Αζερμπαϊτζάν. Σύμφωνα με τις περσικές 
και ινδικές επιγραφές, ο ναός χρησιμο-
ποιήθηκε ως προσκύνημα από Ινδουι-
στές και Ζωροαστρίους. Το «Atəş» είναι 
μια περσική λέξη που σημαίνει φωτιά. 
Ένα πενταγωνικό συγκρότημα με κελιά 
για μοναχούς και μια αυλή υπάρχουν 
στον  ορθογώνιο αυτό ναό. Χτίστηκε τον 
17ο και 18ο αιώνα.

Ο ναός εγκαταλείφθηκε μετά το 1883 

με την κατασκευή εγκαταστάσεων πε-
τρελαίου και φυσικού αερίου σε κοντι-
νή απόσταση και τη διακοπή της ροής 
φυσικού αερίου και την κατάσβεση της 
ιερής φωτιάς. Το Ateshgah ήταν ένας 
τόπος προσκυνήματος και φιλοσοφικού 
κέντρου για τους Ζωροαστρίους από τη 
βορειοδυτική Ινδική υποήπειρο, οι οποί-
οι διαπραγματεύονταν στην περιοχή της 
Κασπίας μέσω από τον περίφημο «Δρό-
μο του Μεταξιού». Υπήρχαν τέσσερα ιερά 
στοιχεία στις πεποιθήσεις τους: atəşi 
(φωτιά), badi (αέρας), abi (νερό) και 
heki (γη). Ο ναός έπαψε να λειτουργεί 

ως τόπος λατρείας μετά το 1883 με την 
κατασκευή διυλιστηρίων πετρελαίου στο 
Surakhani. Το συγκρότημα μετατράπηκε 
σε μουσείο το 1975.

ΜΠΟΥΛΒΑΡ
Η λεωφόρος είναι σίγουρα ένα μέ-

ρος που αξίζει να δείτε στο Μπακού. Εί-
ναι επίσης γνωστό ως το παραθαλάσσιο 
εθνικό πάρκο και είναι ένα αγαπημένο 
σημείο περπατήματος για πολλούς κα-
τοίκους και επισκέπτες της πρωτεύου-
σας. Η ιστορία της χρονολογείται πάνω 
από 100 χρόνια. Οι επισκέπτες θα εκ-
πλαγούν από την ομορφιά της πόλης 
και το σύστημα φωτισμού, τον όμορφο 
σχεδιασμό τοπίου, τα σκιερά σοκάκια, τις 
πολλές αίθουσες ψυχαγωγίας και παιχνι-
διών για παιδιά και ενήλικες. Το Διεθνές 
Κέντρο Mugam, το Μουσείο Χαλιού του 
Αζερμπαϊτζάν, το Baku Crystal Hall, ένα 
συγκρότημα αθλητικών εκδηλώσεων 
και συναυλιών βρίσκονται κατά μήκος 
της λεωφόρου.

Το Μπακού έχει κερδίσει τη φήμη του 
ως «Πόλη των Αντιθέσεων» συνδυάζο-
ντας την αρχαία ομορφιά και την εξαι-
ρετικά ενδιαφέρουσα οικοδόμηση μιας 
σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης με γοη-
τευτικά αρχιτεκτονικά μνημεία, επιχειρη-
ματικά κέντρα και ουρανοξύστες.

ΚΕΝΤΡΟ HEYDAR ALIYEV
Το Κέντρο Heydar Aliyev είναι ένα 

υπέροχο κτίριο που αντιπροσωπεύει την 
εικόνα του σύγχρονου Μπακού. Το κτίριο 
σχεδιάστηκε από τη διάσημη αρχιτέκτονα 
Zaha Hadid, και αυτό το κτίριο, το οποίο 
είναι ένα από τα σύγχρονα αρχιτεκτονικά 
μνημεία, αξίζει πραγματικά να το δείτε 
από κοντά.

Το κέντρο προσφέρει ένα υπέροχο 
περιβάλλον για παραστάσεις από παγκό-
σμια μουσικά αστέρια, εκθέματα μουσεί-
ων και συλλογές σύγχρονης τέχνης.
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Τι κάνει κάποιον σπουδαίο στη δουλειά 
του; Η γνώση, η εξυπνάδα και το όραμα, 
είναι από τα βασικότερα απαιτούμενα χαρα-
κτηριστικά. Αυτό όμως που διακρίνει πραγ-
ματικά τους πιο επιτυχημένους ηγέτες του 
κόσμου είναι η συναισθηματική νοημοσύνη 
(η ικανότητα αναγνώρισης και παρακολού-
θησης των συναισθημάτων-των δικών τους 
και των άλλων).

Οι εταιρείες σήμερα αναζητούν όλο και 
περισσότερο τη συναισθηματικής νοημο-
σύνη όταν προσλαμβάνουν, προωθούν και 
αναπτύσσουν τους υπαλλήλους τους. Με-
λέτες δείχνουν ότι όσο πιο αυξημένη συναι-
σθηματική νοημοσύνη έχει κάποιος, τόσο 
καλύτερη είναι η απόδοσή του.

Αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν 
καταλαβαίνουν, είναι ότι πολλές φορές 
η συναισθηματική νοημοσύνη δεν έρ-
χεται φυσικά. Μπορεί για παράδειγμα, 
ένας άνθρωπος να είναι δημοφιλής, 
ευγενικός, να σέβεται, να είναι κοντά 
στις ανάγκες των άλλων και να νιώθει 
ότι είναι κολλημένος στην καριέρα του 
επειδή του λείπουν τα βασικά χαρα-
κτηριστικά της συναισθηματικής νοη-
μοσύνης που μπορούν να τον κάνουν 
ισχυρότερο.

Η συναισθηματική νοημοσύνη 
αποτελείται από τέσσερις τομείς.

Μην περιορίσετε την ανάπτυξή σας 
υποθέτοντας ότι η συναισθηματική νο-
ημοσύνη έχει να κάνει με τη γλυκύτητα 
στη συμπεριφορά. Παρατηρώντας τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά και κάνο-
ντας μια ειλικρινή αξιολόγηση των 
πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών 
σας, μπορείτε να προσδιορίσετε καλύ-
τερα πού πρέπει να αναπτυχθείτε.

1. Αυτογνωσία: Η ικανότητα να συ-
ντονίζετε τα συναισθήματά σας. Σας 
επιτρέπει να γνωρίζετε τι αισθάνεστε 
και γιατί, καθώς επίσης και πώς αυτά 
τα συναισθήματα βοηθούν ή βλάπτουν 
αυτό που προσπαθείτε να κάνετε.

Έχετε τη βασική ικανότητα της αυ-
τογνωσίας;

Συναισθηματική αυτογνωσία: Κα-
ταλαβαίνετε τις δυνάμεις και τους πε-
ριορισμούς σας. Έχετε σαφήνεια σχετι-
κά με τις αξίες σας και την αίσθηση του 
σκοπού, η οποία σας επιτρέπει να είστε 
πιο αποφασιστικοί όταν καθορίζετε μια 

πορεία δράσης.
2. Αυτοδιαχείριση: Η ικανότητα να δια-

τηρούνται υπό έλεγχο τα ενοχλητικά συναι-
σθήματα και οι παρορμήσεις. 

Ποιες βασικές ικανότητες αυτοδιαχείρι-
σης έχετε;

• Συναισθηματικός αυτοέλεγχος: Μένετε 
ήρεμοι υπό πίεση και αναρρώνετε γρήγορα 
από αναστάτωση. Ξέρετε πώς να ισορροπή-
σετε τα συναισθήματά σας για το καλό του 
εαυτού σας και των άλλων.

• Προσαρμοσιμότητα: Είστε σε θέση να 
βρείτε νέους τρόπους αντιμετώπισης προ-
κλήσεων γρήγορης μορφοποίησης και να 
ισορροπήσετε πολλές απαιτήσεις ταυτόχρο-
να.

• Προσανατολισμός επιτευγμάτων: Προ-
σπαθείτε να ανταποκριθείτε ή να υπερβείτε 
ένα επίπεδο αριστείας. Εκτιμάτε πραγματικά 
τα σχόλια για την απόδοσή σας και αναζητά-
τε συνεχώς τρόπους για να κάνετε τα πράγ-
ματα καλύτερα.

• Θετική προοπτική: Βλέπετε το καλό σε 
ανθρώπους, καταστάσεις και γεγονότα. Αυτή 
είναι μια απίστευτα πολύτιμη ικανότητα, κα-
θώς μπορεί να δημιουργήσει ανθεκτικότητα 
και να θέσει το στάδιο για καινοτομία και ευ-
καιρίες.

3. Κοινωνική ευαισθητοποίηση: Η κοι-
νωνική ευαισθητοποίηση δείχνει την ακρί-
βεια στην ανάγνωση και την ερμηνεία των 
συναισθημάτων των άλλων ανθρώπων, συ-
χνά μέσω μη λεκτικών ενδείξεων. 

Ποιες βασικές ικανότητες κοινωνικής ευ-
αισθητοποίησης έχετε;

o Ενσυναίσθηση: Δίνετε πλήρη προσοχή 
στο άλλο άτομο και αφιερώνετε χρόνο για 
να καταλάβετε τι λένε και πώς αισθάνονται. 
Προσπαθείτε πάντα να βάζετε τον εαυτό σας 
στα παπούτσια άλλων ανθρώπων με ουσια-
στικό τρόπο.

o Οργανωτική ευαισθητοποίηση: Μπο-
ρείτε να διαβάσετε εύκολα τα συναισθημα-
τικά ρεύματα και τη δυναμική μέσα σε μια 
ομάδα ή οργανισμό. Μερικές φορές μπορεί-

τε ακόμη και να προβλέψετε πώς κάποιος 
στην ομάδα σας ή ηγέτες μιας εταιρείας με 
την οποία συνεργάζεστε μπορεί να αντιδρά 
σε συγκεκριμένες καταστάσεις.

Διαχειριση σχέσεων: Επιτρέπει σε κά-
ποιον να ενεργεί με τρόπους που παρακι-
νούν, εμπνέουν και εναρμονίζονται με άλ-
λους, διατηρώντας παράλληλα σημαντικές 
σχέσεις.

Ποιες βασικές ικανότητες διαχείρισης 
σχέσεων έχετε;

o Επιρροή: Μπορείτε να συγκεντρώσετε 
υποστήριξη από άλλους με σχετική ευκολία, 
δημιουργώντας μια ομάδα που έχει κινητο-
ποιηθεί και είναι έτοιμη να εκτελέσει τις ερ-
γασίες που βρίσκονται στο χέρι.

o Μέντορας: Προωθείτε τη μακροπρόθε-
σμη μάθηση δίνοντας ανατροφοδότηση και 
υποστήριξη. 

o Διαχείριση συγκρούσεων: Είστε άνετα 
να αντιμετωπίζετε διαφωνίες μεταξύ πολ-
λών πλευρών και μπορείτε να φέρετε ανοι-
χτές διαφωνίες και να βρείτε win-win λύσεις.

o Ομαδική εργασία: Αλληλεπιδράτε καλά 
ως μέλος της ομάδας και μπορείτε να συ-
νεργαστείτε με άλλους. 

o Εμπνευσμένη ηγεσία: Εμπνέετε και κα-
θοδηγείτε σας σας σας το συνολικό όραμα. 
Κάνετε πάντα τη δουλειά και αναδεικνύετε 
σας καλύτερες ιδιότητες σας ομάδας σας.

Εάν είστε ένα αρνητικά σκεπτόμενο άτο-
μο, θα συναντήσετε δυσκολίες. Μην φοβά-
στε να αντιταχθείτε στα συμβατικά πρότυπα 
και να μην αναλάβετε κινδύνους. Αντί να 
εστιάζετε στο «το χειρότερο που μπορεί να 
συμβεί», προσπαθήστε να δείτε τον εαυτό 
σας ως παράγοντα θετικής αλλαγής.

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

«Συναισθηματική Νοημοσύνη στον εργασιακό χώρο. 
Ποια από τα χαρακτηριστικά έχεις;» 

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 *

Μπορεί ένας 
άνθρωπος να είναι 
κοντά στις ανάγκες 

των άλλων και 
να νιώθει ότι 

είναι κολλημένος 
στην καριέρα 

του επειδή του 
λείπουν τα βασικά 

χαρακτηριστικά 
της 

συναισθηματικής 
νοημοσύνης 

που μπορούν 
να τον κάνουν 

ισχυρότερο

opinion
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Μια φράση που χρησιμοποιείται συχνά…
Τα πάντα είναι εφικτά, αρκεί να τα προσπαθήσου-

με.

Οι δίαιτες ξεκινάνε πάντα ...Δευτέρα; Η δίαιτα 
ξεκινάει όταν είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε τη ζωή 
μας προς το καλύτερο.

Παίζει ρόλο η ψυχολογία κάποιου για να αρχί-
σει διατροφή; Η ψυχολογία είναι ίσως ο βασικότε-
ρος παράγοντας για να εντάξουμε την υγιεινή δια-
τροφή στη καθημερινότητα μας. Είναι δύσκολο στην 
αρχή, το ξέρω. Η ψυχολογία μας όμως αλλάζει προς 
το καλύτερο όσο περνάει ο καιρός και αισθανόμαστε 
πιο υγιείς.

Μπορούν οι Θεσσαλονικείς να αντισταθούν στο 
καλό φαγητό; Καταρχάς δεν μπορεί να αντισταθεί 
κανείς στους θεσσαλονικείς. Το καλό φαγητό όμως, 
είναι ο στόχος μας.

Άντρες ή γυναίκες φοβούνται περισσότερο τη 
ζυγαριά; Τολμώ να πω οι γυναίκες. Κι αυτό γιατί 
υπάρχει δυστυχώς ακόμα το θέμα του body shaming, 
ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε να ασχολούμα-
στε μόνο με το θέμα της υγείας που προκύπτει από 
τα επιπλέον κιλά.

’Ενα λάθος των γονιών στη διατροφή των παι-
διών… Το παιχνίδι του ανταλλάγματος. «Φάε το ψάρι 
σου και θα φας παγωτό»  και εξίσου σημαντικό λά-
θος, το παράδειγμα που δίνουν οι ίδιοι.

Βουλιμία - ανορεξία. Τι είναι πιο επικίνδυνο; Δυ-
στυχώς και οι δύο ψυχογενείς παθήσεις είναι εξίσου 
επικίνδυνες και ραγδαία αυξανόμενες. Είναι άδικο εν 
έτη 2021 να χάνονται ζωές από αίτια τα οποία μια 
ομάδα ειδικών, αν συνεργαστεί, τις περισσότερες 
φορές, τα κερδίζει.

Η καραντίνα επηρέασε τα κιλά μας; Δυστυχώς 
ναι. Παρόλο που ήταν ευκαιρία να μετατρέψουμε το 
αρνητικό σε κάτι θετικό για την υγεία μας. Ποτέ δεν 
είναι αργά όμως. 

Οι εκπομπές μαγειρικής ...μας ανοίγουν την 
όρεξη; Εννοείται μας ανοίγουν την όρεξη και μας δί-
νουν αρκετές ιδέες. Αρκεί να σταματάνε εκεί και να 
μην παρασύρονται σε θέματα διατροφής.

Οι διαιτολόγοι μετρούν τις θερμίδες; Οι διαιτο-
λόγοι «μετρούν» πάνω από όλα την υγεία. Κι αυτός 
είναι ο μόνος δείκτης που έχει αξία.

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

Ο Παναγιώτης Λεμπέσης ήρθε στη Θεσσαλονίκη πριν χρόνια για σπουδές. Η πόλη και οι άνθρωποι της κατάφεραν να τον «κερδίσουν» κι έτσι έγινε μόνιμος κάτοι-
κος. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Διαιτολόγων - Διατροφολόγων Ελλάδας, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και βοηθά όσους θέλουν να ξεπεράσουν έναν από 

τους μεγαλύτερους φόβους, αυτόν της ...ζυγαριάς! Πώς; Δίνοντας «τροφή» για σκέψη με τις απαντήσεις του! 

Παναγιώτης Λεμπέσης
Η καραντίνα επηρέασε τα κιλά μας 

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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«Η “ελιτίστικη” συμπεριφορά του... αποτελούσε ανάχωμα στο να αποχωρήσω»

Εύη Κυρμακίδου: «Δεν θα κατέβαινα ποτέ 
ξανά υποψήφια με τον Κ.Ζέρβα»

«Πριν τον προεκλογικό αγώνα είχα 
θετικότατη άποψη για τον Κ.Ζέρβα. Η 
συνέχεια δεν αποδείχθηκε η αναμενό-
μενη», αναφέρει μεταξύ άλλων η Εικα-
στικός, Υποψήφια Διδάκτορας Πολυτε-
χνείου Κρήτης, Απόφοιτος της Σχολής 
Καλών Τεχνών του Π.Δ.Μ, επιμελήτρια 
εκθέσεων, Εύη Κυρμακίδου, η οποία 
ήταν υποψήφια δημοτική σύμβουλος 
με τον νυν δήμαρχο της Θεσσαλονίκης 
στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές. 
Μάλιστα, όπως τονίζει σε συνέντευξη 
της στην Karfitsa «κατά την διάρκεια του 
προεκλογικού αγώνα σιγά-σιγά αποκα-
λύπτονταν πτυχές του, που σταδιακά με 
αποστασιοποιούσαν από την πρόθεσή 
μου να είμαι υποψήφια».

Κυρία Κυρμακίδου με την πολυετή 
ενασχόληση σας με τα πολιτιστικά τι 
θέση πιστεύετε πως έχει ο πολιτισμός 
στη Θεσσαλονίκη;  Η Θεσσαλονίκη 
με την πλούσια βυζαντινή κληρονο-
μιά και πολιτιστική ιστορία έχει την δυ-
ναμική υποδομή για να απολαμβάνει 
ένα πρόγραμμα ποιοτικού πολιτισμού.                                                                                                                                      
   Σε μία τέτοια πόλη, λόγω του μεγέθους 
της, εύκολα μπορεί κάποιος να παρακο-
λουθήσει αν κάτι γίνεται. Και επειδή, ότι 
γίνεται φαίνεται, αυτό που διαπιστώνω 
είναι, ότι δεν γίνεται κάτι που να φαίνεται.                                                      
Παρότι η σημερινή διοίκηση είχε προ-
εκλογικά εξαγγείλει μια δέσμη από 
12 άξονες για τον πολιτισμό, συνεχί-
ζουν το πρόγραμμα της προηγούμε-
νης διοίκησης. Επίσης, οι περισσότερες 
αποφάσεις για τον πολιτισμό εκτελού-
νται με απόφαση Δημάρχου, χωρίς να 
περνούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.                                                                                                                  
Η Διοίκηση κατήργησε, το παιδικό τμή-
μα της κεντρικής βιβλιοθήκης, όπως 
και το ξενόγλωσσο τμήμα. Έκλεισαν το 
εργαστήριο της ψηφιοποίησης, σημαντι-
κό για την οργάνωση της βιβλιοθήκης.                                                                                           
Παραχώρησαν τα παλιά σφαγεία στη 
Cisco για το κέντρου Ψηφιακού Μετασχη-
ματισμού, με την λογική να φιλοξενούνται 
και πολιτιστικά γεγονότα, πράγμα που 
δεν έγινε ακόμη και μετά την αποχώρησή 
της Cisco. Τα παλιά σφαγεία, ένας πολυ-

χώρος πολιτισμού παραμένει ανενεργός 
από την αρχή της διοίκησης Κ.Ζέρβα.                                                                                                                                  
Στην 5η Κοινότητα έκλεισαν τα Εργα-
στήρια Εικαστικών Τεχνών, τα οποία λει-
τουργούσαν πολλά χρόνια και ήμουν για 
8 έτη Υπεύθυνη της Ζωγραφικής Ενηλί-
κων.

Στη 2η Κοινότητα η βίλα Πετρίδη, πα-
ραμένει αναξιοποίητη, ενώ θα μπορούσε 
να φιλοξενεί πολιτισμό. Υπάρχει δήλωση 
για παραχώρησή της στο Ελληνογερμα-
νικό Ίδρυμα Νεολαίας, όταν η 2η κοινό-
τητα στερείται χώρων για πολιτιστικές 
δράσεις.                                                                           

Το μνημόνιο που άφησε ο Γιάν-
νης Μπουτάρης, επί Αντιδημαρχί-
ας Έλλης Χρυσίδου και αφορούσε σε 
συνεργασία με τον σύλλογο μουσι-
κών Β.Ελλάδος, δεν το χρησιμοποίη-
σε μέχρι και σήμερα η νέα διοίκηση.                                                                                                                           
Για τα Δημήτρια δεν τέθηκαν τα θε-
μέλια για έναν “θεσμό εθνικής εμβέ-
λειας” σύμφωνα με το προεκλογικό 
πρόγραμμα. Αν μετά από 1,5 χρόνο 
διοίκησης δεν έχουν τεθεί θεμέλια, 
τότε δεν είναι ελπιδοφόρο το μήνυμα.                                                                                                                                        
Γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
Όμως λίγες και χωρίς ιδιαίτερο ενδια-
φέρον. Στερούνται καινοτόμου προσέγ-
γισης και έτσι περνούν απαρατήρητες.                                                                                                                         
Πρόβλημα όμως είναι η κακή επικοι-
νωνιακή πολιτική του Δήμου για την 
διάδοση μιας πολιτιστικής δράσης.                                                                                                             
Θυμάμαι το φεστιβάλ στο θεατράκι της 
παραλίας το καλοκαίρι του 2020, την 
συναυλία στο καράβι με τον Πορτο-
κάλογλου (30 Ιουλίου 2020), όπου 
θεατές ήταν ο Δήμαρχος με ελά-
χιστους έκπληκτους περαστικούς.                                                                    
Αν εν μέσω καλοκαιριού γίνεται μια εκ-
δήλωση που δεν την επικοινωνούν, τότε 
απορώ για ποιον λόγο γίνεται. Η συγκε-
κριμένη συναυλία μάλιστα, άφησε πολλά 
ερωτηματικά για τον τρόπο επιλογής και 
διεξαγωγής της από τον κεντρικό Δήμο.                                                                                                                               
Το γενικότερο πλαίσιο του πολιτι-
σμού της Θεσσαλονίκης είναι ότι 
συνεχίζεται το έργο Μπουτάρη.                                                                                                             
Οι συνθήκες της πανδημίας δεν μπο-

ρούν να αποτελέσουν δικαιολογία για 
τον Δήμο μας, που λογικά έχει όλη την 
υλικοτεχνική υποδομή στήριξης των πο-
λιτιστικών, για την διαχείριση σε μια τέ-
τοια κατάσταση. Η ποικιλία, η πληθώρα, 
η ποιότητα, η καινοτομία και η διάδοση 
των προγραμμάτων, θα έπρεπε να είναι 
εντονότερες για την επιμόρφωση και την 
ψυχαγωγία των δημοτών, τις δύσκολες 
και έγκλειστες ημέρες που βιώνουμε.  

Πως θα σχολιάζατε το μέχρι στιγμής 
έργο της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του 
Δήμου Θεσσαλονίκης; Με τον κ. Ζέρβα 
πριν δώσουμε τα χέρια για την υποψηφι-
ότητά μου, μιλήσαμε για το πρόγραμμά 
του στον πολιτισμό. Ο πολιτισμός ήταν 
και ο λόγος που αποφάσισα να διεκδι-
κήσω θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο.                                                                                                        
Ο Κ.Ζέρβας ανέπτυξε τις προτάσεις 
περί αναβάθμισης του πολιτισμού. 
Βασική αρχή της, η ενοποίηση των 
δυνάμεων, η φιλοξενία και διοργά-
νωση εκδηλώσεων κλίμακας. Ένα με-
γάλο Φεστιβάλ πόλης κάθε Σεπτέμβριο.                                                                                                                                     
Οι άξονες για τον πολιτισμό που μπορείτε 
να τους δείτε στο πρόγραμμά της διοίκη-
σης, πολύ ωραίοι ακούγονται. Θα έπρεπε 
όμως ήδη να έχει ολοκληρωθεί ο αρχι-
κός σχεδιασμός τους σε αυτό το χρονικό 
διάστημα της θητείας της διοίκησης, για 
να αποδώσουν καρπούς στην συνέχεια. 
Το λυπηρό είναι πως είτε δεν ξεκίνησαν, 
είτε βρίσκονται σε εμβρυακή κατάσταση. 
Ο πολύτιμος χρόνος της προεργασίας για 
να έρθει ο χρόνος της εφαρμογής ενός 
προγράμματος έχει μειωθεί αισθητά, όταν 
πλησιάζουμε τα δύο χρόνια της θητείας.                                                                                  
Έχουν οριστεί δύο Αντιδήμαρχοι Πολι-
τισμού. Η κ.Τανιμανίδου με θητεία ενός 
έτους, που δεν άφησε κάποιο έργο πίσω 
της και η κ.Καραγιάννη από τον Σεπτέμ-
βριο 2020, της οποίας το έργο αναμέ-
νουμε. 

Αναφέρατε ότι εργαστήκατε στα 
Εικαστικά Εργαστήρια της Ε  ́Κοινότη-
τας τα οποία έκλεισαν. Πείτε μας για 
τα εργαστήρια. Σε μία από τις επαγγελ-
ματικές μου συνιστώσες, εργαζόμουν, 
από τον Σεπτέμβριο 2013 μέχρι τον 

Ιούνιο 2020, στα Εικαστικά Εργαστήρια 
της Ε΄ Κοινότητας, ως Υπεύθυνη του 
Εργαστηρίου Ζωγραφικής Ενηλίκων, 
ένα από τα δέκα εργαστήρια που λει-
τουργούσαν σε χώρο της Κοινότητας.                                                                                     
Από την θέση μου δούλεψα με ζήλο, 
παραπάνω των υποχρεώσεων μου βάση 
του συμφωνητικού. Ανέλαβα ένα τμήμα 
8 ατόμων που πολύ σύντομα γιγαντώ-
θηκε υπερβαίνοντας τα 90 άτομα, με 
αγάπη και εμπιστοσύνη στο πρόσωπό 
μου και στις γνώσεις μου. Δημιούργησα 
μια άτυπη πολιτιστική ομάδα ανθρώ-
πων, την 3Α (Artist-Active-Art), με 51 
άτομα που με ακολουθούσαν στις πο-
λιτιστικές δραστηριότητες. Οργάνωσα 
και επιμελήθηκα εκθέσεις των μαθητών 
μου, εκδρομές για υπαίθρια ζωγραφική, 
δράσεις στον δημόσιο χώρο με κάλεσμα 
και συμμετοχή δημοτών στα δρώμενα 
και πολυήμερες φιλανθρωπικές δράσεις.                                                                             
Τα εργαστήρια δεν αποτελούσαν ένα κομ-
μάτι στενά μαθησιακό. Ήταν μια συνά-
ντηση ανθρώπων, ήταν διέξοδος, ψυχο-
θεραπεία, κοινωνικοποίηση, δημιουργία.                                                                                                                                  
Ο κ.Λιακόπουλος και η κ.Κουράκη, Πρό-
εδροι της Ε΄ Κοινότητας κατά την διάρ-
κεια της εργασίας μου, αναγνώρισαν 
το έργο μου, και συνέβαλαν σε αυτό.                                                                                                                                          
Τα εργαστήρια έκλεισαν τον Ιούνιο 2020, 
μετά την εκλογή του Κ.Ζέρβα. Σημειώνω, 
ότι για χρόνια ήταν ο πολιτιστικός πνεύ-
μονας στην Ε΄ Κοινότητα, αριθμούσαν 
στο σύνολο των ειδικοτήτων τους, 400-
450 άτομα ετησίως, ενήλικες και παιδιά. 
Ακούσαμε για την πρόθεση μεταφοράς 
τους αλλού, κάτι που μέχρι σήμερα δεν 
πραγματοποιήθηκε.

Γιατί επιλέξατε να στηρίξετε με την 
υποψηφιότητά σας τον Κ.Ζέρβα, στις 
εκλογές του 2019;  Δεν υπήρξα ποτέ 
υποψήφια στο παρελθόν σε καμία παρά-
ταξη για την διεκδίκηση κάποιου αξιώμα-
τος. Ενώ παρακολουθούσα το έργο της 
κάθε διοίκησης του Δήμου, με έμφαση 
στα πολιτιστικά, δεν είχα αποφασίσει να 
εμπλακώ σε κάποια εκλογική διαδικασία.                                                                                                                             
Γνώρισα τον Δήμαρχο Κ.Ζέρβα, όταν άρ-
χισα να εργάζομαι στα Εργαστήρια της 
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Ε’ Κοινότητας. Ως αντιδήμαρχος τότε, 
ανταποκρινόμενος στα καλέσματά μου 
στις εκδηλώσεις, δήλωνε παρών και 
με επαινούσε, παρουσία κόσμου, για 
τον αγώνα μου και τον τρόπο πολιτιστι-
κής προσέγγισης των δημοτών. Έλεγε 
πόσο υστερεί ο Δήμος στον πολιτισμό, 
πως αναμασώνται τα ίδια και χρειάζο-
νται στον πολιτισμό άξιοι άνθρωποι.                                                                                          
Τον πιστέψαμε. Έλεγε πόσο θα ήθε-
λε να υπάρξουν καινοτόμες προ-
τάσεις κόντρα στις ήδη παρω-
χημένες πολιτιστικές πρακτικές.                                                                                                                    
Στο άκουσμα της υποψηφιότητά του, το 
2018 ενθουσιάστηκα, πιστεύοντας, σε 
μια νέα ανεξάρτητη υποψηφιότητα με 
αγάπη για την πόλη και τον πολιτισμό, 
να της  δοθεί η ευκαιρία να αποδείξει τα 
λεγόμενά της. Τον συνάντησα για να με 
συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιό του, όπως 
έγινε.

Θα κατεβαίνατε ξανά υποψήφια Δη-
μοτική Σύμβουλος με τον νυν Δήμαρχο 
της πόλης Κωνσταντίνο Ζέρβα; Πριν τον 
προεκλογικό αγώνα είχα θετικότατη άπο-
ψη για τον Κ.Ζέρβα. Η συνέχεια δεν απο-
δείχθηκε η αναμενόμενη. Κατά την διάρ-
κεια του προεκλογικού αγώνα σιγά-σιγά 
αποκαλύπτονταν πτυχές του, που σταδι-
ακά με αποστασιοποιούσαν από την πρό-
θεσή μου να είμαι υποψήφια. Η “ελιτίστι-
κη” συμπεριφορά του, που το «γραφείο 
του» προσπαθούσε να κρύψει, προβάλ-
λοντας ως επιχείρημα την κόπωση, απο-
τελούσε ανάχωμα στο να αποχωρήσω. 
Στις 2/6/2019, όταν εξελέγη Δήμαρχος, 
στην πρώτη του δήλωση, ευχαρίστησε 
ονομαστικά το «γραφείο του», φίλους 
και συγγενείς. Ξέχασε τους Υποψήφιους 
Δημοτικούς και Κοινοτικούς Συμβού-
λους που έδωσαν επί μήνες, απόθεμα 
ψυχής και πολύτιμο χρόνο. Η πρώτη επί-
σημη αχαριστία ήταν δημόσιο γεγονός.                                                                                                                               
Άδικα προσπαθούσαμε να τον συναντή-
σουμε. Παρόλη την συμπεριφορά του 
που με άφησε άφωνη, αν στη συνέχεια 
έβλεπα το έργο της διοίκησης να είναι 
το αναμενόμενο, δεδομένης πάντα της  
αποστασιοποίησή μου, θα είχα λόγους 
να νοιώθω δικαιωμένη απέναντι στους 
570 ψηφοφόρους που με στήριξαν.                                                                                                                        
Η απάντηση επομένως στην ερώτησή 
σας είναι «όχι».

Συνοψίζοντας, θα χαρώ να δω έργο 
στον πολιτισμό γιατί αγαπάω την πόλη 
μου και επιθυμώ την πρόοδο και την ευ-
ημερία. Τα καλά και τα κακά πρέπει να 
λέγονται. Τα καλά για να επαινούμε, τα 
κακά για να διορθώνονται.

reportage
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Ο Γιώργος Τσονάκας εξηγεί τον πρωτεύοντα ρόλο που παίζει 
η σωστή αποκατάσταση των αθλητών στην εποχή της πανδημίας

«Το Α και το Ω στην εξέλιξη 
και βελτίωση κάθε αθλητή»

Ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο 
αυτό που παίζεται εντός των 
τεσσάρων γραμμών του 

γηπέδου. Το ποδόσφαιρο τα τελευταία 
χρόνια έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό 
που πολλοί εξωγενείς και μη παράγο-
ντες καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την 
εικόνα μιας ομάδας και την απόδοση 
του εκάστοτε ποδοσφαιριστή, γιατί 
δεν αρκεί μόνο το ταλέντο για να γίνει 
κάποιος πετυχημένος. 

Η Karfitsa ξεκινάει και ετοιμάζει μια 
σειρά ειδικών θεμάτων που έχουν να 
κάνουν με θέματα εργοφυσιολογικά και 
δίνει τον λόγο στους ειδικούς οι οποίοι 
μέσα από τα λεγόμενα και τις εμπερι-
στατωμένες απαντήσεις τους δίνουν μια 
ξεκάθαρη εικόνα για το πως μπορεί ένας 
σύλλογος να κάνει βήματα προόδου και 
να ξεπεράσει τα προβλήματα που δη-
μιούργησε η εποχή του κορονοϊού. Την 
αρχή κάνει ο άμεσος συνεργάτης του Ρα-
ζβάν Λουτσέσκου, ο Γιώργος Τσονάκας, 
που ειδικεύεται στον τομέα της αποκατά-
στασης των αθλητών και μας εξηγεί τον 
κύριο ρόλο παίζει η σωστή αποκατάστα-
ση των αθλητών και το πόσο βοήθησε 
αυτή τους αθλητές να ξεπεράσουν άμε-
σα τους τραυματισμούς που εμφάνισαν 
εξαιτίας της αποχής τους από τα γήπεδα 
ή των επιπτώσεων που είχαν στο σώμα 
τους οι σερί αγώνες που κλήθηκαν να 
δώσουν για να καλύψουν το χαμένο έδα-
φος της περσινής σεζόν. 

Ο Γιώργος Τσονάκας στην εισαγωγή 
των όσων μας είπε, αναφέρθηκε στις 
έρευνες που δείχνουν το πόσο «χτυ-
πήθηκε» το ποδόσφαιρο από τον ιό και 
στο κατά πόσο το βάρος έπεσε πάνω 
στους αθλητές, ώστε να καλυφθεί ένα 
μέρος από τα πολλά χαμένα έσοδα. «Ένα 
πολύ μεγάλο κομμάτι ερευνών που έχει 
γίνει σε όλο τον κόσμο αφορούν τη δι-
αθεσιμότητα των ποδοσφαιριστών και 
πόσο αυτή επηρεάζει τα κέρδη τους. 
Ένας παίκτης κοστίζει χρήματα σε κάθε 
ομάδα. Έτσι ο κάθε σύλλογος προσδοκά 
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στο αν έχει έσοδα από αυτόν, παίρνοντας οφέλη από την 
επένδυση που έχει κάνει στον οποιοδήποτε ποδοσφαι-
ριστή. Ο αθλητισμός τον τελευταίο χρόνο έχει πληγεί 
ανεπανόρθωτα από την πανδημία. Αφενός σε ό,τι αφορά 
τους συλλόγους τα άδεια γήπεδα, τα μειωμένα έσοδα 
δημιουργούν προβλήματα, αφετέρου όσον αφορά τους 
ποδοσφαιριστές έχουν προκαλέσει πολλούς τραυματι-
σμούς που προέρχονται από την περσινή μακρά περίοδο 
αδράνειας από τις προπονήσεις ή από την μόλυνσή τους 

από το ιό». 
Κάπου εκεί στην κουβέντα μας μπήκε η πρώτη πε-

ρίοδος της πανδημίας και η περσινή διακοπή των πρω-
ταθλημάτων που οδήγησε όλους τους αθλητές στο να 
δώσουν μετά από μία δίμηνη αποχή, σερί αγώνες, σε 
δύσκολες συνθήκες. «Το φαινόμενο αυτό των τραυματι-
σμών παρατηρήθηκε και στο ελληνικό πρωτάθλημα, όσο 
και σε όλα τα υπόλοιπα του κόσμου. Το πρώτο lockdown 
του περσινού Μαρτίου ήταν κομβικό. Το διάστημα εκείνο 
που χάθηκε ήταν τροχοπέδη για τους αθλητές. Ρόλο σε 
όλα τα παραπάνω έπαιξαν τα συμπιεσμένα προγράμματα 
των σερί αγώνων που έγιναν μέσα στο καλοκαίρι για να 
ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα», είπε και πρόσθε-
σε: «Σε αυτή την περίοδο λοιπόν υπήρξε το πρώτο με-
γάλο challenge για το καθένα ξεχωριστά προπονητικό 
επιτελείο, ώστε να παρέχει το καλύτερο δυνατόν και να 
προετοιμάσει τους αθλητές για τη συμμετοχή τους στις 
διοργανώσεις, προσπαθώντας παράλληλα να εκμηδενί-
σουν τον κίνδυνο πολλαπλών τραυματισμών. Παρόλα 
αυτά, αν δούμε τις έρευνες θα διαπιστώσουμε πως όσοι 
αθλητές μολύνθηκαν από το νόσο του κορονοϊού, είχαν 
πολύ δύσκολη επάνοδο. Και αυτό διότι εκτός της επι-
πλέον αποχής τους από τα γήπεδα, εμφάνισαν αναπνευ-
στικά προβλήματα ή ακόμα και κάποιες άλλες παθήσεις 
που αυτόματα οδήγησαν σε ένα πλάνο κόντρα στα σχέδια 
προετοιμασίας που είχε εκπονήσει το εκάστοτε προπονη-
τικό τιμ». 

Και συμπλήρωσε: «Εδώ ήρθε να παίξει ένα κομβικό 
ρόλο η αντιμετώπιση και η αποκατάσταση των αθλητών. 
Βέβαια, εδώ υπάρχει μία ακόμα σημαντική παράμετρος 
που έχει να κάνει με τις παροχές που δίνει η κάθε ομάδα 
στους αθλητές. Για παράδειγμα, άλλοι σύλλογοι με αυ-
ξημένους πόρους, διαθέτουν όλα τα απαραίτητα εργα-
λεία για μία καλή και άμεση αποκατάσταση, άλλοι όμως 
δεν διαθέτουν όλα αυτά τα μέσα. Εδώ μπαίνει λοιπόν ο 
ανθρώπινος παράγοντας. Ήταν και για εμάς ένα μεγάλο 
τεστ να μπορέσουμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των 
συνεχόμενων αγώνων και της σωστής εκγύμνασης των 
ποδοσφαιριστών. Θεωρώ πως σε όλη αυτή την δύσκολη 
περίοδο, όλοι μας, ακούσαμε λίγο περισσότερο τους πο-
δοσφαιριστές και ήταν ένα σημαντικό εργαλείο αυτό γιατί 
έτσι καταλάβαμε καλύτερα τι χρειάζεται ο κάθε παίκτης. 
Επίσης, οι ίδιοι αθλητές μετά από όλη αυτή την κατάστα-
ση έγιναν περισσότερο υπεύθυνοι, άρχισαν να προσέχουν 
παραπάνω τον εαυτό τους. Για παράδειγμα άλλαξαν συ-
νήθειες ύπνου, διατροφής και αποκατάστασης». 

Κλείνοντας, την κουβέντα μας, ο Γιώργος Τσονάκας, 
απάντησε στο ερώτημα σχετικά με το τι διδάχθηκαν οι 
ποδοσφαιριστές και πόσο διαφορετική αντιμετώπιση θα 
έχουν μετά το τέλος της πανδημίας. «Μόλις περάσει η 
πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση που βιώνουμε οι ποδο-
σφαιριστές είναι δεδομένο πως θα έχουν μεγαλύτερη 
υπευθυνότητα. Θα μπορούν πλέον να ελέγχουν τον εαυ-
τό τους, τα επίπεδα ξεκούρασής τους και θα δίνουν βάση 
μεγάλη στην αθλητική αποκατάσταση με σκοπό την κα-
λύτερη προετοιμασία τους για το επόμενο παιχνίδι».

συνέντευξη opinion
Η Εθνική δεν είναι ακόμη

έτοιμη για να πάει στο Κατάρ

Το ‘λεγε ο Αλκέτας Παναγούλιας όταν μιλούσε 
για τις τραγωδίες της Εθνικής ομάδας: ”Στο ποδό-
σφαιρο η χαρά με τη λύπη, σχεδόν συνορεύουν» 
και είχε δίκιο. Ισως είναι και άγραφος νόμος του 
ποδοσφαίρου. Η Εθνική μας ομάδα έζησε ακόμη 
μία φορά αυτή τη σύγκρουση των συναισθημάτων. 
Από την απογείωση της αισιοδοξίας, μετά την ισο-
παλία στη Γρανάδα με αντίπαλο την Ισπανία, ήρθε 
η απογοήτευση στον αγώνα με τη Γεωργία. Αγώ-
νας από εκείνους που θεωρούνται εύκολοι, αλλά 
για τους υποψιασμένους κρύβουν τις μεγαλύτερες 
δυσκολίες. Είναι ίσως θέμα πνευματικής προετοιμα-
σίας των ποδοσφαιριστών. Που λειτουργούν στα… 
κόκκινα όταν αντιμετωπίζουν αντιπάλους που είναι 
ανάμεσα στις κορυφαίες του κόσμου, όπως η Ισπα-
νία και χαλαρώνουν όταν βρίσκουν απέναντι τους 
τη Γεωργία. Ισως για τους πεταμένους βαθμούς της 
περασμένης Τετάρτης να ευθύνεται και το γεγονός 
ότι είναι δυσκολότερο να δημιουργήσει μία ομάδα, 
από το να καταστρέψει. Και απ’ ότι φάνηκε στο δη-
μιουργικό παιχνίδι η Εθνική ομάδα εξακολουθεί να 
έχει προβλήματα. Αυτό τουλάχιστον έδειξε κόντρα 
στη Γεωργία, όπου η «γαλανόλευκη» ήταν μία ομά-
δα με πολλά λάθη, σχεδόν, σ’ όλες τις γραμμές. Με 
αβίαστα λάθη μεσοαμυντικά και χωρίς εμπνεύσεις, 
ταχύτητα και ευκαιρίες μεσεοεπιθετικά. Μία ομά-
δα η οποία μετά το 20ο λεπτό, δεν είχε… σφυγμό, 
απέναντι στη Γεωργία που τη διέκρινε το αγωνιστικό 
πάθος, η ορθολογική ανάπτυξη του παιχνιδιού και η 
δημιουργία ευκαιριών για γκολ. Η Ελλάδα με τους 
Γεωργιανούς δέχτηκε μεγαλύτερη πίεση απ’ ότι με 
τους Ισπανούς που είχαν μεν την κατοχή, αλλά ήταν 
ανούσια.

Η Εθνική μας, αν θέλει να έχει πιθανότητες για 
πρόκριση στο Κατάρ, υπόθεση με υψηλό βαθμό δυ-
σκολίας, θα πρέπει να έχει πλάνο με νίκες μέσα-έξω 
επί της Βοσνίας και την Γεωργίας. Το πλάνο αυτό με-
τράει ήδη απώλεια δύο βαθμών και αυτή η απώλεια 
έχει μεγαλύτερο κόστος ακόμη και αν χάναμε στην 
Ισπανία. Κανείς δεν διαφωνεί μ’ αυτό που δήλωσαν 
οι διεθνείς. Ότι δηλαδή «έχει ακόμη δρόμο η υπόθε-
ση της πρόκρισης», αλλά η Εθνική αν πετάει τόσο 
αβίαστα βαθμούς, μάλλον θα πρέπει σ’ αυτή την 
προκριματική προσπάθεια να μαζέψει εμπειρίες και 
να προετοιμάζεται για το EURO του 2024.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ
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