
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σελ. 2

Τι πέτυχε με 
τη δήλωσή του 
ο Καραμανλής

Δ. ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράδειγμα 
προς αποφυγή 
η διαχείριση της τελευταίας 
εβδομάδας

Δικαιώματα, υποχρεώσεις, 
οφέλη και απώλειες 
για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές 
–  Έρχεται «ζεστό χρήμα» 
στην εστίαση 

#MeToo 

10 Απριλίου 2021 | karfitsa.gr

#867

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

Σελ.  15

Σελ. 12-13 Σελ. 07-11

ΚΑΡΦΙΤΣΩΜΑΤΑ

PLUS SIZE MODEL

ΠΚΜ 

Ειρήνη 
Μπουντούκη: 
Τα ρατσιστικά 

σχόλια πλέον δε 
με αφορούν»

Στα 300 εκατ.
το κόστος 

της πανδημίας στην 
Κεντρική Μακεδονία

Η ανάρτηση 
Παπαμιμίκου που 
«άναψε φωτιές» 
στους βουλευτές 

Θεσσαλονίκης
Σελ. 20-23

Σελ. 29

Σελ. 16-17

Τα μετάλλια 
της οργής 
Γροθιά στο στομάχι 
οι νέες καταγγελίες 
από 22 πρώην αθλητές 
της ενόργανης που φωτίζουν 
τη σκοτεινή πλευρά του πρωταθλητισμού 
αποκαλύπτοντας κακοποιήσεις 
κι ευτελισμούς από προπονητές



2 10.04.2021

editorial

{

{
Του Νίκου  

Ελευθερόγλου

Aς γνωρίζουν πλέον 
κάποιοι ότι από εδώ 
και πέρα όταν ο κ. 
Καραμανλής κρίνει 
ότι χρειάζεται θα 
απαντά ο ίδιος. Η 

«κόκκινη» γραμμή, 
μπήκε…

Εβδομαδιαία Free Press

Δωδεκανήσου 21,  
Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310.278.155
FAX: 2310.278.440 

info@karfitsa.gr 
press@karfitsa.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Ν.Κ. Media Group Ε.Π.Ε.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Δημήτρης Δραγώγιας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Ν. Ελευθερόγλου,  

Γ. Πολυράβας

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: 

Φιλίππα Βλαστού, Λουκάς Γεωργιάδης,  

Γιώργος Ευγενίδης, Κώστας Καντούρης, 

Αναστασία Καρυπίδου,  

Δέσποινα Κρητικού, Θωμάς Μίχος, 

Γιώργος Μυλωνάς, Γιώργος Νεοχωρίτης 

Γιάννης Σπ. Παργινός, Γιώργος Σαρρής 

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ 

eurokinissi.gr

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 

Ν. Καραμανλής, Ν. Ελευθερόγλου  

Β. Μάστορας, Κ. Μίχαλος 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Δρ. Ν. Χρήστος Καζαντζής & Συνεργάτες,  

Τηλέφωνο: 2310.253.830-4,  

ΦΑΞ: 2310.253.835,  

Διεύθυνση:  

Αγ. θεοδώρας 1, Θεσσαλονίκη

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Χριστίνα Βασιλάκη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

Κατερίνα Χαρκιολάκη 

 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

grammateia@karfitsa.gr

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ & ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

WWW.ART2WORK.EU  

Creative & Digital Agency

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

IRIS Εκτυπώσεις ΑΕΒΕ

 

Τι πέτυχε με τη δήλωσή του 
ο Καραμανλής

Μπορεί κάποιοι να επιχειρούν να παρουσιάσουν την αντιπαράθεση του Κώστα Καραμανλή με 
τον Κώστα Σημίτη ως μια… βεντέτα από τα παλιά.

Το βέβαιο είναι ότι στην κουλτούρα και στην ιδιοσυγκρασία του Κώστα Καραμανλή τέτοιες λο-
γικές είναι ξένες. Δεν θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε το ίδιο για τον κ. Σημίτη, και αυτό φαίνεται σε 
μια σειρά πράξεών του, τις οποίες πλήρωσαν και η παράταξή του (το ΠΑΣΟΚ) και ο τόπος. 

Προφανώς ο… καταλληλότερος, όπως τον αποκαλούσε η διαπλοκή, προσπάθησε να προσαρ-
μόσει την ιστορία της εποχής, ποντάροντας στο ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν θα απαντούσε ο ίδιος. 
Όπως πληροφορούμαι, πίστευε ο κ. Σημίτης ότι το πολύ-πολύ θα είχε μια απάντηση μέσω διαρροών. 
Αιφνιδιάστηκε, και αυτό φάνηκε από την απάντησή του. Πάμε όμως στην ουσία των πραγμάτων 
τώρα. Ο κ. Καραμανλής μίλησε για συγκεκριμένα πράγματα στα οποία ο κ. Σημίτης δεν απάντησε. 

Χαρακτηριστικότερο όλων, ότι το ραντεβού το οποίο επικαλείται ο κ. Σημίτης και στο οποίο τάχα 
ο κ. Καραμανλής αρνήθηκε να ενημερωθεί για τα ελληνοτουρκικά ουδέποτε είχε γίνει με τα πρόσω-
πα και την ατζέντα που αναφέρει. 

Το κυριότερο όμως είναι ότι ο κ. Σημίτης δεν απάντησε σε καμία από τις επισημάνσεις του κ. Κα-
ραμανλή, αλλά αρκέστηκε στο να… βαπτίσει τις μείζονες υποχωρήσεις σε καίρια εθνικά θέματα ως 
δήθεν κινητικότητα! Έτσι έβλεπε ο πρώην πρωθυπουργός των Ιμίων τα εθνικά θέματα. Ως θέματα 
που θέλουν… κινητικότητα! Μόνο με αυτό που είπε επιβεβαίωσε τα όσα είπε ο κ. Καραμανλής, ότι 
δηλαδή η δήθεν «επιτυχημένη» στρατηγική του Ελσίνκι οδηγούσε την εδαφική ακεραιότητα της 
Ελλάδας, την ελληνική κυριαρχία νησιών και βραχονησίδων, στη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικα-
στηρίου της Χάγης!

Ο πρώην πρωθυπουργός, όμως, εκτός του να ξεσκεπάσει το αφήγημα του κ. Σημίτη, πέτυχε και 
κάτι άλλο. 

Με τις δύο τελευταίες παραγράφους δημιούργησε ένα πατριωτικό μέτωπο, καθώς τόνισε: 
Πρόσθετη απόδειξη των κινδύνων που περιέκλειε το Ελσίνκι είναι ότι αυτό ενταφιάστηκε και τυ-

πικά τον Ιανουάριο του 2015 από την κυβέρνηση Σαμαρά. Με δήλωση που κατέθεσε ο τότε υπουρ-
γός Εξωτερικών Ευ. Βενιζέλος στα Ηνωμένα Έθνη, η χώρα μας δεν αναγνωρίζει την υποχρεωτική 
δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Χάγης για θέματα εδαφικής μας κυριαρχίας, συμπεριλαμβανομέ-
νων των χωρικών μας υδάτων.

Είναι πράγματι αληθές ότι έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις με τον κ. Σημίτη και όσους συμμε-
ρίζονται τις απόψεις του. Για εμάς τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δεν διαπραγματευόμαστε εθνική 
κυριαρχία και δεν τη θέτουμε στην κρίση κανενός. Μοναδικό θέμα προς επίλυση με την Τουρκία: η 
υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ. Διαφορετικές αντιλήψεις θα με βρίσκουν πάντα αντίθετο. 

Αυτό το σημείο της τοποθέτησης Καραμανλή, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, ικανοποίησε 
τόσο τον κ. Σαμαρά όσο και τον κ. Βενιζέλο. Παράλληλα θωράκισε και την κυβέρνηση απέναντι σε 
όσους πήγαιναν στις διαπραγματεύσεις έχοντας στο μυαλό τους… κινητικότητες στα εθνικά θέματα. 
Και ορθώς η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη φρόντισε να διορθώσει τη ρότα, λέγο-
ντας ότι με την Τουρκία μιλάμε για ΑΟΖ και όχι για χωρικά ύδατα… 

Τέλος ας γνωρίζουν πλέον κάποιοι ότι από εδώ και πέρα όταν ο κ. Καραμανλής κρίνει ότι χρειά-
ζεται θα απαντά ο ίδιος. Η «κόκκινη» γραμμή, μπήκε…

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς



2021: Αρχή του τέλους της πανδημίας και νέα οικονομική πραγματικότητα 
Το 2021 σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πανδημίας COVID-19 και τη σταδιακή μετάβαση σε μια νέα πραγματικότητα. Η έναρξη του μαζικού εμβολιασμού 
υπήρξε ορόσημο στην παγκόσμια προσπάθεια να τεθεί υπό έλεγχο η διασπορά της νόσου και να επιλυθεί η υγειονομική κρίση. Η επιτάχυνση των εμβολιασμών 
αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την προοδευτική εξασθένηση της πανδημίας και την επαναδραστηριοποίηση των οικονομιών.  
Μέχρι τότε, η πανδημία συνεχίζει να θέτει, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, πολύ σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την εκκίνηση της ανάκαμψης. 
Ποικίλοι παράγοντες παρατείνουν την αβεβαιότητα, διαμορφώνουν αρνητικές προσδοκίες, διαταράσσουν την οικονομική δραστηριότητα και καθυστερούν την 
ανάκαμψη. Συγκεκριμένα: α) η δυσκολία ελέγχου της πανδημίας, β) ο φόβος των μεταλλαγμένων στελεχών και γ) οι καθυστερήσεις στην παράδοση των εμβολί-
ων και στην προγραμματισμένη διεξαγωγή των εθνικών εμβολιασμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταθέτουν την έναρξη της ανάκαμψης. 
Παρ’ όλα αυτά, η ενίσχυση της διεθνούς ζήτησης και η επαύξηση των δημοσιονομικών μέτρων στήριξης από τις μεγάλες ανεπτυγμένες χώρες, συμπεριλαμβανο-
μένου του ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης Next Generation EU (NGEU), σε συνδυασμό με τη διασφάλιση ευνοϊκών χρηματοπιστωτικών συνθηκών, ενισχύουν τις 
προσδοκίες για στέρεη ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) από το δεύτερο εξάμηνο του 2021. 
Το ξέσπασμα της πανδημίας στις αρχές του 2020 αποτέλεσε ιστορικό σημείο καμπής για την παγκόσμια οικονομία. Οι χώρες κλυδωνίστηκαν από μια διπλή, απρό-
σμενη και οξεία κρίση, υγειονομική και οικονομική. Αξίες, δικαιώματα και σταθερές δοκιμάστηκαν. Βεβαιότητες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των κοινωνιών 
και των οικονομιών, καθώς και με τον τρόπο άσκησης οικονομικής πολιτικής, αναθεωρήθηκαν. Η παγκόσμια κοινωνία υπέστη βαρύτατες ανθρώπινες απώλειες. 
Ήρθε αντιμέτωπη με τη χειρότερη, εν καιρώ ειρήνης, ύφεση των τελευταίων 100 ετών, καθώς το παγκόσμιο ΑΕΠ εκτιμάται ότι κατέγραψε ιστορική πτώση 3,5%. 
Το τέλος της πανδημίας θα διαμορφώσει μια νέα κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα. Αναδύεται ένας νέος κόσμος, κατ’ εξοχήν ψηφιακός, στον οποίο 
η γνώση, η επιστημονική έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτομία θα αποτελέσουν τις κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ευημερίας. Ενισχύεται η πίστη στην 
αναγκαιότητα της παγκόσμιας αλληλεγγύης και συνεργασίας για τη βελτίωση της συλλογικής ανθεκτικότητας σε συμμετρικές διαταραχές. Επιβεβαιώνεται η 
ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος για την ασφαλή συνύπαρξη του ανθρώ-
που με τη φύση. 
Κορυφαία ζητήματα που θα απασχολήσουν την παγκόσμια και ευρωπαϊκή κοινότητα στη μεταπανδημική περίοδο είναι: α) η αύξηση πτωχεύσεων επιχειρήσεων, 
β) η συνακόλουθη αύξηση της ανεργίας, παράλληλα με την κατάργηση πολλών θέσεων εργασίας, ως επί το πλείστον χαμηλής εξειδίκευσης, εξαιτίας της επιτά-
χυνσης του αυτοματισμού και της ψηφιοποίησης και γ) η αύξηση της φτώχειας και οι διευρυνόμενες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες τόσο μεταξύ χωρών 
όσο και μεταξύ νοικοκυριών εντός των χωρών. Εξάλλου, ο τρόπος διαχείρισης του διογκούμενου λόγω πανδημίας ιδιωτικού και δημόσιου χρέους σε παγκόσμια 
κλίμακα είναι ένα ζήτημα που θα απασχολήσει σοβαρά τους ιθύνοντες της οικονομικής πολιτικής τα επόμενα έτη. Εξίσου σημαντικά ζητήματα είναι η θωράκιση 
των συστημάτων δημόσιας υγείας και η διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με την αυξανόμενη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων, καθώς και των 
προκλήσεων που συνεπάγεται η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Τα μείζονα αυτά προβλήματα απαιτούν την αποτελεσματική συνεργασία των κυβερνήσεων σε 
ζητήματα οικονομικής πολιτικής (συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής πολιτικής) και κλιματικής αλλαγής, αλλά και επιστημονική συνεργασία για την προ-
στασία της δημόσιας υγείας και την προώθηση της έρευνας για την αντιμετώπιση των πανδημιών.
 Επί του παρόντος, νέα εργαλεία οικονομικής πολιτικής και νέοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί χρησιμοποιούνται για την ανάσχεση των απωλειών. Σε επίπεδο ΕΕ, 
η συντονισμένη ανταπόκριση με αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των περιορισμών στην παροχή κρατικών ενισχύσεων και εγγυήσεων 
για τη δανειοδότηση επιχειρήσεων, αλλά κυρίως η πρωτοβουλία, για πρώτη φορά, των ηγετών της ΕΕ για τη χρηματοδότηση, μέσω κοινής έκδοσης χρέους, του 
προγράμματος ανοικοδόμησης της Ευρώπης, διαμορφώνουν κατάλληλες συνθήκες για την αναθεώρηση του συνολικού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της 
ΕΕ σε ρεαλιστικότερη και πιο ευέλικτη κατεύθυνση, ώστε να γίνει αποτελεσματικότερο. 
Η εμπειρία από τη διαχείριση της πανδημικής κρίσης μπορεί να χρησιμεύσει ως οδηγός για κάποιας μορφής μόνιμη δυνατότητα κοινής δημοσιονομικής στήριξης, 
όπως η αξιοποίηση μελλοντικά της κοινής έκδοσης ομολόγων ως εργαλείου χρηματοδότησης παραγωγικών επενδύσεων, καθώς και για την παρακολούθηση της 
εφαρμογής διαρθρωτικών πολιτικών. Πρωτίστως όμως η κρίση της πανδημίας αναδεικνύει την ανάγκη μεταρρύθμισης του υπό αναστολή Συμφώνου Σταθερότη-
τας και Ανάπτυξης γύρω από δύο κεντρικούς άξονες: α) την απλοποίηση των δημοσιονομικών κανόνων, ώστε να γίνουν περισσότερο ευέλικτοι, ρεαλιστικοί και 
εύχρηστοι, και β) την ενίσχυση της εφαρμογής αξιόπιστων αντικυκλικών δημοσιονομικών πολιτικών με ταυτόχρονη ενδυνάμωση των αυτόματων σταθεροποιη-
τών και με μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους. Η συζήτηση για την αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων δεν θα είναι εύκολη. Οι 
νέοι κανόνες θα πρέπει να είναι αξιόπιστοι, ώστε να εξασφαλίζουν την εμπιστοσύνη των αγορών, και να μη χρειάζονται πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες 
αλλαγής των ευρωπαϊκών συνθηκών, παρά μόνο πολιτική στήριξη σε επίπεδο ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αύξηση της αβεβαιότητας και ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα 
Το δεύτερο κύμα της πανδημίας στην Ευρώπη το φθινόπωρο και το χειμώνα του 2020 κατέστησε αναγκαία την εκ νέου εφαρμογή περιοριστικών μέτρων. Κατά 
συνέπεια, διακόπηκε η ανάκτηση των οικονομικών απωλειών που είχε διαφανεί κατά το γ΄ τρίμηνο του 2020. Η οικονομία της ευρωζώνης κατέγραψε, σε τριμη-
νιαία βάση, ήπια πτώση κατά το δ΄ τρίμηνο, πολύ μικρότερη από την προβλεπόμενη. Ωστόσο, σε ετήσια βάση συρρικνώθηκε κατά 4,9% το δ΄ τρίμηνο του 2020 
και κατά 6,6% στο σύνολο του έτους. 
Καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό των απωλειών κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας είχαν η λήψη λιγότερο αυστηρών περιοριστικών μέτρων, με αποτέλεσμα 
τη μεγαλύτερη κινητικότητα των πολιτών, η ισχυρή ανάπτυξη της βιομηχανίας, η ανάκαμψη της διεθνούς ζήτησης και η βαθμιαία λειτουργική προσαρμογή της 
οικονομίας στις έκτακτες συνθήκες. Η παράταση και κυρίως η αυστηροποίηση των περιοριστικών μέτρων για την ανάσχεση του τρίτου κύματος το α΄ τρίμηνο 
του 2021 αναμένεται να οδηγήσουν εκ νέου σε πτώση, μέτρια όμως, της οικονομικής δραστηριότητας. 
Ειδικότερα στην Ελλάδα, η πανδημία σημείωσε περιοδικές αναζωπυρώσεις και οδήγησε από τις αρχές Νοεμβρίου 2020 σε νέο γύρο περιοριστικών μέτρων, τα 
οποία αυστηροποιήθηκαν στα μέσα Φεβρουαρίου και ξανά στις αρχές Μαρτίου 2021. Τα νέα περιοριστικά μέτρα είναι σαφώς ηπιότερα, όπως προκύπτει από τη 
μεγαλύτερη κινητικότητα των πολιτών και τη λειτουργία της βιομηχανίας και των κατασκευών. Έχουν όμως μεγαλύτερη χρονική διάρκεια και, σε συνδυασμό με 
την αβεβαιότητα σχετικά με τη δυναμική της πανδημίας και την πρόοδο των εμβολιασμών διεθνώς, τροφοδοτούν την οικονομική αβεβαιότητα και καθυστερούν 
την ανάκαμψη. 
Εκτιμάται ωστόσο ότι η ανάκαμψη της οικονομίας της ζώνης του ευρώ θα ξεκινήσει αργότερα μέσα στο τρέχον έτος, και συγκεκριμένα από το β΄ τρίμηνο του 
2021, θα ισχυροποιηθεί από το δεύτερο εξάμηνο και θα συνεχιστεί το 2022. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο των πρόσφατων μακροοικονομικών προβολών της 
ΕΚΤ (Μάρτιος 2021), προβλέπεται ότι η οικονομία της ζώνης του ευρώ, μετά από συρρίκνωση 6,6% το 2020, θα μεγεθυνθεί με ρυθμό 4,0% και 4,1% το 2021 και 
το 2022 αντίστοιχα. Η εκτίμηση αυτή τελεί υπό τέσσερις σημαντικές προϋποθέσεις: α) την επιτάχυνση των εθνικών εμβολιασμών, β) τη συνακόλουθη άρση των 
περιορισμών και των απαγορεύσεων, γ) τη διατήρηση της επεκτατικής κατεύθυνσης των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών και δ) τη διασφάλιση ευνοϊκών 
χρηματοπιστωτικών συνθηκών, καθώς και την έγκαιρη ενεργοποίηση των πόρων του ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης NGEU. 
Η επαναβεβαίωση της διευκολυντικής κατεύθυνσης της ενιαίας νομισματικής πολιτικής, αλλά και ο ευέλικτος χαρακτήρας της ώστε να μην αποκλείεται από τα 
οφέλη αυτής της πολιτικής καμία χώρα-μέλος, δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης για όλες τις χώρες, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Η ανακοί-
νωση στις 11 Μαρτίου 2021 ότι οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος αγοράς τίτλων λόγω πανδημίας (PEPP) θα συνεχιστούν, και μάλιστα 
με σημαντικά υψηλότερο ρυθμό, διατηρεί το κόστος δανεισμού σε χαμηλά επίπεδα. 
Παράλληλα, το ευρωπαϊκό μέσο ανάκαμψης NGEU και κυρίως ο νέος χρηματοδοτικός μηχανισμός μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προ-
σφέρουν σε όλα τα κράτη-μέλη ικανό δημοσιονομικό χώρο όχι μόνο για ταχύτερη ανάκτηση των απωλειών, αλλά και για ανθεκτικότερη ανάπτυξη μέσω του 
ψηφιακού μετασχηματισμού, της μετάβασης στην πράσινη οικονομία και της εφαρμογής διαρθρωτικών πολιτικών. Το NGEU λειτουργεί έμμεσα ως μηχανισμός 
δημοσιονομικών μεταβιβάσεων, καθώς οι χώρες των οποίων οι οικονομίες πλήττονται βαρύτερα θα ωφεληθούν περισσότερο από το σύνολο των επιχορηγήσεων 
και δανείων. 
Εντούτοις, η επιστροφή στην ανάπτυξη προβλέπεται να είναι ανομοιογενής μεταξύ χωρών και κλάδων παραγωγής. Αν και η πανδημία έπληξε οριζόντια όλες 
τις οικονομίες και όλους τους κλάδους παραγωγής, ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος είναι διαφορετικός, καθώς ο τομέας των υπηρεσιών πλήττεται 
σφοδρότερα από τα περιοριστικά μέτρα και την καθίζηση της ζήτησης, σε σύγκριση με άλλους τομείς, όπως π.χ. η βιομηχανία. 
Επιπρόσθετα, η ανάγκη προστασίας από την πανδημία επιτάχυνε την εμφάνιση νέων τάσεων στην καταναλωτική συμπεριφορά και στη ζήτηση, αλλά και στον 
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η τηλεργασία, η τηλεδιάσκεψη, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ζωντανή μετάδοση, η εξ αποστάσεως διδασκα-
λία, αποτελούν παραδείγματα της αυξημένης διείσδυσης των νέων τεχνολογιών στις οικονομικές και κοινωνικές δομές. Η κρίση της πανδημίας επιτάχυνε επίσης 
την τάση της ηλεκτρονικής παγκοσμιοποίησης (e-globalisation), με δυνατότητα ανάπτυξης εταιριών λογισμικού σε παγκόσμια κλίμακα χωρίς συγκεκριμένη 
γεωγραφική εγκατάσταση. 
Με δεδομένες αυτές τις νέες τάσεις, οι επιχειρήσεις όλων των κλάδων χρειάζεται επειγόντως να προσαρμοστούν στα νέα είδη της ζήτησης και στους νέους τρό-
πους λειτουργίας και άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η έλλειψη πρόσβασης ή η άνιση πρόσβαση στην τεχνολογία και στην οικονομία της γνώσης, 
καθυστερήσεις, αστοχίες πολιτικής ή ακόμη και απροθυμία προσαρμογής είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε βραδεία και ασθενέστερη ανάπτυξη και να διευρύνουν 
τις ανισότητες τόσο μεταξύ χωρών όσο και μεταξύ κλάδων παραγωγής. 
Η ελληνική οικονομία, ως οικονομία κυρίως υπηρεσιών με μεγάλη συμμετοχή του τουρισμού και του λιανικού εμπορίου, επλήγη βαρύτερα σε σχέση με άλλες 
χώρες της ΕΕ από τους κραδασμούς στην εξωτερική και εγχώρια ζήτηση. Το 2020 η ύφεση ανήλθε σε 8,2%. Εντούτοις, παρά τις βαρύτατες απώλειες, έδειξε αξιο-
σημείωτη αντοχή και ικανότητα λειτουργικής προσαρμογής στις νέες συνθήκες.  
Κρίσιμη παράμετρος υπήρξε η έγκαιρη και αποτελεσματική άσκηση από την ελληνική κυβέρνηση της αναγκαίας αντικυκλικής δημοσιονομικής πολιτικής με λήψη 
μέτρων πρωτοφανούς μεγέθους και εύρους, ύψους 11,2% του ΑΕΠ, για τη διαφύλαξη της απασχόλησης, την προστασία της επιχειρηματικότητας και την τόνωση 
της εγχώριας ζήτησης. Σε συνδυασμό μάλιστα με την πιστωτική επέκταση, τα μέτρα αναστολής πληρωμής δανείων για τους πληττόμενους οφειλέτες και άλλες 
διευκολύνσεις, τα έκτακτα μέτρα πολιτικής, αν και είχαν σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, άμβλυναν τις ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα 
και την απασχόληση, δημιούργησαν θετικές προσδοκίες και μετρίασαν την πολύ υψηλή αβεβαιότητα. Στόχος της πολιτικής ήταν να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
μετατροπής μιας προσωρινής ύφεσης σε μακροχρόνια οικονομική κρίση. Τελικό αποτέλεσμα ήταν η καταγραφή ποσοστού ύφεσης σημαντικά μικρότερου έναντι 
των προβλέψεων από εγχώριους και διεθνείς φορείς.
Προοπτικές της ελληνικής οικονομίας για το 2021
Η ανάκαμψη της ζήτησης προβλέπεται να κερδίσει έδαφος αργότερα μέσα στο έτος και συγκεκριμένα από το β΄ τρίμηνο και να οδηγήσει σε θετικό και ισχυρό 
ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ το 2021 θα είναι 
4,2%. Η πρόβλεψη αυτή εμπεριέχει αβεβαιότητα εξαιτίας των κινδύνων που συνδέονται με την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων και τη δυνατότητα άμε-
σης άρσης πολλών περιοριστικών και απαγορευτικών μέτρων, αλλά και με τα ιδιαίτερα δομικά χαρακτηριστικά της οικονομίας. 
Η ταχύτητα με την οποία θα ανακάμψει η ελληνική οικονομία εξαρτάται από τρεις βασικούς παράγοντες: 
Πρώτον, την επιτάχυνση των εμβολιασμών όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο εμβολιασμός του πληθυσμού θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη 
των πολιτών στην προοπτική επίλυσης της υγειονομικής κρίσης και θα δώσει τη δυνατότητα επιστροφής στην κανονικότητα με άρση ταξιδιωτικών και άλλων 
περιορισμών, συμβάλλοντας έτσι στην ανάκαμψη της εξωτερικής ζήτησης, κυρίως υπηρεσιών. Παράλληλα, θα επιτρέψει την αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης 
και των εγχώριων επενδύσεων. 
Δεύτερον, τη διατήρηση σε εφαρμογή, όσο διαρκεί η πανδημία και μέχρι να εδραιωθεί η ανάκαμψη, των δημοσιονομικών παρεμβάσεων και των έκτακτων μέτρων 
από το τραπεζικό σύστημα, στοχευμένων σε κατηγορίες εργαζομένων και παραγωγικούς κλάδους που επλήγησαν βαρύτερα αλλά παραμένουν οικονομικά υγιείς. 
Τρίτον, την ταχύτητα ενεργοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων από το δεύτερο εξάμηνο του 
2021 θα ενισχύσει τη δυναμική της ανάπτυξης και θα διευκολύνει, μέσω της αύξησης του εθνικού προϊόντος, την αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας 
χωρίς την ανάγκη επιστροφής στις αυστηρές πολιτικές λιτότητας του παρελθόντος που εγκλώβισαν την οικονομία σε ένα φαύλο κύκλο ύφεσης και στασιμότητας. 
Εξάλλου, η πρόταξη των μεταρρυθμίσεων αποτελεί προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ που θα επιτρέψει όχι μόνο την κάλυψη του παραγωγικού κενού, αλλά και – 
σημαντικότερα – την ενεργοποίηση της συνολικής προσφοράς για την αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας, την επέκταση των παραγωγικών δυνατοτήτων 
και την ενίσχυση του ρυθμού αύξησης του δυνητικού προϊόντος. 
Συνεπώς, την επαύριο της πανδημίας, απαιτείται ιεράρχηση των μεσοπρόθεσμων προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής γύρω από τρεις κεντρικούς άξονες: 
α) την αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας ώστε να διασφαλίζεται το αξιόχρεο της χώρας, β) την ενίσχυση του αναπτυξιακού προσανατολισμού 
της δημοσιονομικής πολιτικής και γ) την επιτάχυνση της υλοποίησης του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της απαλλαγής των 
πιστωτικών ιδρυμάτων από τα χαμηλής ποιότητας στοιχεία ενεργητικού τους. 
Δημοσιονομική πολιτική
Τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης και η ύφεση επέφεραν απότομη μεταστροφή του δημοσιονομικού πρωτογενούς αποτελέσματος της γενικής κυβέρνησης από 

πλεόνασμα σε έλλειμμα και, σε συνδυασμό με τη μεγάλη πτώση του ονομαστικού προϊόντος, σημαντική αύξηση του λόγου του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. 
Με βάση την αναθεωρημένη πρόβλεψη της Τράπεζας της Ελλάδος, εκτιμάται ότι το 2020 το πρωτογενές έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης θα διαμορφωθεί σε 
7,0% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος σε 205% του ΑΕΠ.  
Η συμπερίληψη των κρατικών ομολόγων, αν και εξακολουθούν να υπολείπονται της επενδυτικής βαθμίδας, στο έκτακτο πρόγραμμα αγοράς τίτλων λόγω παν-
δημίας της ΕΚΤ και η αποδοχή τους ως εξασφαλίσεων στις πράξεις αναχρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών από το Ευρωσύστημα, καθώς και οι θετικές 
εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, συνέβαλαν στην αδιάλειπτη πρόσβαση του Ελληνικού Δημοσίου στις διεθνείς αγορές με ιδιαιτέρως ευνοϊκούς όρους.  
Παρ’ όλα αυτά, η αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη και η δημοσιονομική πολιτική το 2021 έχει ήδη συμπληρωθεί με νέες επεκτατικές παρεμβάσεις, οι οποίες 
αναμένεται να επιβαρύνουν περαιτέρω το δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Εκτιμάται ότι το 2021 το πρωτογενές έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης θα διαμορφωθεί 
σε 5,3% του ΑΕΠ.
Τραπεζικό σύστημα 
Η δέσμη μέτρων της ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένων της αποδοχής των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στις πράξεις αναχρηματοδότησης και των μέτρων 
εποπτικής φύσεως, αύξησε σημαντικά τη ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης, μέσω των προγραμ-
μάτων ιδίως της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, δημιούργησαν το κατάλληλο υπόβαθρο για την επιτάχυνση της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις μη 
χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα διαμορφώθηκε σε 1,2% κατά μέσο όρο το 
2020, έναντι αρνητικού ρυθμού (-0,4%) το 2019. Οι τράπεζες αύξησαν τις πιστώσεις τους κυρίως προς τις μεγάλες επιχειρήσεις και σε μικρότερο βαθμό προς τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα σημείωσαν αύξηση κατά 20,6 δισεκ. ευρώ το 2020, ως αποτέλεσμα της συσσώρευσης ρευστότητας, αλλά και της αναβολής 
πραγματοποίησης δαπανών τόσο για λόγους πρόνοιας όσο και αναγκαστικά εξαιτίας των μέτρων περιορισμού. 
Οι συνέπειες της πανδημίας στον τραπεζικό τομέα αναμένεται να ενταθούν το 2021. Η επίπτωση αφορά κυρίως τη δημιουργία νέων ΜΕΔ, καθώς και την 
αναμενόμενη επιδείνωση του λόγου των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων προς το σύνολο των εποπτικών κεφαλαίων. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει 
προβλέψει ότι το 2021 θα δημιουργηθούν νέα ΜΕΔ ύψους 8-10 δισεκ. ευρώ. Εκτός από τα “δίδυμα” προβλήματα των ΜΕΔ και των αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων, οι ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζουν και μια σειρά από άλλες σοβαρές προκλήσεις, κοινές όμως και για τις περισσότερες τράπεζες της ευρωζώνης, 
όπως η χαμηλή οργανική κερδοφορία, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από μη τραπεζικά ιδρύματα, προκλήσεις που πηγάζουν από την ατελή τραπεζική ένωση, 
καθώς και λοιπές προκλήσεις που συνδέονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και με κυβερνοεπιθέσεις. 
Μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
Τα ΜΕΔ ανήλθαν στο τέλος Δεκεμβρίου του 2020 σε 47,4 δισεκ. ευρώ, μειωμένα κατά περίπου 21 δισεκ. ευρώ συγκριτικά με το τέλος Δεκεμβρίου του 2019. Ο 
λόγος των ΜΕΔ προς το σύνολο των δανείων παραμένει υψηλός, 30,2%, έναντι μέσου όρου μόλις 2,6% στην ΕΕ. Σε σχέση όμως με το Μάρτιο 2016, όταν είχε 
καταγραφεί ο μεγαλύτερος όγκος ΜΕΔ, έχει επιτευχθεί μείωση κατά περίπου 60 δισεκ. ευρώ, η οποία οφείλεται ως επί το πλείστον σε πωλήσεις δανείων και 
διαγραφές και πολύ λιγότερο σε εισπράξεις μέσω ενεργητικής διαχείρισης. 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος “Ηρακλής” εντός του 2021, εκτιμάται ότι ο λόγος ΜΕΔ προς το σύνολο των δανείων θα υποχωρήσει περίπου στο 25% 
και ο μέσος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας χαμηλότερα από τα σημερινά επίπεδα, με ταυτόχρονη αύξηση του ποσοστού των αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων στα συνολικά εποπτικά κεφάλαια. Σε αυτούς τους δείκτες δεν περιλαμβάνονται τα νέα ΜΕΔ που αναμένεται να προστεθούν στον υφιστάμενο όγκο. 
Συνεπώς, είναι απαραίτητο να αναληφθούν πρόσθετες ενέργειες οι οποίες θα διευκολύνουν την εμπροσθοβαρή αναγνώριση των ζημιών λόγω αυξημένου πι-
στωτικού κινδύνου εξαιτίας της πανδημίας και την εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών μαζί με την αντιμετώπιση του προβλήματος των αναβαλλόμενων 
φορολογικών απαιτήσεων. Για το σκοπό αυτό, συμπληρωματικά με το υπό εξέλιξη πρόγραμμα “Ηρακλής”, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει προτείνει προς την κυβέρ-
νηση τη σύσταση εταιρίας διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού (Asset Management Company – AMC). Η πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος επιλύει ταυτόχρονα 
και το πρόβλημα των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Η κυβέρνηση εξετάζει τη σκοπιμότητα της ίδρυσης εταιρίας διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού, 
όπως έχει προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος, και παράλληλα έχει αιτηθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την επέκταση 
του προγράμματος “Ηρακλής”. Στην περίπτωση που δεν επιλεγεί τελικά η πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος, θα πρέπει να βρεθεί ένας εναλλακτικός τρόπος 
αντιμετώπισης του προβλήματος των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, συνεπής με την κείμενη νομοθεσία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η δέσμευση 
σημαντικών δημόσιων πόρων υπό τη μορφή κρατικών εγγυήσεων για τη στήριξη των τιτλοποιήσεων των ΜΕΔ των τραπεζών μέσω του προγράμματος “Ηρα-
κλής”, που ορθώς έχει αποφασιστεί, θα πρέπει να εξασφαλίζει την οριστική και ολιστική αντιμετώπιση τόσο του προβλήματος των ΜΕΔ όσο και του προβλήματος 
του πολύ υψηλού ποσοστού των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών.  
Πηγές αβεβαιότητας και κίνδυνοι 
Βασικό χαρακτηριστικό της πανδημικής περιόδου είναι η εκτίναξη της αβεβαιότητας διεθνώς. Το εξαιρετικά ασταθές διεθνές οικονομικό περιβάλλον επηρεάζει 
αρνητικά τις προσδοκίες και μετριάζει την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής. 
Με την πανδημία να παρουσιάζει αμείωτη ένταση διεθνώς, οι καθυστερήσεις στην παραγωγή και διάθεση των εμβολίων εγκυμονούν το μεγαλύτερο κίνδυνο. 
Ο εμβολιασμός στην παρούσα έκτακτη συγκυρία είναι παγκόσμιο δημόσιο αγαθό, στο οποίο θα πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες ισότιμα και χωρίς 
διακρίσεις. Η ανισομερής κατανομή των εμβολίων μεταξύ χωρών αποτελεί τροχοπέδη στην κοινή προσπάθεια της ανθρωπότητας για την ανάσχεση της υγει-
ονομικής κρίσης και την παγκόσμια ανάκαμψη. Ο ίδιος κίνδυνος εξάλλου απορρέει από ανταγωνισμούς και αντιπαλότητες μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών. 
Όσο συντομότερα γίνουν οι εμβολιασμοί, τόσο ταχύτερα θα διαφυλαχθεί η υγειονομική ασφάλεια και θα επανέλθουν οι οικονομίες σε κανονική λειτουργία. 
Την επαύριο, ένας από τους σοβαρότερους ίσως κινδύνους συνδέεται με τη διεύρυνση του οικονομικού και κοινωνικού χάσματος μεταξύ ομάδων χωρών, γεω-
γραφικών περιοχών και κοινωνικών ομάδων. 
Η πανδημία επέσπευσε δομικές αλλαγές στην αγορά εργασίας. Έπληξε βαρύτατα τις πλέον ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων, οι οποίοι απασχολούνται σε 
κλάδους που στηρίζονται σε φυσική παρουσία και σε τομείς υπηρεσιών διαμεσολαβητικού χαρακτήρα, οι οποίες μπορούν να αντικατασταθούν από τις ψηφιακές 
τεχνολογίες. Ταυτόχρονα, τομείς που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας παρουσιάζουν ταχύτερη ανάπτυξη έναντι πιο παραδοσιακών τομέων. 
Οι αλλαγές στην αγορά εργασίας δρομολογούν αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα, με αναπροσανατολισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα νέα είδη 
της ζήτησης εργασίας. Επιφέρουν επίσης αλλαγές στις πόλεις, καθώς η διάδοση της τηλεργασίας, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της τηλεδιάσκεψης περιο-
ρίζει τις μετακινήσεις και αναθεωρείται η μέχρι σήμερα τάση συγκέντρωσης στα αστικά κέντρα. 
Χώρες και κλάδοι παραγωγής με μεγαλύτερο βαθμό ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών και ευκολότερη λειτουργική προσαρμογή θα προσελκύσουν επενδύ-
σεις, θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα ανακάμψουν ταχύτερα. 
Άλλος σημαντικός κίνδυνος είναι η εκτίναξη του ιδιωτικού χρέους, η διαχείριση του οποίου αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση στο αμέσως επόμενο διά-
στημα. Εξίσου σημαντικός κίνδυνος συνδέεται με τη δυναμική του παγκόσμιου δημόσιου χρέους, το οποίο εκτινάχθηκε στα υψηλότερα μεταπολεμικά επίπεδα. Η 
επικράτηση ιστορικά χαμηλών επιτοκίων δανεισμού το καθιστά μεσοπρόθεσμα διαχειρίσιμο. Υπάρχει όμως ανησυχία ότι η μεγάλη και παρατεταμένη δημοσιονο-
μική τόνωση ίσως οδηγήσει σε υπερθέρμανση των οικονομιών. Οι πρόσφατες ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων επιβεβαιώνουν 
την ανησυχία αυτή. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος μιας σημαντικής διόρθωσης των διεθνών κεφαλαιαγορών, καθώς οι αποτιμήσεις σε ορισμένα 
χρηματιστήρια βρίσκονται σε ιστορικώς υψηλά επίπεδα. Μια απότομη αύξηση όμως του κόστους χρηματοδότησης μπορεί να υπονομεύσει την παγκόσμια ανά-
καμψη. Ως εκ τούτου, κρίσιμης σημασίας είναι η συνέχιση και η επέκταση, για όσο χρόνο χρειαστεί, της στήριξης μέσω των προγραμμάτων αγοράς τίτλων από τις 
κεντρικές τράπεζες και εν γένει της διατήρησης της διευκολυντικής νομισματικής πολιτικής. 
Η Ελλάδα επηρεάζεται άμεσα από την έξαρση της παγκόσμιας αβεβαιότητας και από τους παγκόσμιους κινδύνους. Αντιμετωπίζει όμως και επιπλέον κινδύνους, 
που συνδέονται με τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά της οικονομίας της, αλλά και με προβλήματα που είχε κληροδοτήσει η προηγούμενη κρίση. 
Με το πέρας της πανδημίας, η ελληνική οικονομία έχει να αντιμετωπίσει δύο σημαντικούς κινδύνους: την εμφάνιση ενός μεγάλου αριθμού πτωχεύσεων μη 
βιώσιμων επιχειρήσεων και την κατάργηση πολλών θέσεων εργασίας, κυρίως σε υπηρεσίες διαμεσολαβητικού χαρακτήρα και σε κλάδους εντάσεως εργασίας 
χαμηλής εξειδίκευσης. 
Το ενδεχόμενο πτώχευσης μεγάλου αριθμού οριστικά μη βιώσιμων επιχειρήσεων ενέχει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους (νέα ΜΕΔ) και δημοσιονομικούς 
κινδύνους (καταπτώσεις κρατικών εγγυήσεων, οριστική διαγραφή χρεών προς το Δημόσιο, εισοδηματική στήριξη στους απολυόμενους εργαζομένους), οι οποίοι 
επηρεάζουν αρνητικά το χρηματοπιστωτικό τομέα και επιβραδύνουν την επιστροφή στη δημοσιονομική ισορροπία.
Προκλήσεις και προϋποθέσεις ανάκαμψης 
Οι επιπτώσεις της πανδημίας θέτουν την ελληνική οικονομία ενώπιον δύο σημαντικών προκλήσεων, που αφορούν: α) την επίσπευση του ολικού μετασχηματι-
σμού της με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και με κατεύθυνση την ενίσχυση της ψηφιακής και πράσινης οικονομίας και β) την ταυτόχρονη και ολική 
αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΔ και των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 
Όσον αφορά την πρώτη πρόκληση, η σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω του NGEU παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για την εφαρμογή των 
αναγκαίων πολιτικών με στόχο την αλλαγή του παραγωγικού προτύπου της χώρας. Όσον αφορά τη δεύτερη πρόκληση, η λήξη της ισχύος των μέτρων στήριξης 
μπορεί να αυξήσει τον πιστωτικό κίνδυνο από νέα άνοδο των ΜΕΔ. Οι τράπεζες θα πρέπει να λάβουν μέτρα που θα διευκολύνουν την εμπροσθοβαρή αναγνώριση 
των πιστωτικών ζημιών, καθώς και να προβούν στην ταχεία εξυγίανση των ισολογισμών τους μέσω συστημικών λύσεων όπως αυτές που περιλαμβάνονται στην 
ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2020. Ιδιαιτέρως θετική εξέλιξη στο πλαίσιο αυτό αποτελεί η ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων 
ορισμένων τραπεζών.
Κατά συνέπεια, κυρίαρχο ζητούμενο είναι ο τρόπος επαναφοράς της ελληνικής οικονομίας σε κανονική λειτουργία. Η οικονομική πολιτική θα πρέπει να στραφεί 
σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και να διευκολύνει τη διαδικασία ανακατανομής πόρων σε δυναμικούς κλάδους και επιχειρήσεις με καλύτερες προοπτικές 
ανάπτυξης. 
Συγκεκριμένα, αναγκαία είναι η διατήρηση της επιλεκτικής οικονομικής στήριξης προς εκείνους τους κλάδους παραγωγής και εκείνες τις ομάδες των εργαζο-
μένων που επλήγησαν βαρύτερα. Τα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι εξειδικευμένα και στοχευμένα ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος δημιουργίας συνθηκών 
πιστωτικής ασφυξίας για τις βιώσιμες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προσωρινά προβλήματα ρευστότητας. Παράλληλα, πρέπει να διασφαλιστεί η κουλτούρα 
πληρωμής υποχρεώσεων και η ομαλή εξυπηρέτηση των χρεών, ενώ επίσης πρέπει να υπάρξει ένα δίχτυ προστασίας για τους εργαζόμενους στις οριστικά μη 
βιώσιμες επιχειρήσεις. Επιπλέον, είναι αναγκαία η επίσπευση της εφαρμογής πολιτικών με μεταρρυθμιστικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα. 
Το στοίχημα επομένως της οικονομικής πολιτικής είναι η καταγραφή υψηλών ρυθμών αύξησης του ΑΕΠ, ούτως ώστε οι απώλειες να ανακτηθούν ταχύτερα, η 
οικονομία να τεθεί σε στέρεη τροχιά ανάπτυξης, η δημοσιονομική ισορροπία να αποκατασταθεί και ο λόγος δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ να τεθεί σε καθοδική 
πορεία. 
Για να συμβεί όμως αυτό, πρέπει να συντρέχει ένα ελάχιστο σύνολο βασικών προϋποθέσεων, όπως: 
• Αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. 
• Οριστική και ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΔ και των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 
• Ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης με γνώμονα την ελάφρυνση των φορολογικών βαρών και τη δικαιότερη κατανομή τους. 
•  ναδιάρθρωση των δημόσιων δαπανών με έμφαση στις παραγωγικές δαπάνες. 
• Αύξηση των δημόσιων επενδύσεων. 
• Ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας και κοινωνίας. 
• Προστασία από μελλοντικές μολυσματικές ασθένειες και αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. 
***
Η πανδημία κλόνισε την ελληνική κοινωνία και οικονομία. Σε επίπεδο κοινωνίας, επέφερε σοβαρότατες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία με πολύ βαριές ανθρώπινες 
απώλειες. Σε επίπεδο οικονομίας, προκάλεσε σημαντικές μακροοικονομικές, χρηματοπιστωτικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις, το κόστος των οποίων δεν κατα-
νέμεται ομοιόμορφα. Ταυτόχρονα όμως, λειτούργησε ως καταλύτης αλλαγών. Επιτάχυνε τάσεις που είχαν ήδη αρχίσει να διαμορφώνονται και συμπύκνωσε μέσα 
σε λίγους μήνες θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις. Κατέδειξε τη σημασία των διαρθρωτικών πολιτικών για την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας και ανθεκτικότητας 
της οικονομίας. Κατέστησε επίσης σαφές ότι η παγκόσμια και ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και συνεργασία, με την άσκηση ρεαλιστικών οικονομικών πολιτικών, είναι 
η ενδεδειγμένη λύση για τη συλλογική αντιμετώπιση συμμετρικών διαταραχών. 
Μετά την πανδημία, η Ελλάδα, μέσα από συνεκτικές πολιτικές και στρατηγικές, θα πρέπει να κατορθώσει να εισέλθει σε στέρεη αναπτυξιακή τροχιά, εκμεταλλευ-
όμενη στο έπακρο τη μοναδική ευκαιρία που της παρέχει η συντονισμένη κοινή δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ, ώστε να ανακτήσει γρήγορα τις 
οικονομικές απώλειες και να αντιμετωπίσει οριστικά τις χρόνιες διαρθρωτικές παθογένειες.

Αθήνα,  6 Απριλίου 2021

Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2020
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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Τι έβγαλε η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Τρίπολη

Δύο στόχοι και ένα μήνυμα 
με το come back στη Λιβύη

Η μετάβαση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη στη Λιβύη, το 
μεσημέρι της Τρίτης ήταν 

μια σημαντική εξέλιξη στην ελληνική 
στρατηγική ως προς τη χώρα που επί 
σειρά ετών αποτέλεσε βασικό εταίρο 
στην περιοχή της ΒΑ Αφρικής. Ο κ. Μη-
τσοτάκης, δε, ήταν από τους πρώτους 
Ευρωπαίους ηγέτες που έσπευσαν 
στη χώρα, μετά την ανακήρυξη της 
νέας, μεταβατικής κυβέρνησης ως 
τις εκλογές του Δεκεμβρίου. Είχαν 
προηγηθεί ο πρόεδρος του Ευρωπα-
ϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και οι 
πρωθυπουργοί Μάλτας και Ιταλίας κ. 
Αμπέλα και Ντράγκι. Και, βεβαίως, ο 
προφανής στόχος είναι η Ελλάδα και η 
Λιβύη να επανεκκινήσουν τις σχέσεις 
τους, οι οποίες έχουν μείνει παγωμέ-
νες την τελευταία δεκαετία, μετά την 
κατάρρευση του καθεστώτος Καντάφι 
και με δεδομένο το εμφύλιο χάος που 
επικράτησε επί σειρά ετών. 

Και μπορεί να μην ειπώθηκε ρητά, η 
επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη έχει, όμως, 
και έναν σαφή στόχο για το επόμενο, 
βραχυπρόθεσμο διάστημα: να μην κυρω-
θεί τους επόμενους μήνες από την ενιαία 
Λιβυκή Εθνοσυνέλευση που θα ξεκινήσει 
τις λειτουργίες της. Υπενθυμίζεται ότι το 
προηγούμενο διάστημα, η Εθνοσυνέλευ-
ση που έδρευε στο Τομπρούκ της Ανατο-
λικής Λιβύης επρόσκειτο στον Στρατάρχη 
Χαλίφα Χάφταρ, με τον οποίο η Αθήνα 
είχε καλή σχέση. Και μπορεί, εν τέλει, η 
σχέση με τον Χάφταρ να μην προσέδωσε 
και πολλά στην Ελλάδα και να μην προ-
σέφερε στη χώρα μας μια θέση στο τρα-
πέζι της Διάσκεψης του Βερολίνου για τη 
Λιβύη, όμως το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο 
δεν πέρασε από την Εθνοσυνέλευση, 
στην οποία προήδρευε ο σύμμαχος του 
Χάφταρ και επίσης διατηρών σχέσεις με 
την Αγκίλα Σάλεχ. 

Κάπως έτσι, το Τουρκολιβυκό Μνη-
μόνιο, καίτοι από τη μεταβατική κυβέρ-

νηση της Λιβύης αναγνωρίζεται ως μια 
de facto κατάσταση, έχει περάσει μόνο 
από την τουρκική εθνοσυνέλευση και 
έχει κατατεθεί με τις συντεταγμένες του 
στη Χαρτογραφική Υπηρεσία του ΟΗΕ, η 
οποία απλώς αναρτά χάρτες, χωρίς να 
κρίνει την ουσία των διμερών συμφωνί-
ων που έχουν λάβει χώρα, προκειμένου 
να καταρτιστούν αυτοί οι χάρτες. 

Οι τεχνικές συζητήσεις για ΑΟΖ
Ο δεύτερος στόχος, βεβαίως, είναι να 

επανεκκινήσουν το επόμενο διάστημα 
οι τεχνικές συζητήσεις των κλιμάκιων 
του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών 
με το αντίστοιχο υπουργείο της Λιβύης, 
αν και είναι σαφές ότι το Τουρκολιβυ-
κό έχει δημιουργήσει προηγούμενο στη 
χώρα της ΒΑ Αφρικής. Αρμόδιες πηγές 
εκτιμούν ότι αυτές οι συζητήσεις θα μπο-

ρούσαν να ξεκινήσουν ακόμα και εντός 
του 2021, αφ’ ης στιγμής που υπεγράφη 
συμφωνία για τη δρομολόγηση των Κοι-
νών Επιτροπών. 

Οι Κοινές Επιτροπές εφόσον τελικά 
συγκροτηθούν  οφείλουν να συζητή-
σουν το θέμα της οριοθέτησης  θαλασ-
σίων ζωνών στην βάση του Δικαίου της 
θάλασσας που αποτελεί και κοινοτικό  
κεκτημένο. Και, βεβαίως, τότε η συζήτη-
ση θα προσκρούσει στον «ελέφαντα στο 
δωμάτιο» που δεν είναι άλλος από το 
Τουρκολιβυκό που δεν είναι εύκολο να 
ανατραπεί, με δεδομένες τις ισορροπίες 
τρόμου στη χώρα. Σημειωτέον, ο μετα-
βατικός πρωθυπουργός κ. Ντμπεϊμπά, 
τον οποίο συνάντησε ο κ. Μητσοτάκης 
στην Τρίπολη, έχει άρτιες σχέσεις με την 
Τουρκία, εξ ου και προ δύο εβδομάδων 
έσπευσε στην Άγκυρα να «καταθέσει δια-

πιστευτήρια», ενώ έχει και οργανική σχέ-
ση με τους Αδερφούς Μουσουλμάνους, 
οι οποίοι εξακολουθούν να διαδραματί-
ζουν ρόλο στο παίγνιο της Λιβύης. 

Ο κ. Μητσοτάκης, όμως, έσπευσε να 
στείλει ένα σαφές μήνυμα που, αναγκα-
στικά, θα πρέπει να σταθμίσει η Λιβύη: το 
Τουρκολιβυκό θα αποτελεί ένα σημαντι-
κό «βαρίδι» στις σχέσεις της Τρίπολης, 
όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά και με την 
Ευρώπη, καθώς η Ελλάδα θα φροντίζει 
να το θέτει σε κάθε συζήτηση που θα 
αφορά τη Λιβύη. Και, με δεδομένο ότι η 
Λιβύη χρειάζεται άμεσα πόρους ανοικο-
δόμησης, ένα «μπλόκο» στα ευρωπαϊκά 
όργανα δεν είναι χρήσιμο για τη χώρα, 
ακόμα και αν εξακολουθήσει να παίζει σε 
κάποια κλίμακα τον ρόλο του «Δούρειου 
Ίππου» της Τουρκίας.

Τ Ο Υ  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Υ  Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Η
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Η λέξη «συσπείρωση» αποτελεί διακαή πόθο του Αλ. Τσίπρα,

Η Ζανέτ, η «Ομπρέλα» και οι… άλλοι

Η λέξη «συσπείρωση» αποτελεί 
διακαή πόθο του Αλ. Τσίπρα, 
ο οποίος βλέπει ότι αυτήν τη 

στιγμή, αντί να πιέζουν την κυβέρνηση, 
γίνονται πρώτο θέμα οι εσωκομματι-
κές έριδες ανάμεσα στα στελέχη του 
κόμματος. 

Ως ευκαιρία για να συσπειρωθεί το 
κόμμα θεωρούν από την αξιωματική 
αντιπολίτευση ότι είναι η Προανακριτική 
Επιτροπή εναντίον του Ν. Παππά – για 
παράδειγμα ο Δ. Τζανακόπουλος, που 
δεν ανήκει στη φράξια του Ν. Παππά, 
ανέλαβε την υπεράσπισή του στη Βουλή 
και αναμένεται να είναι το «πρώτο βιολί» 
κατά τη διάρκεια της ακρόασης των μαρ-
τύρων. Την ίδια ώρα, μάλιστα, ορισμένοι 
εκτιμούν ότι η ενασχόληση του Π. Πολά-
κη με τις εργασίες της επιτροπής θα τον 
«οδηγήσει» αυτομάτως σε… εκτόνωση, 
τη στιγμή που το τελευταίο διάστημα 
έχει μετατραπεί σε «μαύρο πρόβατο» 
στην Κουμουνδούρου και ειδικά μετά 
την απάντησή του προς τον Αλ. Τσίπρα, 
ο οποίος έσπευσε να τον «αδειάσει» για 
την αναφορά του ότι η ΝΔ είναι ένα κόμ-
μα δωσίλογων. 

Ενδεικτικό, πάντως, της προσπάθειας 
συσπείρωσης του κόμματος από πλευ-
ράς Τσίπρα είναι ότι κατά τη διάρκεια 
του Πολιτικού Συμβουλίου έσπευσε να 
θέσει τα στελέχη του σε εκλογική ετοι-
μότητα. «Η ραγδαία κυβερνητική φθορά 
του τελευταίου μήνα μπορεί να οδηγήσει 
σε πολιτικές εξελίξεις», είπε χαρακτηρι-
στικά, στέλνοντας το μήνυμα ότι οι κό-
ντρες οφείλουν να σταματήσουν και οι 
βουλευτές να επικεντρωθούν στη μάχη 
απέναντι στον κοινό εχθρό: τη ΝΔ. Αξί-
ζει, δε, να σημειωθεί ότι ορισμένοι στην 
Κουμουνδούρου εκτιμούν ότι η πτώση 
των ποσοστών του Κυριάκου Μητσο-
τάκης μπορεί να προκαλέσει πολιτικές 
εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Ψιθυρί-
ζεται στο εσωτερικό του κόμματος ότι η 
διαφορά μεταξύ της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ 
μπορεί να έχει πέσει ακόμα και σε μονο-
ψήφια ποσοστό και πως, αν δεν υπήρ-
χε και η εικόνα των «μαχών» ανάμεσα 

στους βουλευτές, θα ήταν ακόμα μικρό-
τερη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Δημή-
τρης Τζανακόπουλος σε ανύποπτο χρόνο 
υπογράμμισε, απαντώντας σε ερώτηση 
για τις δημοσκοπήσεις, αφενός ότι η κοι-
νωνική δυσαρέσκεια για τις στρατηγικές 
αποτυχίες της κυβέρνησης αρχίζει πλέον 
να αποτυπώνεται καθαρά» και αφετέρου 
ότι η πολιτική φθορά της κυβέρνησης 
είναι μη αναστρέψιμη. Με άλλα λόγια, 
άφησε να εννοηθεί ότι η εικόνα που έχει 
η Κουμουνδούρου με βάση της κυλιόμε-
νες μετρήσεις είναι διαφορετική σε σχέση 
με αυτήν που παρουσιάζεται στα ΜΜΕ. 

 
Οι κόντρες και οι Νομαρχιακές 
Σε κάθε περίπτωση, οι κόντρες που 

κυριαρχούν στην Κουμουνδούρου λει-
τουργούν ως τροχοπέδη στην προσπά-
θεια να «αναδειχτεί το ελλιπές κυβερνη-
τικό έργο», όπως χαρακτηριστικά λένε 
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Παύλος Πολάκης, 
Χρήστος Σπίρτζης, Πάνος Σκουρλέτης, 

Δημήτρης Τζανακόπουλος βρίσκονται 
στο επίκεντρο, τη στιγμή που και οι εκλο-
γές των Νομαρχιακών Επιτροπών ανέ-
δειξαν τις εσωκομματικές έριδες, καθώς 
επίσης και την προσπάθεια ορισμένων να 
«ελέγξουν» τις τοπικές οργανώσεις και 
κατ’ επέκταση τους συσχετισμούς στο 
εσωτερικό. Ναι μεν στο άθροισμά τους 
οι Νομαρχιακές είναι συντριπτικά προε-
δρικές, όμως σε πολλές περιπτώσεις η 
πλειοψηφία δημιουργήθηκε από άθροι-
σμα συμφωνιών τοπικών παραγόντων 
από διαφορετικές φράξιες, όπως η ΚΜ 
και η ΡΕΝΕ. 

Υπολογίζεται ότι οι προεδρικοί δια-
θέτουν δύναμη στην Αθήνα που φτάνει 
μέχρι το 60%, με το υπόλοιπο 40 να μοι-
ράζεται σε φράξιες όπως η «Ομπρέλα». 
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των εκλο-
γών υπήρξαν αρκετά παρατράγουδα με 
πρωταγωνιστή τον Χρ. Σπίρτζη ο οποίος 
κατηγορείται ότι προχώρησε σε μαζικές 
εγγραφές μελών για να επηρεάσει το 

αποτέλεσμα, μέχρι και την εκλογή της 
αδερφής του Αλ. Τσίπρα, Ζανέτ, ως υπεύ-
θυνης της Νομαρχιακής Οργάνωσης του 
ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική. Ακούγε-
ται, μάλιστα, ότι κάτι τέτοιο έγινε με τις 
ευλογίες του Χρ. Σπίρτζη, με τον οποίο 
φέρεται να έχει αγαστή συνεργασία. 

Μια ακόμη διείσδυση πρώην «πρά-
σινων» στελεχών πήγε να γίνει στην ΟΜ 
Κυψέλης όταν επιχειρήθηκε να εγγραφεί 
σύσσωμη η ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ, κάτι που τελικά 
δεν έγινε, με παρέμβαση του γραμματέα 
του κόμματος, Δημήτρη Τζανακόπουλου. 
Τα παραπάνω περιστατικά είναι ενδεικτι-
κά για το τι πραγματικά συμβαίνει στο 
εσωτερικό, όπου οι κόντρες και οι έριδες 
δεσπόζουν, θυμίζοντας εποχές όπου ο 
ΣΥΡΙΖΑ κινούνταν στα ποσοστά της πο-
λιτικής αφάνειας. Αυτά επιχειρεί να… 
υπερκεράσει ο Αλ. Τσίπρας, εντούτοις 
πρόκειται για ιδιαίτερα δύσκολες ασκή-
σεις ισορροπίας.

Τ Ο Υ  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ  Δ Ι Α Μ Α Ν Τ Η 
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Ποια είναι τα οφέλη και οι απώλειες από το «κούρεμα» των μισθωμάτων και ποιους αφορούν 

Τι πρέπει να γνωρίζουν για τα ενοίκια 
ιδιοκτήτες και ενοικιαστές 

Σε άσκηση λεπτών ισορροπιών 
μεταξύ υποχρεώσεων και 
δικαιωμάτων ιδιοκτητών και 

ενοικιαστών εξελίσσεται η διαδικασία με 
τα μειωμένα ενοίκια, λόγω των συνεπει-
ών της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ 
και οι δύο πλευρές μετράνε κέρδη και 
απώλειες. 

 Η «Κ» παρουσιάζει τον αναλυ-
τικό οδηγό σχετικά με τις αποφάσεις για 
τα ενοίκια και πώς αυτές καθορίζουν τα 
οικονομικά των ιδιοκτητών αλλά και των 
ενοικιαστών. Το θέμα παραμένει στο προ-
σκήνιο και τον τρέχοντα μήνα, αν και δεν 
υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με 
τον Μάρτιο. Ειδικότερα, αρχίζοντας από τα 
βασικός σκέλος του ζητήματος, πρέπει να 
σημειωθεί ότι:

1. Έως το τέλος της μεθεπόμενης 
εβδομάδας, οι ιδιοκτήτες θα δουν στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς τους την απο-
ζημίωση του Φεβρουαρίου αλλά και του 

Μαρτίου. 
2. Οι ιδιοκτήτες δεν έχουν υποχρέωση 

να υποβάλλουν δήλωση Covid στην πλατ-
φόρμα της ΑΑΔΕ και θα λάβουν την απο-
ζημίωση για το 80% του μηνιαίου μισθώ-
ματος όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα 
που ενοικιάζουν εμπορικό κατάστημα και 
το 60%, αν πρόκειται για νομικό πρόσω-
πο-εκμισθωτή. 

3. Για τον Απρίλιο, η μείωση ενοικίου 
θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις στις οποίες 
έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και 
πλήττονταν έως τα τέλη Μαρτίου, συμπε-
ριλαμβανομένου του λιανεμπορίου, της 
εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού, 
του αθλητισμού, των μεταφορών και άλ-
λων κλάδων που παραμένουν κλειστοί.

4. Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις που 
ανήκουν στη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απρι-
λίου, θα συνεχιστεί η υποχρεωτική έκπτω-
ση ενοικίου 40%. Αυτό πρακτικά σημαίνει 
ότι το άνοιγμα του λιανεμπορίου από τη 
Δευτέρα 5 Απριλίου βολεύει τις επιχειρή-

σεις που άνοιξαν, καθώς δεν θα καταβά-
λουν καθόλου ενοίκιο για τον τρέχοντα 
μήνα, ενώ θα είναι ανοικτές. 

Προϋποθέσεις 
Για τις μισθώσεις που έχουν συνα-

φθεί μέχρι τις 31/01/2021, θα διενεργη-
θεί καταβολή αποζημιώσεων με βάση τη 
δήλωση Covid Φεβρουαρίου, χωρίς την 
υποχρέωση των ιδιοκτητών να υποβάλουν 
νέα δήλωση για τον Μάρτιο, εφόσον από 
την επεξεργασία των στοιχείων της ΑΑΔΕ 
προκύπτει η εκπλήρωση συγκεκριμένων 
προϋποθέσεων. 

Ειδικότερα:
1. Η πλατφόρμα υποβολής των τροπο-

ποιητικών δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες 
ακινήτων θα παραμείνει ανοικτή έως τις 
19 Απριλίου, έτσι ώστε να διορθωθούν τυ-
χόν λάθη ή παραλείψεις.

2. Οι μισθώσεις πρέπει να φαίνονται 
ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφο-

ριακών Στοιχείων Μίσθωσης της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

3. Πρέπει να έχει υποβληθεί για τις 
μισθώσεις αυτές, δήλωση Covid τον περα-
σμένο Φεβρουάριο.

4. Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο δεν 
πρέπει να έχει δηλώσει διακοπή εργασιών 
στην ΑΑΔΕ.

5. Ο μισθωτής-επιχείρηση δεν πρέπει 
να έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην 
ΑΑΔΕ.

6. Ο μισθωτής-εργαζόμενος να τελεί 
σε αναστολή σύμβασης εργασίας για τον 
Μάρτιο.

7. Πρέπει να εκπληρώνονται οι λοιπές 
γενικές προϋποθέσεις για την καταβολή 
αποζημιώσεων.

8. Για όσους ιδιοκτήτες αποδειχθεί ότι 
έγινε καταβολή της αποζημίωσης χωρίς το 
λογισμικό της ΑΑΔΕ και υπάρχει έλλειψη 
των νόμιμων προϋποθέσεων, τότε θα ζη-
τείται από το Δημόσιο η επιστροφή των πο-
σών που θα καταβληθούν αχρεωστήτως.
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Ποιοι ιδιοκτήτες κερδίζουν από τα μειωμένα μισθώματα 

Τι ισχύει για τις εμπορικές μισθώσεις 
Για τους εργαζομένους που 

η σύμβαση εργασίας τους 
τέθηκε ή τίθεται σε αναστολή 

σε ολόκληρη την επικράτεια, δίνεται η 
δυνατότητα έκπτωσης ενοικίου 40% 
για την κύρια κατοικία και τη φοιτητική 
κατοικία των εξαρτώμενων μελών 
αυτών και κατά τον τρέχοντα μήνα. 

Οι μόνοι κερδισμένοι από το μειω-
μένο ενοίκιο είναι όσοι λαμβάνουν τον 
κατώτατο μισθό. Από εκεί και πέρα, για 
χιλιάδες εργαζομένους προκύπτουν μι-
κρές ή μεγαλύτερες απώλειες, ανάλογα 
με τον μισθό αναφοράς προ κορονοϊού. 
Για να γίνει πιο αντιληπτό, ακολουθούν 
τα εξής δύο παραδείγματα:

1. Εργαζόμενος σε αναστολή με 534 
ευρώ, όσο περίπου και όταν δούλευε. Το 
κανονικό ενοίκιο που πλήρωνε αρχικώς 
ήταν 300 ευρώ, ενώ δικαιούται έκπτωση 
40%. Έτσι, ο μισθωτής-εργαζόμενος θα 
καταβάλλει 180 ευρώ. Σε αυτήν την πε-
ρίπτωση προκύπτει πραγματικό όφελος 
120 ευρώ. 

2. Εργαζόμενος, με αρχικό ονομα-
στικό μισθό 800 ευρώ στην προ Covid 
εποχή, τέθηκε σε αναστολή. Αν πλήρωνε 
ενοίκιο 300 ευρώ μηνιαίως, τώρα κατα-
βάλει 180 ευρώ. Ωστόσο, επειδή θα λά-
βει την αποζημίωση των 534 ευρώ, θα 
έχει χάσει μηνιαίο εισόδημα 266 ευρώ. 
Συνεπώς, με απώλεια εισοδήματος 266 
ευρώ και όφελος ενοικίου 180 ευρώ, θα 
έχει υποστεί καθαρές μηνιαίες απώλειες 
86 ευρώ. 

3. Έστω ζευγάρι ιδιωτικών υπαλλή-
λων που τέθηκαν σε αναστολή σύμβα-
σης και στην προ κορονοϊού εποχή είχαν 
ονομαστικές μηνιαίες αποδοχές 1.800 
ευρώ. Τώρα λαμβάνουν την αποζημίωση 
ειδικού σκοπού των 534 ευρώ και οι δύο, 
ήτοι 1.068 ευρώ. Αν πλήρωναν ενοίκιο 
400 ευρώ, τώρα πληρώνουν 240 ευρώ 
(έκπτωση 40%), οπότε το όφελος από 
αυτήν την πηγή είναι 160 ευρώ. Ωστόσο, 
επειδή οι απώλειες του εισοδήματος εί-
ναι 732 ευρώ και το όφελος του μειωμέ-
νου ενοικίου 160 ευρώ, τότε οι καθαρές 
μηνιαίες απώλειες διαμορφώνονται στα 
572 ευρώ! Αν το ζευγάρι τέθηκε σε ανα-
στολή για 8 μήνες κατά τους τελευταίους 

13 μήνες της πανδημίας, τότε οι καθαρές 
ετήσιες απώλειες εισοδήματος διαμορ-
φώνονται στα 4.576 ευρώ! Αντιστοίχως, 
θα γλιτώσουν φόρους με συντελεστή 
22%, ήτοι 4.576 ευρώ x 22% = 1.006,72 
ευρώ. Άρα, μετά την... αποφυγή της φο-
ρολογίας, οι καθαρές απώλειες θα είναι 
4.576 - 1.006,72 = 3.569,28 ευρώ. 

Τι ισχύει για τις 
εμπορικές μισθώσεις 
Το πλέον ακανθώδες θέμα που θα 

απασχολήσει τους επόμενους μήνες τόσο 
την κυβέρνηση όσο και τους ιδιοκτήτες 
και τους ενοικιαστές είναι οι εμπορικές 

μισθώσεις και ο κίνδυνος να βρεθούν οι 
ιδιοκτήτες χωρίς ενοίκιο και με μεγάλα 
βάρη μετά την εγκατάλειψη του μισθίου. 

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχει 
προωθήσει η κυβέρνηση, τα σημεί-
α-κλειδιά που αφορούν στις εμπορικές 
μισθώσεις έχουν ως εξής: 

1. Δίνεται η δυνατότητα ολιγόμηνης 
παράτασης των μισθώσεων επαγγελ-
ματικών ακινήτων, στην περίπτωση που 
οι επιχειρήσεις τα χρησιμοποιούν, ενώ 
παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή, 
κατά το διάστημα της πανδημίας και για 
χρονικό διάστημα ίσο με την υποχρεωτι-
κή διακοπή λειτουργίας τους.

2. Το δικαίωμα παράτασης της μί-
σθωσης δίνεται σε όσους ενοικιαστές ή 
υπομισθωτές το δηλώσουν εγγράφως 
στους ιδιοκτήτες μέσα σε έναν μήνα από 
την έναρξη ισχύος του νόμου. 

3. Για να είναι νόμιμη η όποια... απαί-
τηση του ενοικιαστή για την παράταση 
της μίσθωσης, πρέπει να μην οφείλει 
στον ιδιοκτήτη-εκμισθωτή ούτε... σεντ. 

4. Όσοι οφείλουν μισθώματα θα πρέ-
πει να προχωρήσουν στην εξόφλησή 
τους πριν από την κοινοποίηση της έγ-
γραφης δήλωσης για την παράταση της 
μίσθωσης. Εφόσον πληρούνται οι πα-
ραπάνω προϋποθέσεις, η δήλωση είναι 
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υποχρεωτική για τον ιδιοκτήτη και προσαυξάνει αντίστοι-
χα τον χρόνο διάρκειας της μίσθωσης για τον ενοικιαστή. 

5. Η διάρκεια της επαγγελματικής μίσθωσης των επι-
χειρήσεων που η λειτουργία τους έχει ανασταλεί με κρα-
τική εντολή παρατείνεται για διάστημα ίσο με τον χρόνο 
αναστολής της οικονομικής τους δραστηριότητας, όπως 
αυτή προκύπτει από τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν 
εκδοθεί για την αναστολή της οικονομικής δραστηριότη-
τας. 

6. Η παράταση των επαγγελματικών μισθώσε-
ων εφαρμόζεται αναδρομικά για το διάστημα από τις 
14/03/2020 και μετά, και περιλαμβάνει όλες τις ενεργές 
μισθώσεις, καθώς και τις μισθώσεις οι οποίες έληξαν 
μετά τις 07/11/2020.

7. Η παράταση της διάρκειας της μίσθωσης λόγω 
των μέτρων περιορισμού της πανδημίας του κορονοϊού 
Covid-19 αποτελεί, αποκλειστικά και μόνο, αναπλήρωση 
του χρόνου αναστολής της οικονομικής δραστηριότη-
τας των επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή 
και δεν δημιουργεί οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις στα μέρη της σύμβασης επαγγελματικής 
μίσθωσης.

8. Αναστέλλεται έως τις 31/05/2021 κάθε πράξη κα-
τάσχεσης, πλειστηριασμού και αναγκαστικής εκτέλεσης 
για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου. Η ρύθμιση αυτή 
αφορά κύρια κατοικία φυσικών προσώπων που διαθέ-
τουν εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό 

μερίδιο, πλήρους ή υψηλής κυριότητας ή επικαρπίας σε 
ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους και 
βρίσκεται στην Ελλάδα και οι ίδιοι χαρακτηρίζονται ως 
πληγέντες. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και φυσικά 
πρόσωπα ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμέ-
νο μίσθωμα, σύμφωνα με σχετικές υπουργικές αποφά-
σεις. 

9. Αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων 
μέσων και βοηθημάτων που αφορούν στις ανωτέρω 
πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης.

Κερδίζουν οι μεγαλο-ιδιοκτήτες, 
χάνουν οι «μικροί»
 Το θέμα των μειωμένων ενοικίων κρύβει σημα-

ντικές ανατροπές, ευχάριστες ή δυσάρεστες εκπλήξεις οι 
οποίες θα φανούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, 
που θα αρχίσουν να υποβάλλονται σταδιακά από τον 
επόμενο μήνα. 

Ειδικότερα: 
1. Κόστος προκύπτει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο 

για όλους τους ιδιοκτήτες, από τη στιγμή που «κουρεύο-
νται» τα αρχικά ενοίκια. 

2. Η κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης σε συν-
δυασμό με τη φορολογική κλίμακα των ενοικίων (πίνα-
κας 1) έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των φορολογικών 
επιβαρύνσεων, κάτι που θα φανεί στο εκκαθαριστικό της 
φορολογικής δήλωσης για τα εισοδήματα του 2020. 

3 Όσο μεγαλύτερο είναι το ενοίκιο, τόσο μεγαλύτε-
ρο θα είναι το όφελος για τους ιδιοκτήτες, καθώς από τη 
μία παρατηρείται μείωση των συμφωνημένων μηνιαίων 
μισθωμάτων λόγω έκπτωσης, ωστόσο, από την άλλη, η 
απώλεια σε μηνιαία βάση μετά την επιδότηση του κρά-
τους μετατρέπεται σε όφελος λόγω της κατάργησης της 
Εισφοράς Αλληλεγγύης, αλλά και του μικρότερου φορο-
λογητέου εισοδήματος (πίνακας 1, κλίμακα). 

4. Το πρακτικό όφελος για τους εκμισθωτές-ιδιοκτή-
τες ακινήτων αρχίζει να... μετράει από τα 1.001 ευρώ και 
πάνω (πίνακας 2). 

5. Οι μεγαλοϊδιοκτήτες θα έχουν όφελος και όταν θα 
γίνει η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 
2021 μέσα στο 2022, καθώς σε χιλιάδες περιπτώσεις 
«τρέχουν» μηδενικά ή μειωμένα ενοίκια από την αρχή 
του τρέχοντος έτους. 

6. Οι ιδιοκτήτες με χαμηλά μισθώματα από εμπορι-
κά ακίνητα ή κατοικίες, τα οποία δεν ξεπερνούν τα 1.000 
ευρώ μηνιαίως, δεν θα δουν το όφελος από την ανα-
στολή εφαρμογής της Εισφοράς Αλληλεγγύης. Κι αυτό 
γιατί, με ετήσια ενοίκια έως 12.000 ευρώ, δεν υφίσταται 
η Εισφορά Αλληλεγγύης, αφού η κυβέρνηση έχει δώσει 
αναστολή για την περυσινή χρονιά. 

7. Συνταξιούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι που είναι εκ-
μισθωτές ακινήτων θα δουν μείωση των ετήσιων εισοδη-
μάτων τους και δεν θα έχουν ιδιαίτερο φορολογικό όφε-
λος, ανεξαρτήτως πηγής, καθώς υπόκεινται στην επιβολή 
Εισφοράς Αλληλεγγύης, εφόσον ξεπερνούν τα 12.000 
ευρώ. Βέβαια, όσοι συνταξιούχοι ή δημόσιοι υπάλληλοι 
εισπράττουν ενοίκια, τα οποία θα είναι μειωμένα, τότε θα 
πληρώσουν και χαμηλότερη Εισφορά Αλληλεγγύης με 
βάση το χαμηλότερο φορολογητέο εισόδημα. 

8. Τέλος, στους χαμένους των ενοικίων, εντάσσονται 
και όσοι δεν είχαν ανανεώσει τα μισθωτήρια συμβόλαια, 
δίνοντας σιωπηρή παράταση ή όσοι έπαιρναν... συμπλή-
ρωμα ενοικίου με «μαύρα». Σημειώνεται ότι τα χρήματα 
που επιστρέφει το Δημόσιο στους ιδιοκτήτες υπολογίζο-
νται με βάση τα συμφωνημένο μίσθωμα και δεν λαμβά-
νονται υπ’ όψιν τυχόν συμφωνίες... κάτω από το τραπέζι.

οικονομία
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Κλίμακα φορολογίας ενοικίων (ποσά σε ευρώ)

Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός 
συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου Σύνολο Φόρου

12.000,00 15% 1.800,00 12.000,00 1.800,00
23.000,00 35% 8.050,00 35.000,00 9.850,00
Υπερβάλλον: 45%

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Κλίμακα φορολογίας ενοικίων (ποσά σε ευρώ)

Ενοίκιο Ετήσιο καθαρό 
εισόδημα χωρίς 
μειώσεις Covid 
μετά φόρων

Ετήσιο καθαρό 
εισόδημα έπειτα 
από μειώσεις 
λόγω Covid μετά 
φόρων + κρατική 
επιδότηση

Ωφέλεια από 
κατάργηση 
εισφοράς 
Αλληλεγγύης

Ωφέλεια από 
κατάργηση 
εισφοράς 
Αλληλεγγύης

Τελ Επιβάρυνση 
ική ετήσια 
επιβάρυνση

300 3,087.00 2,517.45 -569.55 0,00 -569.55
400 4,116.00 3,356.60 -759.40 0,00 -759.40
500 5,145.00 4,195.75 -949.25 0,00 -949.25

600 6,174.00 5,034.90 -1,139.10 0.00 -1,139.10
700 7,203.00 5,874.05 -1,328.95 0.00 -1,328.95

800 8,232.00 6,713.20 -1,518.80 0.00 -1,518.80

900 9,261.00 7,552.35 -1,708.65 0.00 -1,708.65

1.000 10,290.00 8,391.50 -1,898.50 0.00 -1,898.50

1.200 12,012.00 10,069.80 -1,942.20 0.00 -1,942.20

1.500 14,415.00 12,587.25 -1,827.75 0.00 -1,827.75

1.700 16,017.00 14,016.95 -2,000.05 27.35 -1,972.70

2.000 18,420.00 16,067.00 -2,353.00 78.76 -2,274.24

2.500 22,425.00 19,483.75 -2,941.25 164.45 -2,776.80

3.000 26,430.00 22,900.50 -3,529.50 344.50 -3,185.00

3.500 29,945.00 26,317.25 -3,627.75 539.25 -3,088.50

4.000 33,380.00 29,734.00 -3,646.00 751.40 -2,894.60

5.000 40,250.00 36,172.50 -4,077.50 1,257.75 -2,819.75

6.000 47,120.00 42,227.00 -4,893.00 1,831.50 -3,061.50

7.000 53,990.00 48,281.50 -5,708.50 2,415.75 -3,292.75

8.000 60,860.00 54,336.00 -6,524.00 3,000.00 -3,524.00

9.000 67,730.00 60,390.50 -7,339.50 3,660.90 -3,678.60

10.000 74,600.00 66,445.00 -8,155.00 4,362.00 -3,793.00
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Επιστρεπτέα, κεφάλαιο κίνησης και επιδότηση πάγιων αναγκών τα τρία προγράμματα στήριξης 

«Ζεστό» χρήμα έρχεται για την εστίαση 

Τρία είναι τα προγράμματα 
στήριξης για τις επιχειρήσεις 
εστίασης προκειμένου αυτές 

να είναι έτοιμες μετά το Πάσχα, όταν 
και αναμένεται να ανεβάσουν ρολά για 
να υποδεχτούν τους πελάτες τους και 
τους τουρίστες.

Η αρχή γίνεται με τον έβδομο κύ-
κλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η 
οποία θα δώσει ζεστό χρήμα –50% δά-
νεια και 50% επιδοτήσεις– προκειμένου 
να αντισταθμιστούν οι απώλειες εσό-
δων που καταγράφηκαν κατά το πρώτο 
τρίμηνο του 2021, με την ενίσχυση να 
φτάνει ακόμη και τα 100.000 ευρώ. Ση-
μειώνεται ότι τα ελάχιστα ποσά που θα 
δώσει η Επιστρεπτέα 7 στις επιχειρήσεις 
της εστίασης ανέρχονται σε 1.000 ευρώ 
χωρίς εργαζομένους, 2.000 ευρώ με έως 
5 εργαζομένους, 4.000 ευρώ με έως 20 
εργαζομένους και 8.000 ευρώ για άνω 
των 20 εργαζομένων. Οι αιτήσεις μπο-
ρούν να υποβάλλονται έως τις 19 Απρι-
λίου, ενώ οι δικαιούχοι θα δουν τα χρή-
ματα στον τραπεζικό τους λογαριασμός 
μέχρι τα τέλη του μήνα.

Παράλληλα, τη δύσκολη επανεκ-
κίνηση της εστίασης έρχεται να λύσει 
και το νέο πρόγραμμα για την εστίαση, 
καθώς οι επιχειρήσεις του κλάδου δεν 
έχουν χρήματα στα ταμεία τους. Όπως 
ανακοινώθηκε, άμεσα αναμένεται να 
«τρέξουν» οι αξιολογήσεις και οι εγκρί-
σεις των αιτήσεων των επιχειρήσεων της 
εστίασης, που εντάσσονται στη δράση 
επιδότησης ύψους 330 εκατ. ευρώ. Με 
βάση αυτή, περίπου 34.000 επιχειρή-
σεις απ’ τις 77.000 συνολικά που έχει ο 
κλάδος αναμένεται να λάβουν μία σημα-
ντική ενίσχυση που θα φτάνει το 7% του 
ετήσιου τζίρου τους και έως το ποσό των 
100.000 ευρώ, προκειμένου να τα χρησι-
μοποιήσουν ως κεφάλαιο κίνησης για τα 
πρώτα έξοδα που απαιτούνται κατά την 
επαναλειτουργία τους. Δικαίωμα για την 
επιδότηση θα έχουν και οι επιχειρήσεις 
franchise, υπό την προϋπόθεση πλήρω-
σης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων 
του ΕΣΠΑ. Επίσης θα έχουν δικαίωμα και 

οι επιχειρήσεις που μπορεί να μην έχουν 
ως κύριο ΚΑΔ αυτόν της εστίασης, αλλά 
το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους 
προέρχεται απ’ αυτόν. Η δράση αναμέ-
νεται να παραμείνει ανοικτή έως τις 31 
Ιουλίου, προκειμένου και να μπορέσουν 
να ενταχθούν σε αυτήν και εποχικές επι-
χειρήσεις, σε τουριστικούς προορισμούς.

Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι 
τα εξής:

α) Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε 
σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 
30%.

β) Για τις επιχειρήσεις που συστάθη-
καν εντός του 2019, για την πτώση του 
τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημε-
ρών λειτουργίας.

γ) Συσταθείσες εντός του 2020 μπαί-
νουν αυτοδικαίως στη δράση.

δ) Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε 
στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνη-
σαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετω-
πίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.

ε) Επιχειρήσεις εστίασης που είναι 
υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δη-
λώσεων ΦΠΑ.

Δικαιούχοι
Βασική προϋπόθεση για να ενταχθεί 

μία επιχείρηση της εστίασης στη δράση 
είναι να έχει δηλώσει απώλεια τζίρου 
30% και πάνω, το 2020 σε σύγκριση με 
το 2019. Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων 
που συστάθηκαν εντός του 2019, η σύ-
γκριση θα γίνει με βάση τον ίδιο αριθμό 
ημερών που λειτούργησε η επιχείρηση 
κατά την πρώτη χρήση. Οι επιχειρήσεις 
δε που συστάθηκαν εντός του 2020 αυ-
τοδικαίως εντάσσονται στη δράση και 
άρα έχουν πρόσβαση στην επιδότηση.

Σύμφωνα με τη δράση, οι επιχειρή-
σεις θα πρέπει να έχουν αναλώσει την 
επιχορήγηση έως το τέλος της χρονιάς, 
κάτι που θα ελεγχθεί απ’ τις Αρχές με 
βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τα 
έξοδα που οι επιχειρήσεις θα δηλώσουν.

Πάγιες δαπάνες
Το τρίτο πρόγραμμα θα είναι αυτό της 

επιδότησης των πάγιων δαπανών που θα 
ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα και 
αφορά επιχειρήσεις με σημαντική πτώση 
τζίρου το 2020, οι δαπάνες των οποίων 
δεν καλύφθηκαν πλήρως από τα μέτρα 
ενίσχυσης.

Από τη μία πλευρά του λογαριασμού 
θα μπουν οι δαπάνες για μισθούς, ασφα-
λιστικές εισφορές, φως, νερό, τηλέφω-
νο, ενοίκια, τόκους και λειτουργικά έξο-
δα. Από την άλλη οι ενισχύσεις που έχει 
λάβει η επιχείρηση. Μεγάλο μέρος των 
ακάλυπτων πάγιων δαπανών θα καλυ-
φθεί από το υπουργείο Οικονομικών με 
τη μορφή κουπονιών συμψηφισμού με 
φόρους και εισφορές έως το τέλος του 
έτους.

Για παράδειγμα, επιχείρηση είχε πέ-
ρυσι δαπάνες 10.000 ευρώ και έχει λά-
βει ενισχύσεις που καλύπτουν τα 6.000 
ευρώ. Για μεγάλο μέρος των υπόλοιπων 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Α Μ Α Λ Ι Α  Κ Α Τ Ζ Ο Υ 
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4.000 ευρώ θα λάβει ένα πιστωτικό ποσό 
στον λογαριασμό της στο Taxisnet και με 
αυτό θα μπορεί να πληρώνει έως το τέ-
λος του έτους ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος ή 
ασφαλιστικές εισφορές.

Ως ενισχύσεις θα λαμβάνονται υπό-
ψη οι ενισχύσεις που έλαβε η επιχείρηση 
μέσα στο 2020, στο πλαίσιο της αντιμε-
τώπισης των συνεπειών της πανδημίας.

Το ποσοστό της ενίσχυσης θα προσδι-
οριστεί, αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις 
των επιχειρήσεων, με βάση τον διαθέσι-
μο προϋπολογισμό του προγράμματος 
(500 εκατ. ευρώ). Το ποσοστό της ενί-
σχυσης θα διαφοροποιείται με βάση την 
πτώση του τζίρου, καθώς θα είναι υψη-
λότερο για επιχειρήσεις που είχαν πτώση 
τζίρου άνω του 60%.

Ο Γιώργος Καββαθάς, πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορι-
κών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟ-
ΕΣΕ) και επικεφαλής της Γενικής Συνο-
μοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), δήλωσε 
στο «Π» ότι σε πρώτη φάση θα ανοίξουν 
οι εξωτερικοί χώρου του κλάδου της 
εστίασης, υπενθυμίζοντας, ωστόσο, ότι 
περίπου το 20% των επιχειρήσεων δεν 
διαθέτει εξωτερικούς χώρους.

«Εμείς καταβάλουμε κάθε δυνατή 
προσπάθεια προκειμένου να ανοίξουν 
όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου, ώστε 
να μην υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός 
και ο αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ 
ομοειδών επιχειρήσεων», είπε χαρακτη-
ριστικά. Παράλληλα, υπογράμμισε την 
ανάγκη βελτίωσης σε ό,τι αφορά το υγει-
ονομικό πρωτόκολλο που ισχύει προκει-
μένου, όπως εξήγησε, να μη δημιουργεί-

ται παραβατικότητα. «Για παράδειγμα, η 
αποστασιοποίηση των τραπεζιών είναι 
το ουσιαστικό κριτήριο, όμως η εμπλο-
κή των τ.μ. δημιουργεί παρερμηνείες και 
παρεξηγήσεις». Διευκρίνισε ότι όλα τα 
ζητήματα είναι στο τραπέζι, επισημαίνο-
ντας ότι υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας, 
σε καλό επίπεδο, με το αρμόδιο υπουρ-
γείο. «Όπως πέρυσι βρήκαμε τη χρυσή 
συνισταμένη και λειτουργήσαμε με το 
30% της δυναμικότητάς τους και τους 

ελέγχους, στόχος μας είναι φέτος να 
φτάσουμε το 55% με 60% της δυναμικό-
τητας των επιχειρήσεων».

Ερωτηθείς εάν θα δοθεί προτεραι-
ότητα στον εμβολιασμό των εργαζομέ-
νων στην εστίαση και στις τουριστικές 
επιχειρήσεις, απάντησε ότι αυτό το έχουν 
ήδη αιτηθεί με επιστολή τους προς τον 
υπουργό Υγείας και την αρμόδια Επιτρο-
πή. «Πρέπει να δώσουμε το μήνυμα ότι ο 
εμβολιασμένος κι ασφαλής πελάτης-επι-

σκέπτης έρχεται σε μια ασφαλή χώρα και 
θα απολαμβάνει με ασφάλεια τις υπηρε-
σίες από το προσωπικό των επιχειρήσε-
ων». Όσο για το πακέτο στήριξης προς τις 
επιχειρήσεις για την επαναλειτουργία της 
εστίασης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, 
σχολίασε: «Είναι προς τη σωστή κατεύ-
θυνση. Παίρνουμε ένα κεφάλαιο κίνησης 
για να ξεκινήσουμε τη δραστηριότητά 
μας. Θα επαναλειτουργήσουν περίπου 
35.000 επιχειρήσεις».

οικονομία

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πληροφοριακό 
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στη διεύθυνση 
www.ependyseis.gr. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων 
θα καθοριστεί από την έγκριση του καθεστώτος από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αιτήσεις θα γίνονται δε-
κτές έως τις 31 Ιουλίου 2021, προκειμένου να μπο-
ρέσουν να ενταθούν και οι εποχιακές επιχειρήσεις. 
Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της 
επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη 
και την έγκριση της αίτησης, ενώ οι επιχειρήσεις 
οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 
31/12/2021. Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τις περιοδι-

κές δηλώσεις ΦΠΑ και τα δηλωθέντα έξοδα.

Επισημαίνεται ότι:
α) Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από 

τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του 
αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 
364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ 
για το έτος 2021.

β) Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρημα-
τοδότησης από την παρούσα δράση, του ποσού της 
δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσε-
ων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την 
πανδημία Covid-19 των Περιφερειακών Επιχειρησια-

κών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ με τη μορφή επιχορή-
γησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροί-
σματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 
367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ 
έτους 2021.

Σε περίπτωση που ισχύει είτε το (α) είτε/και το 
(β), τότε το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της 
παρούσας δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως 
καταβληθέν και επιστρέφεται από τον λήπτη της ενί-
σχυσης.

Λόγω ένταξης στο προσωρινό πλαίσιο κρατικών 
ενισχύσεων της ΕΕ, ως δράση πανδημίας θα εγκριθεί 
και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πώς θα υποβάλλονται οι αιτήσεις
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Ο Βουλευτής Β  ́Θεσσαλονίκης της ΝΔ Δημήτρης Βαρτζόπουλος στην karfitsa

Παράδειγμα προς αποφυγή η διαχείριση 
της τελευταίας εβδομάδας 

Κλασσικό παράδειγμα κακού 
συντονισμού που θα πρέπει 
να διδάσκεται ως παράδειγμα 

προς αποφυγή, χαρακτήρισε ο βουλευ-
τής Β΄Θεσσαλονίκης της ΝΔ Δημήτρης 
Βαρτζόπουλος, σε συνέντευξη του 
στην karfitsa, την όλη διαχείριση του 
θέματος της χαλάρωσης ή μη των 
μέτρων κατά της πανδημίας, κατά την 
τελευταία εβδομάδα, από πλευράς επι-
τροπής ειδικών, γεγονός που οδήγησε 
σε σύγχυση την αγορά και σε αγανά-
κτηση τους καταστηματάρχες μεταξύ 
άλλων περιοχών και στη Θεσσαλονίκη 
που ενώ ετοιμάστηκαν για άνοιγμα του 
λιανεμπορίου, τελευταία στιγμή αυτό 
άλλαξε και το κλείσιμο συνεχίστηκε. 
Ο κ. Βαρτζόπουλος χαρακτηρίζει 
επιδημιολογικώς ουδέτερη τη λειτουρ-
γία του λιανεμπορίου, όπως και πολύ 
χρήσιμο εργαλείο τα selftests. 

Οι καταστηματάρχες στη Θεσσαλο-
νίκη δηλώνουν αγανακτισμένοι από 
την αιφνιδιαστική αναστολή ανοίγμα-
τος του λιανεμπορίου. Ποια η άποψη 
σας;  Κλασσικό παράδειγμα κακού συ-
ντονισμού. Η διαχείριση των συνεδρι-
άσεων της ειδικής επιτροπής των επι-
στημόνων, της λήψεως αποφάσεων από 
αυτήν και των δημοσίων ενημερώσεων 
του κοινού κατά την τελευταία εβδομά-
δα θα πρέπει από τούδε, να διδάσκεται 
στις σχετικές σχολές δημόσιας διοίκησης 
και διαχείρισης κρίσεων ως παράδειγμα 
προς αποφυγή. Δεν θα πρέπει βέβαια να 
αδικούμε τους υπευθύνους. Για πάρα 
πολλούς μήνες τα έχουν καταφέρει 
θαυμάσια και προσφέρουν πάρα πολλά. 
Και θα συνεχίσουν, να είναι πολύ καλοί. 
Ήταν μια κακή στιγμή. Shit happens!

Το πρόβλημα λοιπόν προέκυψε από 
την ακύρωση μιας πρόωρης προαγγελί-
ας ανοίγματος. Δεν έχει - και δεν μπορεί 
ούτε επιτρέπεται να έχει- καμία σχέση με 
το πότε θα ανοίξουν τα μαγαζιά, πράγμα 
που εξαρτάται απολύτως από την εξέλιξη 

των επιδημιολογικών μεγεθών και των 
αντοχών του Εθνικού Συστήματος Υγεί-
ας, όπως τα εκτιμά βέβαια η Επιτροπή 
των ειδικών.

Τα κρούσματα δεν υποχωρούν. Ως 
πολιτικός αλλά και ως γιατρός που πι-
στεύετε πως οφείλετε αυτό, καθώς μέ-
τρα έχουν ληφθεί; Η ερώτηση θίγει την 
πεμπτουσία του προβλήματος. Αναφέρε-
ται βέβαια στις αποφάσεις της επιτροπής, 

που έχουν αποκλειστικώς επιστημονική 
βάση. Άρα και η όποια σχετική κρίση έχει 
επιστημονικό χαρακτήρα. Η εφαρμογή, 
και μόνον η εφαρμογή, αυτών των απο-
φάσεων εναπόκειται μετά στην Πολιτεία. 
Η οποία και κρίνεται γι’ αυτό, αλλά μό-
νον γι’ αυτό!

Το εάν λοιπόν θα ανοίξει ή θα κλείσει 
μια κοινωνική, οικονομική, εκπαιδευ-
τική ή οιαδήποτε άλλη δραστηριότητα 

εξαρτάται από την επιστημονική άποψη 
της Επιτροπής για την επικινδυνότητα 
διασποράς της νόσου μέσω μιας εκάστης 
αυτών.

Είναι επιστημονικώς γνωστόν, ότι ο 
ιός μεταδίδεται εκεί όπου υπάρχει στενή 
επαφή αρκετού χρόνου ( > 15’) χωρίς 
μάσκα. Άρα ο κίνδυνος είναι τεράστιος 
στις προσωπικές επαφές στα σπίτια, και 
σε όλες τις κοινωνικές επαφές tête à 
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tête σε στιγμές χαλάρωσης, πχ βόλτες, καφές και κουβέ-
ντα στα όρθια, σε πλατείες, πάρκα, παραλίες κοκ. Όπως 
επίσης και στα σχολεία βέβαια, δεδομένου ότι παιδιά και 
έφηβοι είναι συχνότατα υποσυμπτωματικοί φορείς. Ο κίν-
δυνος είναι πολύ μικρότερος στους χώρους δουλειάς, 
είτε εξυπηρετείται κόσμος ή όχι, διότι εκεί υπάρχει ελεγ-
χόμενη συμμόρφωση και προσοχή.

Προσωπική μου άποψη λοιπόν είναι, ότι θα ήταν επι-
δημιολογικώς ουδέτερο αν συνεχιζόταν η οικονομική 
δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου του λιανεμπορί-
ου, πλην εστιάσεως. Εκείνο, που θα έπρεπε, να περιορι-
σθεί ουσιαστικά είναι όλες οι λοιπές κοινωνικές επαφές 
και τα σχολεία φυσικά. Δεδομένου βέβαια, ότι αυτό είναι 
ανέφικτο τις ώρες εργασίας, η μόνη απομένουσα λύση εί-
ναι η επιβολή αυστηρής απαγόρευσης κυκλοφορίας από 
ενωρίς το βράδυ και τις αργίες. Αλλά όταν λέμε απαγό-
ρευση εννοούμε απαγόρευση.

 Τα selftests που είναι πλέον διαθέσιμα σίγουρα είναι 
ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Πριν όμως προχωρήσουμε 
σε αποφάσεις θα πρέπει να έχουμε επιστημονική εικόνα 
της επίδρασης τους στα επιδημιολογικά δεδομένα.

Υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω στήριξη των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι κλειστές με κυ-
βερνητική εντολή; Παρά τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί 
ο κλάδος κάνει λόγο για «κύμα λουκέτων» που βρί-
σκεται προ των πυλών… Η πανδημία είναι μια φυσική 
καταστροφή και μάλιστα μεγάλη. Είναι αδύνατον, να μη 
υπάρξουν μεγάλες ζημιές και είναι αδύνατον αυτές οι 
ζημιές, να αποκατασταθούν στο ακέραιο. Αυτό που προ-

σπαθεί η Κυβέρνηση είναι, να απαλύνει την ζημιά και να 
βοηθήσει την επανεκκίνηση. Φυσικά δεν είμαστε Γερμα-
νία, ούτε ΗΠΑ. Σε ποια κατάσταση ήταν η χώρα το 2019 
το ξέρει όλος η κόσμος. Μέχρις στιγμής έχουν η αποκατά-
σταση κόστισε 30δις και συνεχίζεται. Υπάρχουν ειδικά μέ-
τρα για τις κλειστές επιχειρήσεις, τα οποία εξειδικεύονται 
και επεκτείνονται συνεχώς. Απλώνουμε τα πόδια όσο η 
κουβέρτα, που έχουμε. Η χώρα πρέπει, να διατηρήσει το 
αξιόχρεο της. Αν δεν είχαμε πάθει και ΣΥΡΙΖΑ το 2015 θα 
ήμασταν πολύ καλύτερα.

Ο κ. Τσίπρας σε πρόσφατη συνέντευξη του υποστή-
ριξε πως η κυβέρνηση έχει εργαλειοποιήσει την επι-
τροπή ειδικών και την πιέζει ώστε να γνωμοδοτεί βάση 
των πολιτικών που θέλει η ίδια να εφαρμόσει. Τι απα-
ντάτε; Είναι γνωστόν, ότι ο κ. Τσίπρας έχει καλπάζουσα 
φαντασία και εξαιρετική δεξιότητα στην μυθοπλασία. Η 
Κυβέρνηση ακολουθεί τις υποδείξεις της επιτροπής. Όσοι 
πιστεύουν, ότι μπορούν να καθοδηγήσουν οι πολιτικοί 
τους γιατρούς απλούστατα δεν ξέρουν τους γιατρούς.

συνέντευξη

Προσωπική μου άποψη είναι, ότι θα ήταν 

επιδημιολογικώς ουδέτερο αν συνεχιζόταν 

η οικονομική δραστηριότητα, 

συμπεριλαμβανομένου του λιανεμπορίου, 

πλην εστιάσεως

ΘΕΣΗ 654
ΕΓΝΑΤΙΑ 154 |ΔΕΘ HELEXPO | ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 1 | 1ος ΟΡΟΦΟΣ 

www.atlastv.gr
AtlasTV_KMAtlas TV Κεντρικής Μακεδονίαςatlas_tvatlastv.gr

2310 501 006 | e-mail: atlastv@atlastv.gr



14 10.04.2021

Μηνύσεις για δημοσιοποίηση προσωπικών στιγμών από πρώην συντρόφους 

Ροζ… εκδίκηση 
στους τοίχους των social media 

Ροζ βίντεο που μαγνητοσκο-
πήθηκαν στις αποκλεισμένες 
ημέρες της πανδημίας και 

ευαίσθητες φωτογραφίες οι οποίες 
τραβήχτηκαν με βάση την εμπιστοσύνη 
μεταξύ ζευγαριών, βλέπουν ξαφνικά 
το φως της δημοσιότητας, προκαλώ-
ντας αντιδράσεις. Γυναίκες, που είναι 
συνήθως τα εύκολα θύματα, προ-
σφεύγουν σε διωκτικές και δικαστι-
κές αρχές με μηνύσεις αναζητώντας 
τουλάχιστον ηθική δικαίωση. 

Το φαινόμενο παίρνει συνεχώς μεγα-
λύτερες διαστάσεις, όπως φαίνεται από 
τις προσφυγές στις αρχές, ενώ εκτιμάται 
ότι το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτε-
ρο. Και το πιο τραγικό είναι πως αυτές 
οι σκηνές από ευαίσθητες στιγμές φτά-
νουν μέχρι και τους υπολογιστές ή τα 
κινητά στενών συγγενών τους. Αιτία της 
δημοσιοποίησης ιδιαίτερα ευαίσθητων 
προσωπικών στιγμών συνήθως είναι η 
αντεκδίκηση από έναν χωρισμό, ορισμέ-
νες φορές όμως οι δράστες φτάνουν και 
στην εκβίαση των θυμάτων τους. Ανησυ-
χία προκαλεί και το γεγονός ότι το φαινό-
μενο κυρίως τα προηγούμενα χρόνια είχε 
γίνει… μόδα και στις τάξεις των μαθητών. 
Αυτό η πανδημία το έχει περιορίσει.  

«Δυστυχώς υπάρχει μια έξαρση στο 
φαινόμενο αυτό και στα εγκλήματα αυ-
τού του είδους όπου προσωπικές στιγ-
μές μεταξύ ζευγαριών μεταφέρονται 
από κινητό σε κινητό από υπολογιστή σε 
υπολογιστή και δυστυχώς καταλήγουν 
στο διαδίκτυο. Κυρίως είναι στιγμές κα-
ταγεγραμμένες με τη συναίνεση αμφο-
τέρων», είπε στην Karfitsa ο δικηγόρος 
Αντώνης Κουδρόγλου, ο οποίος έχει 
αναλάβει υποθέσεις τέτοιου είδους.  

Χαρακτηριστική είναι η περίπτω-
ση γυναίκας, η οποία υπέβαλε μήνυση 
σε βάρος του πρώην συντρόφου της. 
Σύμφωνα με όσα υποστήριξε σε όσα 
κατήγγειλε στη δίωξη ηλεκτρονικού 
εγκλήματος βρήκε ένα προφίλ σε μέσο 

κοινωνικής δικτύωσης με την… φωτο-
γραφία της και μάλιστα ημίγυμνη. Όσα 
είδε της προκάλεσαν σοκ, ενώ το θράσος 
των δραστών δεν σταμάτησε σε εκείνο 
το σημείο. Στον χώρο των πληροφορι-
ών του προφίλ βρήκε το τηλέφωνο των 
γονέων της, οι οποίοι δέχονταν τηλεφω-
νήματα από αγνώστους και ζητούσαν την 
κοπέλα. «Σκεφτείτε πώς ένιωσα όταν το 
είδα», είπε συντετριμμένη στην καταγγε-
λία της.  

«Υποβάλλονται μηνύσεις και η ΕΛΑΣ 
με το εξειδικευμένο τμήμα της που λει-
τουργεί εξαιρετικά καλείται να βρει το 
στίγμα από πού μεταφέρθηκαν τα στοι-
χεία ούτως ώστε να εντοπιστεί ο δράστης 
της παράνομης δημοσιοποίησης των 
προσωπικών στιγμών του ζευγαριού», 
ανέφερε ο κ. Κουδρόγλου.  

Σε άλλη περίπτωση γυναίκα, σε πε-
ριφερειακή πόλη της βόρειας Ελλάδας, 
είδε βίντεο από περιφερειακή πόλη είδε 
βίντεο με προσωπικές της στιγμές να κυ-
κλοφορεί σε ιστοσελίδες του διαδικτύου 
που έχουν έδρα άλλες χώρες. Στη μήνυ-
σή της πληροφορίες αναφέρουν ότι θεω-
ρεί υπεύθυνο τον πρώην σύντροφό της, 
καθώς η ίδια και εκείνος είχαν το βίντεο, 

ο οποίος κατά την άποψή της ήθελε να 
την εκδικηθεί.  

 
Έρευνες από το 
ηλεκτρονικό έγκλημα 
Οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης 

ηλεκτρονικού εγκλήματος σε όλη τη 
χώρα βρίσκονται επί ποδός. Από τα δεδο-
μένα που έχουν, τα περιστατικά παρουσι-
άζουν σχετική αύξηση την περίοδο της 
πανδημίας και μείωση στους ανήλικους. 
Η αύξηση εξηγείται από τον αποκλεισμό 
σε σπίτια. «Η επικοινωνία μεταξύ ανη-
λίκων κατά κόρον αναπτύσσεται πλέον 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ήχο 
αλλά και εικόνα», είπε στην Karfitsa αξι-
ωματικός της ΕΛ.ΑΣ. που κλήθηκε να χει-
ριστεί τέτοιες υποθέσεις. «Πολλοί κατα-
γράφουν ευαίσθητες  προσωπικές τους 
στιγμές και από απόσταση», συμπλήρω-
σε τονίζοντας ότι τέτοιες εικόνες μπορεί 
να μην μείνουν μόνον μεταξύ των δύο, 
αλλά να διακινηθούν στο διαδίκτυο. 

Οι αστυνομικοί της δίωξης ηλεκτρο-
νικού εγκλήματος σε όλους τους τόνους 
συνιστούν μεγάλη προσοχή. «Πρέπει 
όλοι να ξέρουν πως ό,τι μαγνητοσκο-
πείται και ανεβαίνει στο διαδίκτυο, μένει 

πάντα στο διαδίκτυο», σημειώνουν στις 
συμβουλές που δίνουν. Η δίωξη ηλε-
κτρονικού εγκλήματος λαμβάνει καταγ-
γελίες, κυρίως από γυναίκες, όμως και 
άντρες, που πέφτουν θύματα εκμετάλ-
λευσης με δημοσιοποίηση βίντεο. Καλεί 
όλους όσοι βλέπουν προσωπικά τους 
δεδομένα να ανεβαίνουν στους τοίχους 
των socialmedia παρά τη θέλησή τους 
να ενημερώνουν άμεσα την υπηρεσία.   

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 
του νεαρού ράπερ που είδε προσωπι-
κές του στιγμές να δημοσιοποιούνται σε 
μέσο κοινωνικής δικτύωσης και έφτασε 
ένα βήμα πριν αυτοκτονήσει, ενώ υπέ-
βαλε και μήνυση σε βάρος όσων είχαν 
το βίντεο. Μήνυση υποβλήθηκε και από 
πρόσωπα που ο ίδιος κατήγγειλε.  

«Είναι πολλές οι υποθέσεις και ίσως 
ο αποκλεισμός λόγω της πανδημίας εί-
ναι αυτό που οδήγησε στην αύξηση της 
χρήσεως του διαδικτύου και των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, επομένως  οδή-
γησε και στην αύξηση αυτή. Πάντως είναι 
ένα φαινόμενο το οποίο ασφαλώς προ-
ϋπήρχε, όμως επήλθε έξαρση αυτού», 
σημείωσε από την πλευρά του ο κ. Κου-
δρόγλου. 
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#MeToo Τι οδήγησε τους 22 αθλητές και αθλήτριες της ενόργανης στις αποκαλύψεις 

«Πίσω από τα μετάλλια, 
κρύβεται η κακοποίηση» 

Η δημιουργία μίας ομάδας σε 
μέσο κοινωνικής δικτύωσης 
και η ανταλλαγή απόψεων 

μεταξύ πρώην αθλητριών της ενόργα-
νης, ήταν το φυτίλι που οδήγησε στην 
έκρηξη του #MeTooτης γυμναστικής. 
Είκοσι δύο πρώην αθλητές και αθλή-
τριες, βρήκαν το θάρρος και συνέτα-
ξαν μία επιστολή που απηύθυναν στην 
ανώτερη Πολιτειακή και πολιτική ηγε-
σία της χώρας. «Πίσω από τα μετάλλια 
κρύβεται η κακοποίηση», αναφέρουν.  

Η επιστολή σε Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας και Πρωθυπουργό άνοιξε ακόμη 
ένα κεφάλαιο στον φάκελο της σεξουα-
λικής κακοποίησης σε διάφορους χώ-
ρους, ειδικά στον αθλητισμό. Ο ασκός του 
Αιόλου που άνοιξε με τις αποκαλύψεις 
Μπεκατώρου, ήταν αυτό που ώθησε και 
την ομάδα των 22 να καταγγείλουν όσα 
είχαν υποστεί τα χρόνια του πρωταθλη-
τισμού στα ταπί των γυμναστηρίων, στις 
δοκούς ισορροπίας και στους κρίκους. Το 
αγώνισμα που έχει χαρίσει στην Ελλάδα 
τεράστιες διακρίσεις με διεθνούς φήμης 
αθλητές, φαίνεται πως κρύβει ένοχα 
μυστικά μεταξύ προπονητών, αθλητών, 
αλλά και των οικογενειών τους. Ανταλ-
λάσσοντας κουβέντες στο chatroom της 
ομάδας διαπίστωσαν ότι όλοι και όλες 
είχαν παρόμοιες οδυνηρές εμπειρίες. Και 
όλοι τους είχαν αντίστοιχες εθνικές και 
διεθνείς διακρίσεις.   

«Οι πρώην αθλητές και αθλήτριες 
οδηγήθηκαν στην απόφαση να στείλουν 
την επιστολή όταν είδαν ότι όσα είχαν 
υποστεί συνεχίζονται σε πολλά γυμνα-
στήρια», είπε ο εκπρόσωπός τους, δικη-
γόρος Αλέξανδρος Αδαμίδης. «Πρέπει να 
γίνει κάθαρση», είπε στην Karfitsa μία 
από τους 22 που βίωσε σκληρές κατα-
στάσεις, ενώ γνωρίζει ακόμη περισσότε-
ρες που έχουν ζήσει συναθλήτριές της. 
Τα όσα περιγράφονται στην επιστολή 
τους είναι συγκλονιστικά. «Οι προπονη-
τές για να συνετίσουν τους αθλητές και 

τις αθλήτριες τους χτυπούσαν με σφα-
λιάρες στο πρόσωπο και στο σώμα κα-
θώς επίσης και με κλωτσιές, σπρωξίματα 
και κάθε είδους άλλα χτυπήματα. Άρπα-
ζαν από τα μαλλιά τα κοριτσάκια και τα 
έσερναν από το σημείο προσγείωσης της 
άσκησης μέχρι το σημείο εκκίνησης για 
να επαναλάβουν το πρόγραμμα τους ενώ 
αυτά έκλαιγαν ασταμάτητα. Πετούσαν 
αντικείμενα στους αθλητές (καρέκλες, 
παπούτσια κ.α.) την ώρα που εκτελού-
σαν τις ασκήσεις τους με αποτέλεσμα να 
τους χτυπούν στον αέρα και να κινδυνεύ-
ουν με πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. 
Τσιμπούσαν τα παιδιά κατά τη διάρκεια 
των ασκήσεων ενώ αυτά βρίσκονταν σε 

στάσεις εξαιρετικά επικίνδυνες (κατακό-
ρυφο σε δοκό ή δίζυγο). Αφαιρούσαν τα 
προστατευτικά στρώματα κατά τη διάρ-
κεια της άσκησης έτσι ώστε ο αθλητής 
χτυπήσει όταν προσγειωθεί». Καταγγελί-
ες που σοκάρουν, φτάνοντας να προκα-
λέσουν την παρέμβαση της εισαγγελέα 
Αθήνας που παρήγγειλε άμεσα προκα-
ταρκτική εξέταση.  

 
Καψόνια, σεξουαλική 
κακοποίηση και ασιτία 
«Για τιμωρία μπορεί ο προπονητής 

να έστελνε τους αθλητές να κάνουν 
μέσα στην παγωνιά δέκα γύρους γύρω 
από το γυμναστήριο. Ή να ανέβουν δύο 

φορές το γήπεδο». Ήταν ορισμένες από 
τις μεθόδους… συνετισμού των μικρών 
αθλητών της ενόργανης, με σκοπό να 
αποδώσουν καλύτερα, όπως τις περιέ-
γραψε η πρωταθλήτρια που συμμετέχει 
στην ομάδα των 22. Και δεν ήταν μόνον 
αυτές, σύμφωνα με όσα αναφέρονται 
στην  επιστολή που σοκάρει. «Κάποιοι 
προπονητές ανάγκαζαν τους αθλητές να 
χτυπούν τους συναθλητές τους αντί να το 
κάνουν οι ίδιοι. Επίσης για σκληρότερες 
μορφές βίας οδηγούσαν τους «ανυπά-
κουους αθλητές» σε χώρους όπου δεν 
τους έβλεπαν άλλοι για να τους χτυ-
πήσουν και να τους απειλήσουν χωρίς 
να υπάρχουν μάρτυρες», αναφέρουν οι 
καταγγέλλοντες. «Πολλές φορές ένας 
αθλητής που τραυματιζόταν είχε να 
αντιμετωπίσει την οργή του προπονητή 
ο οποίος δεν τον άφηνε να πάει σε για-
τρό και τον ανάγκαζε να συνεχίζει την 
προπόνηση ή τον αγώνα. Πολλοί από 
εμάς φτάσαμε στο σημείο να εκτελούμε 
ασκήσεις ακόμα και με σπασμένα πόδια 
και χέρια γεγονός που μας οδήγησε σε 
μεγαλύτερους τραυματισμούς και πολύ 
σοβαρά προβλήματα», συνέχισαν. 

Και το μαρτύριο των αθλητών, που 
αναζητούσαν τις διακρίσεις σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο, συνεχιζόταν μέσα στα 
ξενοδοχεία των αποστολών. Όταν ανα-
γκάζονταν να μην τρώνε για να χάσουν 
λίγα γραμμάρια. «Είδα συναθλήτριές 
μου να τρώνε οδοντόκρεμα, επειδή δεν 
τις άφηναν να φάνε τίποτα για να χάσουν 
λίγα γραμμάρια. Έψαχναν στα σκουπίδια 
των ξενοδοχείων να φάνε κάτι. Έπεφταν 
λιπόθυμες», περιέγραψαν.  

Οι σκηνές συχνά μεταφέρονταν στους 
γονείς. «Πολλοί ήταν αυτοί που άφηναν 
τα παιδιά τους για προπόνηση και αδια-
φορούσαν για τα παράπονά τους», περι-
έγραψαν γονείς που πήραν γρήγορα τα 
παιδιά τους από τα γυμναστήρια βλέπο-
ντας τις συνθήκες που επικρατούν. 

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



16 10.04.2021

Στα  300 εκατ.  ευρώ οι «τονωτικές ενέσεις» της ΠΚΜ ενάντια στην πανδημία

Στόχευση στην ενίσχυση δομών 
υγείας και επιχειρηματικότητας

Γεγονός είναι πως έχουμε ξεπε-
ράσει τον ένα χρόνο υγειονομι-
κής κρίσης, με την πανδημία να 

συνεχίζει το παγκόσμιο πέρασμα της 
και τα προβλήματα που έχει επιφέρει 
σε πολλαπλά επίπεδα να αυξάνονται 
συνεχώς. Η ταλαιπωρία των πολιτών 
μεγάλη, με την ψυχολογία σε πολλές 
περιπτώσεις να βρίσκεται στο ναδίρ 
και τα κοινωνικά προβλήματα να 
έχουν γιγαντωθεί.  Ταυτόχρονα, το 
άσχημο οικονομικό αποτύπωμα είναι 
μεγάλο, όπως τεράστια είναι και η 
πίεση στο Εθνικό μας Σύστημα Υγείας. 

Όλα τα παραπάνω έχουν αναγκάσει 
και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης να βάλουν το χέρι στην τσέπη όσο 
πιο βαθιά μπορούν και παράλληλα να 
αναζητήσουν πόρους από άλλες πηγές, 
ώστε να τους διανέμουν και να δώσουν 
«τονωτικές ενέσεις» στους τομείς που 
στοχευόμενα κατευθύνθηκαν τα κονδύ-
λια. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας αντιλαμβανόμενη πως ο «αόρατος 
εχθρός» που λέγεται κορονοϊός δεν εί-
ναι κάτι εφήμερο και βλέποντας πως το 
υγειονομικό και οικονομικό πλήγμα στα 
δημόσια νοσοκομεία και τις επιχειρήσεις 
της περιοχής κυρίως τις μικρομεσαίες, 
είναι πρωτόγνωρο, φρόντισε και κατεύ-
θυνε προς αυτές τις δυο συγκεκριμένες 
πλευρές την «μερίδα του λέοντος» από 
τα κονδύλια που εξασφάλισε και διάθε-
σε, προερχόμενα είτε από ιδίους πόρους, 
είτε από κρατική ενίσχυση, είτε από ευ-
ρωπαϊκά προγράμματα. 

 
Στα 300 εκατ. ευρώ η συνολική 
ενίσχυση, τα 80 στις δομές υγείας 
Τα χρήματα που μέχρι στιγμής έχει 

διανέμει η ΠΚΜ για την ελάφρυνση των 
προβλημάτων που έχει επιφέρει η παν-
δημία προσεγγίζουν από το περασμένο 
Μάρτιο μέχρι και σήμερα τα 300 εκατομ-
μύρια ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που 
εξασφάλισε η karfitsa από την Αντιπε-

ριφέρεια Οικονομικών και Προγραμμα-
τισμού.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με δή-
λωση της αρμόδιας Αντιπεριφερειάρχου 
Αθηνάς Αθανασιάδου –Αηδονά στην 
karfitsa, όλο αυτό το διάστημα, η Διοίκη-
ση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας δρομολόγησε και υλοποίησε άμεσα 
και στοχευμένα, πρωτοβουλίες ύψους 
περίπου 10 εκατ. ευρώ,  με χρηματο-
δότηση που προήλθε από το Υπουργείο 
Εσωτερικών και από Ιδίους Πόρους.

Η πανδημία έχει δείξει το πιο άσχημο 
της πρόσωπο στο Δημόσιο Σύστημα Υγεί-
ας, για το οποίο υπήρχε και η μεγαλύτερη 
ανησυχία για το εάν θα αντέξουν οι δομές 
του και πόσο. Η ΠΚΜ σε μια προσπάθεια 
να προσφέρει όσο δυνατό μεγαλύτερες 
οικονομικές «ανάσες» υλοποίησε ένα 
μεγάλο πρόγραμμα εξοπλισμού όλων 
των νοσοκομείων και των κέντρων 
υγείας στις επτά Περιφερειακές Ενότη-
τες της Κεντρικής Μακεδονίας. Ταυτό-
χρονα, υπήρξε ενίσχυση με επικουρικό 

προσωπικό στις υγειονομικές δομές της 
περιοχής που είχαν την ειδική αποστολή 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορο-
νοϊού. Η Περιφέρεια εξασφάλισε μέσα 
από Ευρωπαϊκούς πόρους της κάλυψη 
της μισθοδοσίας των επικουρικών για 
δυο χρόνια, με ποσό δαπάνης 35 εκατ. 
ευρώ.

Το συνολικό οικονομικό ύψος της πα-
ρέμβασης για την θωράκιση ης δημόσιας 
υγείας σε  συνδυασμό με τις παρεμβάσεις 
της Πολιτείας, είναι της τάξης των 80 εκ. 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Τ Η Σ 
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Η πανδημία του κορονοϊού, έχει συγκλονίσει συθέμελα  την κοι-
νωνία και την οικονομία. 

Έχει ανατρέψει όλα όσα γνωρίζαμε και αποδεχόμασταν όλοι ως 
βασικές νόρμες στην καθημερινότητά μας.

Μα, το  πιο συγκλονιστικό και  το πιο τραγικό, είναι οι  χιλιάδες 
ανθρώπινες ζωές  που έχουν χαθεί και συνεχίζουν να χάνονται κα-
θημερινά.

Στην οικονομία είναι σαφές ότι οι επιπτώσεις είναι δραματικές. 
Μιλώντας για την οικονομική δραστηριότητα στην Κεντρική Μακε-
δονία, η επεξεργασία  των επίσημων στοιχείων από τον Μηχανισμό 
Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας της Περιφέρειας, επι-
βεβαιώνει καταρχήν  μια σοβαρή κάμψη  το 2020 στον κλάδο της 
εστίασης  με σημαντικά λιγότερες προσλήψεις, όταν τον προηγούμε-
νο χρόνο το 2019, ήταν ο δυναμικότερος επαγγελματικός κλάδος σε 
επίπεδο Περιφέρειας. Το γεγονός αυτό σαφώς έχει επηρεάσει αρνη-
τικά , συνολικά  τον κύκλο εργασιών της οικονομίας. 

Όσες νέες  θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν  το 2020, αφορούν  
κυρίως  στο εμπόριο τροφίμων  και  σε επαγγέλματα  που έχουν με-
γαλύτερη  ¨ζήτηση¨  λόγω  της πανδημίας, λόγου χάριν για  την 
κάλυψη  νοσοκομειακών  αναγκών ή στον τομέα  των μεταφορών. 

Συνολικά όμως  το λιανεμπόριο και το χονδρεμπόριο δέχτηκαν 
σοβαρότατο πλήγμα, παρόλο  που  το 2019 ήταν μεταξύ των τριών 
δυναμικότερων οικονομικών κλάδων σε τοπικό επίπεδο. 

Είναι πρόδηλο ότι οι συγκεκριμένοι  κλάδοι χρειάζονται  ισχυρή 
στήριξη  για να αντέξουν.  Και είναι κρίσιμο κατά την εφαρμογή  του 
εκάστοτε μίγματος μέτρων ν΄ αποφεύγονται αιφνιδιασμοί και να 
υπάρχει ισότιμη  γεωγραφική αντιμετώπιση του επαγγελματικού κό-
σμου.

Σε ό, τι αφορά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με το πρό-
γραμμα «Διέξοδος» ύψους 200 εκ. ευρώ, ενισχύει με μη επιστρεπτέο 
κεφάλαιο κίνησης 6.683 μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις  που  
μισθοδοτούν 24.500 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. 

Δίνει μια σημαντική «ανάσα» στους πληττόμενους επαγγελματί-
ες,  όπως συνεχείς « ανάσες» όλους αυτούς τους μήνες με τα περιο-
ριστικά μέτρα, τους δίνουν τα κυβερνητικά μέτρα.

Με το βλέμμα στραμμένο  όμως και στην επόμενη μέρα, μετά την 
πανδημία,  είναι προφανές ότι για να αποφευχθούν τα μαζικά λουκέ-
τα θα απαιτηθεί η ενεργοποίηση μιας νέας ομάδας μέτρων στήριξης, 
στο πλαίσιο του ‘Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας’.

Όπως έχει επισημάνει ο Περιφερειάρχης, Απ. Τζιτζικώστας,  το Τα-
μείο Ανάκαμψης πρέπει να συνδυαστεί με όλα τα υπόλοιπα χρηματο-
δοτικά προγράμματα, το ΕΣΠΑ 2021-2027, το πρόγραμμα « Αντώνης 
Τρίτσης», το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και την ταυτόχρονη 
αξιοποίηση  πόρων από την ιδιωτική οικονομία, προκειμένου η ώθη-
ση που θα δοθεί  στον οικονομικό μηχανισμό να έχει πολλαπλασι-
αστικά αποτελέσματα  στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

*Ο Κώστας Γιουτίκας είναι Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος Κ. Μακεδονίας

Ένας και πλέον χρόνος 
στη μέγγενη της πανδημίας 

Τ Ο Υ  Κ Ω Σ Τ Α  Γ Ι Ο Υ Τ Ι Κ Α *

ευρώ.  
Όσον αφορά την στήριξη στον τομέα της 

υγείας η Περιφέρεια διάθεσε επίσης, περισ-
σότερους από 36 τόνους μέσων ατομικής 
προστασίας και υγιεινής και ειδών πρώτης 
ανάγκης, στους εργαζόμενους που βρίσκο-
νται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της 
πανδημίας και στους πιο ευάλωτους πολίτες.  
Ταυτόχρονα χρηματοδοτεί την έρευνα για την 
αντιμετώπιση του κορονοϊού, που γίνεται στο 
νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου», αλλά και το 
πρόγραμμα υπολογισμού του ιικού φορτίου 
στα λύματα της Κεντρικής Μακεδονίας, που 
υλοποιούν το ΑΠΘ και η ΕΥΑΘ.

«Διέξοδος» 200 εκατ. ευρώ
για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Η μεγαλύτερη «τονωτική ένεση» από την 

διοίκηση της Περιφέρειας «χορηγήθηκε» με 
στόχο την στήριξη ρευστότητας στις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις, σε μια προσπάθεια να πά-
ρουν παράταση ζωής. Το ύψος του ποσού με 
το οποίο ενισχύθηκαν οικονομικά μέσα από το 
πρόγραμμα «Διέξοδος»  συνολικά 6.683 μι-
κρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κεντρι-
κής Μακεδονίας, που επλήγησαν από την παν-
δημία του κορονοϊού και μισθοδοτούν 24.500 
εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, ανήλθε 
στα 200 εκατομμύρια ευρώ, με συγχρηματο-
δότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. και από 
Εθνικούς Πόρους. Σημαντική λεπτομέρεια που 
κάνει πιο ουσιαστική την ενίσχυση αυτή είναι 
πως το συγκεκριμένο κεφάλαιο κίνησης που 
διανεμήθηκε στις ωφελούμενες μικρές και μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι μη επιστρεπτέο.

Από τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις ποσο-
στό 33% δραστηριοποιείται στους τομείς του 
Τουρισμού και της Εστίασης και ποσοστό 35% 
στους τομείς του Εμπορίου, της Μεταποίησης 
και των Μεταφορών.

Τα ποσά ενίσχυσης των δικαιούχων κυμαί-
νονται από 5.000 έως 50.000 ευρώ αναλόγως 
των εξόδων που είχαν το 2019. Η διαμόρφω-
ση του ποσού γίνεται βάση της κάλυψης του 
50% των εξόδων που δικαιούνται σύμφωνα με 
το πρόγραμμα.

Στα 16 εκατ. ευρώ η ενίσχυση για 
επενδυτικά σχέδια στον πρωτογενή τομέα
Εν μέσω πανδημίας η διοίκηση της Περιφέ-

ρειας  διάθεσε επιπλέον ευρωπαϊκούς πόρους 
για την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας και 
επιχειρηματικότητας, μέσα από τα προγράμ-
ματα Leader, τα οποία υλοποιούν σε όλη την 
Κεντρική Μακεδονία οι Αναπτυξιακές Εταιρίες. 
Συνολικά, διατέθηκαν επιπλέον 7.620.000 
ευρώ, καλύπτοντας έτσι το μεγάλο ενδιαφέ-
ρον για επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα 

στην περιοχή. Καθώς τα προγράμματα Leader 
στην Κεντρική Μακεδονία ήταν συνολικού 
προϋπολογισμού άνω των 9 εκ. ευρώ, από τη 
στιγμή που διαπιστώθηκε ότι τα επιχειρηματικά 
σχέδια που υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν 
θετικά υπερβαίνουν το συγκεκριμένο ποσό, 
κρίθηκε πως η Περιφέρεια πρέπει να καλύψει 
το επιπλέον ποσό, φτάνοντας έτσι στη διάθεση 
συνολικά 16 εκ. ευρώ, χωρίς να αποκλειστεί 
κανένας ενδιαφερόμενος με θετική αξιολόγη-
ση της επένδυσής του από τη χρηματοδότηση. 

«Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
ξέρουμε πώς να βγαίνουμε νικητές»

Η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και 
Προγραμματισμού Κεντρικής Μακεδονίας 
Αθηνά Αθανασοπούλου – Αηδονά με δήλωση 
της στην karfitsa σχετικά με τον προγραμμα-
τισμό οικονομικών ενισχύσεων που διανεμή-
θηκαν εν μέσω πανδημίας, τις στοχεύσεις που 
τέθηκαν, αλλά και το κοινωνικό αίσθημα που 
υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει καθώς η παν-
δημία «δηλώνει ακόμη παρόν» ανάφερε:

«Από την πρώτη στιγμή εμφάνισης του 
κορονοϊού η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις 
αυτής της πρωτόγνωρης κατάστασης. Μέσα 
από τις άμεσες παρεμβάσεις μας καταφέραμε 
να καλύψουμε τρέχουσες ανάγκες με καλό 
συντονισμό και αποδοτική συνεργασία με τις 
υπηρεσίες μας. Μοναδικό μας μέλημα η προ-
στασία της δημόσιας υγείας. Και αυτό, το πετύ-
χαμε. Πάντα στο μέτρο των αρμοδιοτήτων και 
δυνατοτήτων μας. Θωρακίσαμε τις υπηρεσίες, 
εφαρμόσαμε την τηλεργασία, προστατεύσαμε 
τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στηρίξαμε 
τους συμπολίτες μας που είχαν ανάγκη για 
παροχή βοήθειας ώστε να σταθούν όρθιοι, 
ψυχικά και σωματικά. Ενισχύσαμε την 3η και 
4η ΥΠΕ για την υποβοήθηση του έργου των 
νοσοκομείων και κέντρων υγείας της Περιφέ-
ρειάς μας. Εντατικοποιήσαμε τους ελέγχους σε 
συνεργασία με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, 
προσλαμβάνοντας συμπολίτες μας, οι οποίοι 
βελτίωσαν με τη συνεισφορά τους την αποδο-
τικότητα των υπηρεσιών μας. Σταθήκαμε από 
την πρώτη στιγμή πλάι στους ανθρώπους που 
βρίσκονται εδώ και έναν χρόνο στην πρώτη 
γραμμή της μάχης για την ανάσχεση της δια-
σποράς του κορωνοϊού. 

Η αλληλεγγύη, ιδιαίτερα σε περιόδους 
κρίσης όπως η πανδημία είναι η σπουδαία 
παρακαταθήκη που αφήνουμε ως κοινωνία. 
Εμείς, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονί-
ας ξέρουμε πώς να βγαίνουμε νικητές, ακόμη 
και από τις πιο σκληρές δοκιμασίες. Υπομονή, 
υπευθυνότητα και αισιοδοξία για να ατενίσου-
με με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση την επόμε-
νη μέρα».
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Ποιους ελεύθερους δημόσιους χώρους «ψηφίζουν» μικροί και μεγάλοι

Τα 5+1 σημεία της Θεσσαλονίκης 
για «ανάσες» εν μέσω πανδημίας

«Ανάσες» σε ανοιχτούς δημόσιους 
χώρους ψάχνουν να πάρουν εδώ και 
περίπου ένα χρόνο, από την έλευση της 
πανδημίας και μετά, μικροί και μεγάλοι 
Θεσσαλονικείς. Κάποια σημεία σε ολό-
κληρη την πόλη φαίνεται πως αναδει-
κνύονται ως δημοφιλέστεροι προορισμοί 
στη διάρκεια της καραντίνας, με τους πο-
λίτες να αναζητούν θέα, πράσινο κι ανοι-
χτωσιά, εκεί όπου μπορούν από τη μία να 
τηρηθούν τα μέτρα προφύλαξης και οι 
αποστάσεις και από την άλλη να ξεφύγει 
το μυαλό από τα προβλήματα. 

Τα όποια περιοριστικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση του κορονοϊού και ιδιαί-
τερα η απαγόρευση των διαδημοτικών 
μετακινήσεων, οδήγησαν αρκετούς κα-
τοίκους να ανακαλύψουν ακόμη περισ-
σότερο τις περιοχές και τις γειτονιές τους. 
‘Ετσι, κάποια μέρη της Θεσσαλονίκης 
κεντρίζουν το ενδιαφέρον και προσφέ-
ρονται ως τόποι ιδανικοί για άθληση και 
περπάτημα. Ποια είναι τα 5+1 σημεία σε 
ολόκληρη την πόλη που φαίνεται πως 
...ψηφίζονται από τους πολίτες;

Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης
Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας 

η παραλία της Θεσσαλονίκης αποτέλεσε 
για πολλούς διέξοδο. Για όσους ήθελαν 
να περπατήσουν, να τρέξουν, να κάνουν 
ποδήλατο ή να βγάλουν βόλτα το κα-
τοικίδιο τους. Η απόσταση των περίπου 
3,5 χλμ από το Μέγαρο Μουσικής έως το 
Λευκό Πύργο (και η συνολική των 5 χλμ 
έως το λιμάνι) ήταν ιδανική για όσους 
ήθελαν να πάρουν «αέρα», να αφήσουν 
το μυαλό να ταξιδέψει μακριά από τη 
θάλασσα, τηρώντας πάντα τα μέτρα της 
πανδημίας.

Το κλείσιμο της με σιδερένια κάγκε-
λα, στη διάρκεια της πρώτης καραντίνας, 
είχε συζητηθεί όσο ελάχιστες ειδήσεις 
στην πόλη καθώς αμέτρητοι είναι οι 
...εραστές της συγκεκριμένης τοποθεσί-
ας. Με την επαναλειτουργία, το παραλι-
ακό μέτωπο αποτελεί διέξοδο σε καθη-

μερινή βάση (προτιμάται περισσότερο 
απογευματινές ώρες και Σαββατοκύρια-
κα) κυρίως τώρα που μεγάλωσε η μέρα.  

Ελαιόρεμα Πυλαίας
Ένα μέρος με πολύ πράσινο και ελεύ-

θερο χώρο είναι το Ελαιόρεμα της Πυ-
λαίας, το οποίο αναπλάστηκε πριν από 
περίπου πέντε χρόνια από τον δήμο και 
από τότε αποτελεί «καταφύγιο» για όλες 

τις ηλικίες. Στο αστικό πάρκο αναψυχής 
συγκεντρώνονται κάτοικοι από την Τού-
μπα, τη Μαλακοπή, τα Κωνσταντινουπο-
λίτικα και την Πυλαία, αποτελώντας κα-
τάλληλο χώρο για περπάτημα ή τρέξιμο. 

Η διαδρομή πλάι στο ρέμα, που ξε-
κινά από τα Πυλαιώτικα και φτάνει έως 
την Κάτω Τούμπα, δίνει τη δυνατότητα 
σε αρκετούς να πάρουν μία ...μυρωδιά 
εξοχής, να αθληθούν, να κάνουν ποδή-

λατο, τηρώντας πάντα τις αποστάσεις. 
Το διάστημα πριν τον κορονοϊό πραγμα-
τοποιούνταν γιορτές μουσικής, πικ νικ, 
υπαίθρια μαθήματα γιόγκας και πολλές 
ακόμη εκδηλώσεις, οι οποίες ωστόσο 
έχουν «παγώσει» στο πλαίσιο της προ-
φύλαξης διάδοσης του ιού.

Νέα Κρήνη Καλαμαριάς 
Το κομμάτι από το Μέγαρο Μουσικής 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ
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έως και το τέρμα της Σοφούλη αποτελεί αγαπητό μέρος 
όχι μόνο για τους Καλαμαριώτες, αλλά για όσους ζουν 
στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Είναι ένας από τους προ-
ορισμούς όπου οι πολίτες στη διάρκεια της πανδημίας 
μπορούν να περπατήσουν και να γεμίσουν «μπαταρίες» 
προτού χρειαστεί να επιστρέψουν και πάλι στο σπίτι, στο 
πλαίσιο της τήρησης των μέτρων.

Είναι η επαφή με το παραλιακό μέτωπο που κάνει τη 
διαδρομή πιο βατή για περπάτημα και για χαλάρωση, σε 
αυτές τις δύσκολες στιγμές της υγειονομικής κρίσης ακό-
μη και γι αυτούς που η άθληση δεν ήταν το φόρτε τους 
έως τώρα. Είναι η θέα προς το γαλάζιο της θάλασσας, 
ενώ ιδανικές είναι οι απογευματινές ώρες του δειλινού. 
Οι περισσότεροι κάνουν τη διαδρομή από την αρχή της 
Σοφούλη και μπορούν να φτάσουν έως την Αρετσού και 
πάλι πίσω...

Πρώην Στρατόπεδο Παύλου Μελά
Η συνολική έκταση των περίπου 300 στρεμμάτων 

του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά αποτελεί ...όαση 
για τους κατοίκους της δυτικής Θεσσαλονίκης εν μέσω 
πανδημίας. Μπορεί τα έργα να μην έχουν ξεκινήσει ακό-
μη για την μετατροπή του στο μεγαλύτερο μητροπολιτικό 
πάρκο, ωστόσο -αυτό το διάστημα του κορονοϊού- απο-
δείχθηκε πολύτιμος ο δημόσιος χώρος, διότι δίνει τη δυ-
νατότητα για βόλτες, άθληση και περιπάτους. 

Για το λόγο αυτό, ιδιαίτερα τα απογεύματα αλλά και 
τα Σαββατοκύριακα φαίνεται ότι το προτιμούν οι κάτοι-
κοι στα δυτικά κάνοντας βόλτες μεταξύ των παλαιών 
κτιρίων, αρκετά από τα οποία θα «μεταμορφωθούν» το 
επόμενο διάστημα. Είναι χαρακτηριστικό πως το πρώην 
στρατόπεδο αποτέλεσε και το ιδανικό σημείο για να χα-
ρούν οι πολίτες τις ημέρες του χιονιά αλλά και το πέταγ-
μα του χαρταετού την Καθαρά Δευτέρα. 

Κήποι πασά 
Οι κήποι του Πασά είναι ένα καταπράσινο πάρκο το 

οποίο συναντούν όσοι ανεβαίνουν ευθεία πάνω από την 
πλατεία Συντριβανίου, δίπλα από τα Κάστρα. Είναι μια πε-
ριφραγμένη έκταση που βρίσκεται ακριβώς πίσω από το 
νοσοκομείο «Αγιος Δημήτριος» και είναι ο τόπος που επι-
σκέπτονται οι κάτοικοι του κέντρου και της Άνω Πόλης.

Η έκταση των περίπου 1.000 τ.μ. που καταλαμβά-
νουν οι κήποι του πασά δίνουν τις απαραίτητες «ανάσες» 
εν μέσω πανδημίας για όσους ζουν στην «καρδιά» της 
Θεσσαλονίκης και προς το Επταπύργιο. 

Σέιχ Σου 
Ο χώρος του Σέιχ Σου, όπως και η Νέα Παραλία, στην 

πρώτη καραντίνα είχε παραμείνει κλειστός για τους πο-
λίτες. Ωστόσο, στη συνέχεια με την άρση των μέτρων 
επετράπη η ελεύθερη κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να 
αποτελεί για αρκετούς έναν τόπο άθλησης και διαφυγής 
από τα προβλήματα μέσα στο πράσινο.

Δεν είναι λίγοι οι κάτοικοι που το προτιμούν, λόγω 
της τεράστιας έκτασης του περιαστικού δάσους, καθώς 
τηρούνται οι αποστάσεις και δίνεται η δυνατότητα σε αρ-
κετούς να κάνουν πεζοπορία, άθληση στο βουνό, αλλά 
και βόλτες με δίτροχα
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Δεν άντεξε ο Κώστας Τσιτουρίδης 

Στον Στεφανή η Ράπτη για τη 
σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ένας από τους πιο συμπαθείς ανθρώπους από 
το χώρο της υγείας που ανέπτυξε και δραστηρι-
ότητα στα δημοτικά πράγματα της Θεσσαλονίκης 
ο διευθυντής του Ακτινολογικού Τμήματος του 
νοσοκομείου «Αγιος Παύλος», Κώστας Τσιτουρί-
δης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών. Νοση-
λευόταν σε ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ, όπου είχε μεταφερ-
θεί με συμπτώματα κορονοϊού. Συλλυπητήρια 
στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζει 
με μήνυμά του ο διοικητής της 4ης ΥΠΕ Μακεδο-
νίας- Θράκης, Δημήτρης Τσαλικάκης. Ο εκλιπών 
εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης 
με επικεφαλής τη Χρύσα Αράπογλου το 2006, 
ενώ και στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές 
του 2019 είχε κατέβει υποψήφιος με την παράτα-
ξη του Σπύρου Βούγια.

Τα όσα βλέπουν σχεδόν καθημερινά τα φώτα 
της δημοσιότητας και αφορούν σε περιπτώσεις 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ώθησαν πάλι 
την κυβερνητική βουλευτή Θεσσαλονίκης Έλενα 
Ράπτη να στείλει τα μηνύματα έως τις Ένοπλες 
Δυνάμεις. Η κ. Ράπτη είχε συνάντηση με τον Υφυ-
πουργό Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή όπου 
εξετάστηκε η πορεία του σχεδίου ενημέρωσης του 
στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των Ενό-
πλων Δυνάμεων για ζητήματα παιδικής σεξουαλι-
κής κακοποίησης.

karfitsomata
Η ανάρτηση Παπαμιμίκου ανέδειξε
ένα χρόνιο πρόβλημα

Τα είχε πει και ο Σιμόπουλος

Η ανανέωση που ετοιμάζει το Μαξίμου 

«Γαλάζιος» προβληματισμός

Γερά θεμέλια 

Αίσθηση προκάλεσε η ανάρτηση του δικηγόρου και 
πρώην Γενικού Γραμματέα της ΝΔ Ανδρέα Παπαμιμίκου 
την επομένη της απόφασης της κυβέρνησης να μην ανοί-
ξει το λιανεμπόριο στην Θεσσαλονίκη. Τι έγραψε;  “Το 
2014 σε μια επικοινωνία μου με πολιτικό της περιοχής 
μας, του είχα πει πως πρέπει να βγει και αυτός μπροστά 
για ένα συγκεκριμένο θέμα και να εκφράσει άποψη. Λέγο-
ντας του πως είναι το αυτονόητο καθήκον ενός πολιτικού 
να τοποθετείται δημόσια και να διεκδικεί την υλοποίηση 
της πρότασης του. Η απάντηση του, ήταν αφοπλιστική: 
“Γραμματέα, συγγνώμη αλλά δεν μπορώ να το κάνω γιατί 
στο τέλος κάθε μήνα πρέπει να παίρνω το μισθό μου και 
δεν μπορώ να το ριψοκινδυνεύσω”. 

Η ανάρτηση του πρώην γραμματέα ουσιαστικά ταυ-
τίζεται με μια πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε ο νυν 
βουλευτής της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος στην Karfitsa 
περί ελλείμματος προσωπικοτήτων στην Α’ Θεσσαλονί-
κης η οποία μεγεθύνεται κάθε φορά που οι εκάστοτε κυ-
βερνήσεις της ΝΔ προβαίνουν σε ανασχηματισμούς. Και 
ως συνήθως οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης αγνοούνται.

Το σίγουρο είναι ότι στο Μαξίμου γνωρίζουν ότι η 
συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια χρίζει ανανέωσης 
προσώπων. Το αν θα το δούμε και με ποια πρόσωπα στις 
προσεχείς εκλογές όποτε κι αν αυτές διεξαχθούν είναι μια 
άλλη ιστορία. Διότι η επικαιρότητα δημιουργεί κάθε φορά 
και νέους χαρακτήρες. Στην εποχή της πανδημίας για πα-
ράδειγμα προβάλλονται τα πρόσωπα που προέρχονται 
από το χώρο της υγείας. 

Πάντως, προβληματισμένοι ήταν οι κυβερνητικοί 
βουλευτές Θεσσαλονίκης από την τεράστια δυσαρέσκεια 
με την οποία ήρθαν αντιμέτωποι από την στιγμή που ανα-
κοινώθηκε πως δεν θα ανοίξουν τα καταστήματα λιανε-
μπορίου στην πόλη. Οι βουλευτές της ΝΔ καταλαβαίνουν 
πως η αγανάκτηση των επαγγελματιών είναι δικαιολο-
γημένη και δύσκολα μπορούν να φέρουν αντίλογο. Από 
την άλλη γνωρίζουν πολύ καλά πως αυτό είναι κάτι που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πολιτικοί τους αντίπαλοι 
στον δημόσιο διάλογο. 

Ωστόσο, ας μην βιαστεί κανείς να «ξεγράψει» την … 
καθεστηκυία τάξη πραγμάτων στην εκλογική περιφέρεια 
της Θεσσαλονίκης. Τα θεμέλια είναι ακόμη γερά κι αυτό 
αποδεικνύεται κάθε φορά στις εκλογικές αναμετρήσεις. 
Κι αυτό δεν αλλάζει εύκολα… Όσα πρόσωπα κι αν απο-
λαμβάνουν την στήριξη από το Μαξίμου. Ίσως πάλι, οι 
ψηφοφόροι της πόλης να μην είναι έτοιμοι για … αλλα-
γές. 
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΛΛΑΣ…  εν μέσω πανδημίας, με τους 
πολίτες κλεισμένους μέσα στο σπίτι, οι εκλεκτοί του 
Βερολίνου συνεχίζουν ανενόχλητοι το καταστρεπτι-
κό τους έργο, ξεπουλώντας «γη και ύδωρ» στους 
δανειστές, με «δούρειο ίππο» το Ταμείο Αξιοποίησης 
Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) που βγάζει στο 
σφυρί κάθε τι Ελληνικό, κάθε προοπτική για ανάταξη 
της χώρας για όλα τα επόμενα χρόνια. Το σχέδιο για 
πλήρη αποδόμηση και αποδυνάμωση της Ελλάδος, 
μπήκε σε εφαρμογή κατά γράμμα, όπως καθορίζουν 
τα μνημόνια. Η τελευταία επιτακτική απαίτηση των 
δανειστών, λέει απερίφραστα προς την Ελληνική Κυ-
βέρνηση, ότι αν καθυστερήσει κι άλλο τις πωλήσεις 
των στοχευμένων από τους δανειστές περιουσιακών 
στοιχείων της χώρας (λιμάνια, αρχαιότητες, υπο-
δομές, φυσικούς πόρους κλπ.) καθώς επίσης και το 
άνοιγμα της εφαρμογής του Πτωχευτικού Νόμου για 
τις κατασχέσεις και τους ηλεκτρονικούς πλειστηρια-
σμούς, τότε η Ελλάδα να μην περιμένει καμία απολύ-
τως  οικονομική βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάκαμψης. 

Μα, τι λέμε τώρα… Αυτό «ακούγεται» σαν ωμός 
εκβιασμός! Είναι δυνατόν, οι «φίλοι» μας οι Ευρωπαί-
οι να θέλουν να μας εξαφανίσουν; Εμάς τους Έλλη-
νες, που τους δώσαμε το φως του πολιτισμού και των 
επιστημών; Εμάς, που αγωνιστήκαμε για την ελευ-
θερία και τη δημοκρατία; Εμάς, που μετράμε ακόμα 
σε κάθε πόλη και χωριό τις πληγές του πολέμου από 
τη θηριωδία των ναζιστών; Αρκετά πλήρωσαν οι Έλ-
ληνες με την «συντεταγμένη χρεωκοπία» των δέκα 
ετών λιτότητας και μνημονίων. Ας πληρώσουν το δη-
μόσιο χρέος της Ελλάδος, οι Γερμανοί που μας οφεί-
λουν μόνο από τα Κατοχικά Δάνεια σύμφωνα με τις 
σημερινές ισοτιμίες πάνω από 400 δις ευρώ! Μετά, 
θα δούμε πόσα ακόμη μας οφείλουν οι «φίλοι» μας οι 
Γερμανοί, για τις καταστροφές που έκαναν στις υπο-
δομές και για τις οφειλόμενες αποζημιώσεις των οι-
κογενειών και αμάχων που ξεκλήρισαν στην κατοχή 
σε πόλεις και χωριά… 

Οι Γερμανοί μας πήραν όλα τα αεροδρόμια της 
χώρας και τώρα με τον αναθεωρημένο  πτωχευτικό 
νόμο που μας επέβαλαν και με τους ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς, στοχεύουν να αρπάξουν «για ένα 
κομμάτι ψωμί» τα ξενοδοχεία «φιλέτα» όσων αδυ-
νατούν να πληρώσουν τα δάνειά τους. Μέσω του 
ΤΑΙΠΕΔ θέλουν τις παραλίες μας και τα λιμάνια μας. 
Ξεσηκώθηκαν οι Κρητικοί στο Ηράκλειο, γιατί τους τα 
παίρνουν όλα, - ακόμα και το ιστορικό Ενετικό λιμάνι 
-  και τους αφήνουν μόνον δυο – τρία αλιευτικά ...κα-

ταφύγια! Ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι της Καλαμαριάς 
στη Θεσσαλονίκη, γιατί τους παίρνουν την μαρίνα της 
Ν. Κρήνης. Ξεσηκώθηκαν και οι Ζακυνθινοί γιατί τους 
παίρνουν μέχρι και το «ναυάγιο» μαζί με όλη την 
απίστευτης φυσικής ομορφιάς παραλία! Στην Έδεσ-
σα, ανάστατοι είναι οι κάτοικοι για την εκποίηση των 
Λουτρών Πόζαρ…

Δυστυχώς, συμβαίνουν απίστευτα πράγματα γύρω 
μας, εν μέσω πανδημίας, φόβου και εγκλεισμού των 
πολιτών, που αδυνατούν να οργανωθούν και να 
αντιδράσουν στις ορέξεις των δανειστών, που με την 
υπογραφή των μεγαλύτερων κομμάτων της Βουλής 
όλων των τελευταίων ετών, έχουν «δεσμεύσει» ακί-
νητα, τουριστικούς προορισμούς, ιαματικές πηγές, 
μουσεία και βεβαίως όλες τις ελληνικές αρχαιότητες! 
Το ΤΑΙΠΕΔ έχει το ρόλο να αξιοποιήσει τα «ασημικά» 
που του παραχωρήθηκαν, εκποιώντας τα παρά τις 
έντονες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών και όσοι 
πίστεψαν ότι βγαίνοντας από τα μνημόνια θα απαλ-
λασσόμασταν από τις δεσμεύσεις, γελάστηκαν. 

Μόλις προ ημερών, εγκρίθηκε από το κοινοβού-
λιο και η παραχώρηση ελληνικών αρχαιοτήτων και 
θησαυρών σε ξένους για πενήντα χρόνια (!) με αιτιο-
λογικό να αποπληρωθεί έτσι μέρος των υποχρεώσε-
ων στους δανειστές! Κανείς δεν μιλάει για τα 30.000 
ελληνικά αρχαία αγάλματα και κτερίσματα που «κοι-
μούνται» στα υπόγεια του Μουσείου του Βερολίνου 
και που αποτελούν όλα «λεία» των ναζί από την πε-
ρίοδο της κατοχής. Για το Λούβρο, για τα «Ελγίνεια» 
στο Βρετανικό Μουσείο και για τους χιλιάδες αρχαί-
ους ελληνικούς θησαυρούς που «παραχωρούσαν» οι 
Οθωμανοί στους «ξένους» για να τα έχουν καλά μαζί 
τους, καθόσον χρόνο αυτοί επί Τουρκοκρατίας κατα-
δυνάστευαν την Ελληνική Γη…  

Αλήθειες, που πονάνε… Αλήθειες που αποτελούν 
όνειδο και ντροπή στις συνειδήσεις των «πολιτισμέ-
νων» λαών της Ευρώπης, που έχασαν την εθνική 
τους αξιοπρέπεια. Οι Έλληνες ήταν πάντοτε υπερήφα-
νος λαός και περιμένουν καρτερικά πολλούς αιώνες 
να δικαιωθούν και παλεύουν με πίστη στο Θεό, ότι θα 
‘ρθει κάποια μέρα που οι λαοί θα αφυπνιστούν. Γιατί, η 
εθνική αξιοπρέπεια, είναι θέμα πράξεων προσωπικής 
ευθύνης του καθενός. Που σημαίνει, ότι πολύ δύσκο-
λα μέσα σε κοινωνίες ανεύθυνων καιροσκόπων, θα 
υπάρξουν ευτυχισμένοι και αξιοπρεπείς πολίτες… 

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

karfitsomata
Ο κορονοϊός «έκλεισε»
το Δ. Ωραιοκάστρου 

Αλλάζει όψη η Ευαγγελίστρια 

Λουκέτο για ένα τριήμερο έβαλε το δημαρχείο Ωραιο-
κάστρου λόγω κρουσμάτων κορονοϊού σε υπαλλήλους. 
Το δημαρχείο θα λειτουργήσει και πάλι την Δευτέρα, 12 
Απριλίου, για την εξυπηρέτηση των πολιτών διά ζώσης, 
ενώ για τα περιστατικά των θετικών κρουσμάτων σε ερ-
γαζόμενους έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ και ακολουθούνται 
όλα όσα προβλέπονται από τα σχετικά υγειονομικά πρω-
τόκολλα.

Μια ιστορική περιοχή στο κέντρο της πόλης αλλάζει 
όψη. Αφορά στο χώρο γύρω από τα ιστορικά κοιμητήρια 
της Ευαγγελίστριας, καθώς ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
Κωνσταντίνος Ζέρβας προχώρησε στην υπογραφή σύμ-
βασης για την υλοποίηση σειράς παρεμβάσεων που θα 
αναβαθμίσουν τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηρι-
στικά του δημόσιου χώρου. Η σύμβαση για τα έργα ανά-
δειξης της περιοχής γύρω από τα ιστορικά κοιμητήρια του 
Δήμου Θεσσαλονίκης είναι ύψους περίπου 500.000 ευρώ 
και υπογράφηκε παρουσία του τεχνικού συμβούλου του 
δημάρχου, Δημήτρη Μήτρου. 
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Στον Τσιάρα για τη λειτουργία 
των δικαστηρίων η Ευθυμίου 

Συνεχίζει τις επαφές ο Καράογλου

Ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουρ-
γία των Δικαστηρίων κατά το άνοιγμα τους, είχε 
την ευκαιρία να συζητήσει με τον Υπουργό Δικαι-
οσύνης, Κωνσταντίνο Τσιάρα, η βουλευτής Θεσ-
σαλονίκης της ΝΔ Άννα Ευθυμίου. Η κ. Ευθυμίου 
γνωρίζοντας πολύ καλά το περιβάλλον των δικα-
στηρίων καθώς συνεχίζει την μάχιμη δικηγορία 
έθεσε στον Υπουργό τέσσερα θέματα, μεταξύ των 
οποίων. Προτεραιοποίηση του κλάδου της Δικαιο-
σύνης στους εμβολιασμούς. Αυστηροποίηση του 
νόμου για αδικήματα κακοποίησης ανηλίκων και 
εκσυγχρονισμό των διαδικασιών απονομής Δικαι-
οσύνης.

Συνεχίζοντας τις επισκέψεις και τις επαφές ο 
βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Θεόδωρος 
Καράογλου βρέθηκε στη Δημοτική Ενότητα Αγίου 
Αθανασίου του Δήμου Χαλκηδόνος. Εκεί συναντή-
θηκε με αξιωματούχους της περιοχής. Οι συζητή-
σεις  περιστράφηκαν γύρω από τη διαρκή μάχη 
που δίνει η κοινωνία με την πανδημία, τις αλλαγές 
που προωθεί η Κυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδι-
οίκηση , καθώς και τις δυνατότητες ένταξης στο 
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» αναπτυξιακών 
έργων και έργων υποδομής που αφορούν κάθε 
περιοχή ξεχωριστά

karfitsomata
Παρέμβαση Ευθυμίου για τους γονείς 
αστυνομικούς 

Χωρίς δημοτικά τέλη οι επαγγελματίες 
στο Δ. Θέρμης

Δουλεύει ως …υποψήφιος 

Συνάντηση Καλαφάτη - Μαρτίνου για το 
ΚΕ.Δ.Α.Κ 

Την αναφορά του Ενωτικού Κινήματος Αστυνομικών 
(ΕΚΑ) Θεσσαλονίκης, έθεσε υπόψη του Υπουργού Προ-
στασίας του Πολίτη η βουλευτής Αννα Ευθυμίου. Σύμφω-
να μ’ αυτήν υπάρχουν περιπτώσεις που δεν εγκρίνονται 
άδειες ειδικού σκοπού σε γονείς Αστυνομικούς, κατά τον 
μήνα Μάρτιο 2021, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 
σοβαρά προβλήματα στις οικογένειές τους, χωρίς να 
πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη μη χορήγηση 
αυτών.

Την απαλλαγή των επαγγελματιών – επιχειρηματιών 
από τα δημοτικά τέλη αποφάσισε το δημοτικό συμβού-
λιο του δήμου Θέρμης, θέλοντας να στηρίξει τον κλάδο 
σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία με την αντιμετώπιση της 
πανδημίας. Με βάση αυτή την απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου, καλούνται όσοι ανήκουν στην κατηγορία 
που διέκοψαν υποχρεωτικά τη δραστηριότητα τους λόγω 
των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού 
να υποβάλουν έως 31 Αυγούστου σχετική αίτηση στην 
πλατφόρμα απαλλαγής δημοτικών τελών.

Με τον πολιτικό Διοικητή του Αγίου Όρους και Αντιπρό-
εδρο του Κέντρου Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς 
Αθανάσιο Μαρτίνο, συναντήθηκε ο Σταύρος Καλαφάτης. 
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης) συ-
ζήτησε με τον κ. Μαρτίνο για θέματα που αφορούν στο 
έργο και τη δραστηριότητα του ΚΕ.Δ.Α.Κ, πάνω στα οποία 
μπορεί να υπάρξει συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερι-
κών και το χαρτοφυλάκιο που έχει αναλάβει ο Σταύρος 
Καλαφάτης. 

Από την ημέρα που ανακοίνωσε πως θα κατέβει υπο-
ψήφιος δήμαρχος Καλαμαριάς το 2023 παρακολουθεί 
στενά όλα τα θέματα του δήμου. Ο λόγος για τον δικη-
γόρο Χρήστο Βάρδα που θέλει γνωρίζει από «την καλή κι 
από την ανάποδη» όλα τα τρέχοντα ζητήματα. Σε αυτό το 
πλαίσιο, παρακολούθησε την τελευταία συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου Καλαμαριάς και όπως είπε δια-
πίστωσε για μία ακόμη φορά την αναποτελεσματική λει-
τουργία του κορυφαίου πολιτικού οργάνου του δήμου. 
Αιφνιδιάστηκε δυσάρεστα καθώς η συζήτησης των εκτός 
ημερήσιας διάταξης κράτησε 4 ολόκληρες ώρες, αποτρέ-
ποντας στην ουσία τη συζήτηση των τακτικών θεμάτων.
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Το 1993 ο Leandro 
Despouy με το βιβλίο 
του «Human Rights and 
Disabled Pearsons” γί-
νεται η βάση πάνω στην 
οποία χτίζεται η Σύμβα-
ση του ΟΗΕ. Επίκεντρο 
του εν λόγω βιβλίου 
ήταν το συμπέρασμα 
του Despouy ότι συνή-
θως τα ΑΜΕΑ ζούσαν 
σε άσχημες συνθήκες λόγω της ύπαρξης 
εμποδίων από τις κοινωνίες και τα κράτη, 
με αποτέλεσμα να ζουν περιθωριοποιη-
μένα. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και το Προ-
αιρετικό Πρωτόκολλο που τη συνοδεύει, 
ψηφίστηκαν από την Ολομέλεια της Γενι-
κής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 
στις 13 Δεκεμβρίου του 2006 και τέθηκαν 
σε ισχύ στις 3 Μαΐου του 2008. Η Ευρω-
παϊκή Ένωση κύρωσε τη Σύμβαση στις 23 
Δεκεμβρίου 2010. Στις 10 Απριλίου 2012, 
η Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Ελληνι-
κής Βουλής ψήφισε το ως άνω νομοσχέ-
διο, κυρώνοντας την ανωτέρω σύμβαση. 
Βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, τα ΑΜΕΑ 
έχουν τη δυνατότητα να σταθμεύουν τα 
αυτοκίνητα τους σε ειδικά διαμορφωμένες 
και υπό αντίστοιχη σήμανση θέσεις, χρησι-
μοποιώντας την κάρτα στάθμευσης ΑΜΕΑ.
Κάρτα στάθμευσης ΑΜΕΑ δικαιούνται 
βάσει των άρθρων 1 και 16 των νόμων 
490/1976 και 1798/1988 αντίστοιχα:
Ανάπηροι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες 
που έχουν:
α)Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω 
άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό 
αυτών β)Σοβαρή κινητική αναπηρία του 
ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσο-
στό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 
67%.
γ)Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή 
και των δύο άκρων με συμμετοχή κινητι-
κής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω 
άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 
όχι μικρότερο του 67% από τα οποία τα 
40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο. 
δ)Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με πο-
σοστό αναπηρίας 100%.
Ν. 1882/1990 Άρθρο 23 (ΦΕΚ 43 Α’)
Ανάπηροι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες:
ε) Νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νο-
ημοσύνης κάτω του 40% πάσχοντες από 
αυτισμό συνοδευόμενο από επιληπτικές 
κρίσεις.
στ) Έχοντες πνευματική καθυστέρηση ή 
οργανικό ψυχοσύνδρομο με συνολικό 
ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και 
είναι ανίκανοι για εργασία.
ζ)Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία ή 
συγγενής αιμορραγική διάθεση (αιμορρο-
φιλία).
η)Πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τε-
λικού σταδίου, ή μεταμόσχευση νεφρού.

θ)Πάσχοντες από δρε-
πανοκυτταρική ή μι-
κροδρεπανοκυτταρική 
αναιμία.
ΠΔ 241/2005 - (ΦΕΚ 
290 Α’)
ι)Οι κάτοχοι Ι.Χ. οχημά-
των που έχουν αποκτη-
θεί χωρίς τις διαδικασίες 
που προβλέπονται από 

τη σχετική νομοθεσία περί απαλλαγής 
τελών ταξινόμησης για Ι.Χ. επιβατικά αυ-
τοκίνητα, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προ-
γράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας Ατόμων 
με Αναπηρίες.
Εγκύκλιου 515/2015 - (7-1-2015)
κ)Πολίτες οι οποίοι κατέστησαν ΑμεΑ μετά 
την απόκτηση του Ι.Χ αυτοκινήτου.
λ)Γονείς ανηλίκων τέκνων Αμεα.
Οι χώροι στάθμευσης για ΑΜΕΑ έχουν δι-
αστάσεις 5μ επί 3,30μ, δηλαδή 1μ μεγα-
λύτερο πλάτος από τις συνήθεις θέσεις, 
ενώ συνδέονται με το πεζοδρόμιο μέσω 
ράμπας που βρίσκεται κοντά στο χώρο 
αυτό. Ο χώρος στάθμευσης φέρει επικάλυ-
ψη χρώματος μπλε σε όλη την επιφάνειά 
του και επιδαπέδια σήμανση με το Διεθνές 
Σύμβολο Προσβασιμότητας. Επίσης απαι-
τείται κάθετη πινακίδα σήμανσης με το  Δι-
εθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας.
Σύμφωνα λοιπόν με τον Ν 4530/2018(άρ-
θρο 29παρ1) η παράνομη στάθμευση σε 
θέσεις ή σε ράμπες διάβασης ΑΜΕΑ τιμω-
ρείται με επιτόπου αφαίρεση των στοιχείων 
κυκλοφορίας (πινακίδες – άδεια κυκλο-
φορίας αυτοκινήτου) για 60 ημέρες και με 
επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης 
από τον βεβαιούντα την παράβαση για 60 
ημέρες.
Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστη-
μα έξι (6) μηνών ,η άδεια οδήγησης αφαι-
ρείται για διπλάσιο χρονικό διάστημα (120 
ημέρες) και ο παραβάτης υποχρεούται σε 
επανεξέταση για την επαναχορήγηση της.
Πάντως είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι 
ο χαρακτήρας της ποινής αφαίρεσης πινα-
κίδων είναι ηθικός και όχι οικονομικός, για 
αυτό άλλωστε δεν προβλέπεται παράλλη-
λα και πρόστιμο, ενώ εφαρμόζεται ακόμη 
και από τη Δημοτική Αστυνομία πέραν της 
Τροχαίας και σε δημόσιους αλλά και σε ιδι-
ωτικούς χώρους (λ.χ πολυκαταστήματα, 
σούπερ μάρκετ ακόμη και σε αναπηρικές 
θέσεις της κάθε περιοχής), καθώς η ως 
άνω θέσπιση είναι δημοσίου χαρακτήρα.
. 

* Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθη-
νών
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Παράνομη στάθμευση σε θέση για ΑΜΕΑkarfitsomata
Το νέο όχημα για τους υπόγειους κάδους 

Σε κοινωνικές δομές συνόδευσε τη Μιχαηλίδου η Ράπτη 

Δ. Κούβελας: Να στηρίξουμε τα parking 
στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Το ευχαριστώ του Καράογλου στους νοσηλευτές

«Εφυγε» ο σκιτσογράφος Δημήτρης Νικολαϊδης 

Το δικό τους όχημα απέκτησαν οι υπόγειοι κάδοι 
της Θεσσαλονίκης. Ο δήμαρχος, Κωνσταντίνος Ζέρ-
βας, παρουσία του αρμόδιου αντιδημάρχου, Νίκου 
Ζεϊμπέκη και του γενικού γραμματέα του δήμου, Ευ-
θύμη Φωτόπουλου παρέλαβε ένα σύγχρονο απορ-
ριμματοφόρο όχημα, το οποίο θα χρησιμεύει για την 
αποκομιδή των σκουπιδιών από τους υπόγειους κά-
δους στο ιστορικό κέντρο.

Την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου 
συνόδευσε στις επισκέψεις της σε προ-
νοιακές δομές της Θεσσαλονίκης η Έλε-
να Ράπτη. Η «γαλάζια» βουλευτής μαζί 
με την Υφυπουργό άκουσαν με προσο-
χή τους φιλοξενούμενους, τους ωφε-
λούμενους, τους εργαζόμενους και τις 
διοικήσεις με στόχο την ενίσχυσή τους. 
Η πανδημία έχει αυξήσει και στις συγκε-
κριμένες δομές κατακόρυφα την πίεση. 

Ερώτηση στα συναρμόδια υπουργεία για τη στήριξη των ιδιοκτητών  επιχειρήσεων 
στάθμευσης οχημάτων, στην περιοχή του αεροδρομίου «Μακεδονία» της Θεσσαλονί-
κης κατέθεσε ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Δημήτρης Κούβελας. Μετά από 
επαφές που είχε με εκπροσώπους του Σωματείου Επιχειρήσεων Πάρκινγκ Περιοχής 
Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Π.Π.Α), ο κ. Κούβελας στηρίζει τα αιτήματά τους για 
οικονομική ενίσχυση, καθώς σε όλο το διάστημα της πανδημίας και των περιοριστι-
κών μέτρων, έχει σχεδόν εκμηδενιστεί ο τζίρος τους, αφού συνδέονται άμεσα με τη 
μειωμένη επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ, για όσα έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει κάτω 
από δύσκολες συνθήκες, είπε στο νοσηλευτικό προσωπικό ολόκληρης της χώρας ο 
Θεόδωρος Καράογλου, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας. Ο 
βουλευτής σε ανάρτηση του αφιέρωσε την ημέρα στους «ήρωες που δίνουν τη μάχη 
στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά του επικίνδυνου και φονικού ιού», όπως χαρα-
κτηριστικά έγραψε. 

Στη θλίψη βυθίστηκε ο δήμος Θεσσαλονίκης από την απώλεια του εργαζομένου 
και γνωστού σκιτσογράφου Δημήτρη Νικολαΐδη, σε ηλικία 52 ετών μετά από μάχη 
με τον κορονοϊό. Ο Σύλλογος των Εργαζομένων αποφάσισε ομόφωνα να κατατεθεί 
στεφάνι στη μνήμη του εκλιπόντος, να εκφραστούν θερμά συλλυπητήρια στους οι-
κείους του και να αναβληθεί η προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας του Δ.Σ. για 
την ερχόμενη εβδομάδα, ως ελάχιστος φόρος τιμής. Ο Δημήτρης Νικολαίδης είχε συ-
νεργαστεί με εφημερίδες, περιοδικά και τηλεοπτικούς σταθμούς, ενώ ήταν δραστήριο 
στέλεχος στα ποντιακά κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα. 
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Το Pre-Event του TEDxAUTH 2021 είναι γεγονός

«Η αναγέννηση δεν γίνεται τυχαία! 
Εμείς την παρακινούμε»

Από τον φοίνικα είναι εμπνευσμένο το 
φετινό TEDxAUTH, το μυθολογικό αυτό 
πουλί που έχει γίνει το σύμβολο της ικα-
νότητας προς την αναγέννηση μέσα από 
τις δυσκολίες. Ο συμβολισμός του αντι-
στοιχεί ιδανικά με την περίοδο που ζούμε 
με την πανδημία του κορονοϊού και τους 
σκοπέλους που έχει επιφέρει σε κάθε το-
μέα της ζωής παγκοσμίως. Για αυτό τον 
λόγο, οι ομιλητές είναι άτομα που έχουν 
βιώσει το «θαύμα» της αναγέννησης, 
όπως η αθλήτρια Γεωργία Καλτσή και ο 
δημιουργός κόμιξ Σταύρος Κιουτσιού-
κης. Τις ομιλίες θα ακολουθήσουν δύο 
performances ένα Stand up Comedy από 
τον Χάρη Νταρζάνο και ένα DJ Set  που 
θα κλείσει το event από τον Dimkal. Και 
οι τέσσερις μιλούν στην Karfitsa και απα-
ντούν τι σημαίνει ξεχωριστά για τον κα-
θένα η λέξη «αναγέννηση».

«Εμείς παρακινούμε 
την αναγέννηση»
«Όταν ακούω την λέξη ‘’αναγέννη-

ση’’ νιώθω μια θετικότητα και δημιουρ-
γικότητα», μας λέει η Γεωργία Καλτσή, 
αθλήτρια ξιφασκίας στην ομάδα του 
Παναθηναϊκού, μέλος της ομάδας μπά-
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σκετ Αμαρουσίου και life coach instructor για άτομα με 
αναπηρία. Η Γεωργία θα είναι ομιλήτρια και στο 8λεπτο 
βίντεο της θα συνδέσει την αναγέννηση με διάφορα συμ-
βάντα της ζωή της.

Για την ίδια η αναγέννηση, όπως προσθέτει, κρύβει 
από πίσω της μια μεγάλη προσπάθεια με τον εαυτό μας. 
«Πρέπει να δώσουμε μια μεγάλη μάχη με το ‘’εγώ’’ μας 
για να μας ωθήσουμε να πιστέψουμε σε κάτι και να δημι-
ουργήσουμε πάνω σε αυτό που θέλουμε. Η αναγέννηση 
δεν γίνεται τυχαία, αλλά εμείς την παρακινούμε να γίνει, 
σε οποιαδήποτε πράγματα γύρω από την ζωή μας και από 
καταστάσεις που ζούμε».

Μια γενναία απόφαση 
οδηγεί στην αναγέννηση
Η ιστορία του Σταύρου Κιουτσιούκη εμπεριέχει το...

φαινόμενο του φοίνικα. Παρότι σπούδασε και εργάστηκε 
ως φαρμακοποιός τα παράτησε για να ασχοληθεί με την 
δημιουργία κόμιξ, που ήταν ανέκαθεν το όνειρο του. Στο 
φετινό TEDxAUTH θα είναι ομιλητής και σε ένα βίντεο με 
τίτλο «Όταν ξαφνικά», όπως μας λέει, θέλει να περάσει 
το μήνυμα ότι η ζωή είναι γεμάτη από αρκετά «ξαφνικά» 
γεγονότα. Δηλαδή μικρές ανατροπές που εμφανίζονται 
και εμείς επιλέγουμε αν θέλουμε να τα ακούσουμε και 
να τα ακολουθήσουμε ή αν θέλουμε να τα αγνοήσουμε. 
«Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι να μην τα αγνοούμε, 
γιατί όταν επαναλαμβάνονται κάτι θέλουν να μας πουν.

 Επειδή ο καθένας μας δύναται να βρεθεί σε καταστά-
σεις που κρίνονται ως ‘’λάθη’’ σε διάφορους τομείς της 
ζωής μας, πάντοτε έχει κάποιους λόγους να εγκαταλείψει 
μια κατάσταση για να περάσει σε μια άλλη. Ουσιαστικά 
αλλάζοντας την ζωή του, την καριέρα του, τον τρόπο 
ζωής του αναγεννάτε. Εφόσον το κάνει συνειδητά το κά-
νει και για καλό». Για να φτάσει στην αναγέννηση κάποιος 
πρέπει να είναι αποφασιστικός, γιατί πρέπει να πάρει μια 
γενναία απόφαση, λέει ο Στ. Κιουτσιούκης. 

Το παρελθόν εξελίσσεται 
και προσαρμόζεται στο τώρα
«Αναγέννηση για μένα είναι η δίοδος που έβρισκα 

πάντα μέσα στη μουσική, σε κάθε περίοδο της ζωής μου. 
Η διαδικασία προς την αναγέννηση στο μουσικό επίπε-
δο μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Θεωρώ ότι η 
μουσική εξελίσσεται και ένα κομμάτι μπορεί να δώσει την 
συνέχεια του, τους ‘’καρπούς’’ του, ακόμη και στο πέρα-
σμα του χρόνου και έτσι να προσαρμοστεί στην εκάστο-
τε εποχή», λέει ο Dimkal, όπου οι θεατές του TEDxAUTH 
θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν – δουν το περίπου 
40λεπτο set του που περιέχει ένα φάσμα από μουσική 
freestyle. Το βίντεο θα παρουσιαστεί στο κλείσιμο του 
event και όπως ο φοίνικας ξεκινάει από το έδαφος και 
αναγεννιέται έτσι και η μουσική που θα ακουστεί θα ξεκι-
νήσει από ένα πιο αργό τέμπο και θα οδηγηθεί σε μελω-
δικούς house ήχους.

Το χιούμορ βασικό «συστατικό»
«Η αναγέννηση για μένα είναι μια κατάσταση που 

μπορεί να έχουμε βιώσει όλοι κάποια στιγμή στη ζωή 

μας. Όταν για παράδειγμα πιάσουμε πάτο και τότε νομί-
ζουμε ότι δεν θα μπορέσουμε να ανέβουμε στην επιφά-
νεια ποτέ. Όμως έρχεται εκείνη η στιγμή που τελικά τα 
καταφέρνουμε», εξηγεί ο Χάρης Νταρζάνος, ο οποίος θα 
παρουσιάσει ένα βίντεο με stand up comedy, μέσα από 
το οποίο σχολιάζει επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν 
τον κόσμο μας, αλλά με αισιόδοξο τόνο.

Το χιούμορ, για τον Χάρη, είναι ένα «συστατικό», που 
μπορεί να βοηθήσει πολύ κάποιον να αναγεννηθεί. «Νο-
μίζω το χιούμορ είναι μια απελευθέρωση. Πάντα όταν 
νιώθουμε αγχωμένοι σε δύσκολες στιγμές μας βοηθάει, 
σαν εκτόνωση, να γελάμε», σημειώνει.

*Info: To Pre Event  θα μεταδοθεί σε live streaming 
μέσω You Tube. Λόγω της τεράστιας ανταπόκρισης 
εξασφαλίστηκε η   μετάδοση του event και την Κυρια-
κή 11 Απριλίου στις 19:00 .Είστε έτοιμοι να ζήσετε μια 
αξέχαστη TEDx εμπειρία;

reportage
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Η σημασία ενός πατέρα στη ζωή των παι-
διών συχνά υποτιμάται. Οι μελέτες δείχνουν 
με συνέπεια ότι οι πατέρες διαδραματίζουν 
κεντρικό ρόλο σε πολλές πτυχές της ανά-
πτυξης ενός παιδιού, συμπεριλαμβανομένης 
της συναισθηματικής ευημερίας, της εκπαι-
δευτικής επίτευξης και των κοινωνικών αλ-
ληλεπιδράσεων. 

Για αιώνες η εικόνα του μοντέλου του 
πατέρα ήταν αυτή του αρχηγού. Ο πατέρας 
αποτελούσε την αναμφισβήτητη εξουσία της 
οικογένειας. Αυτό βέβαια άρχισε να αλλάζει 
με τις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές 
του 20ού αιώνα, οι οποίες επέφεραν μια 
αλλαγή στην οικογενειακή δομή με αποτέ-
λεσμα ο ρόλος του πατέρα να αλλάξει από 
αυτόν του πειθαρχικού σε αυτόν του φρο-

ντιστή. Οι πατέρες πλέον, αντί να είναι 
απομακρυσμένες φιγούρες στη ζωή 
των παιδιών τους, συμμετέχουν ενερ-
γά στην ανατροφή τους.

Η απουσία του πατέρα σε διαφο-
ρετικά στάδια της παιδικής ηλικίας

• Η απουσία του πατέρα στην παι-
δική και την πρώιμη παιδική ηλικία 
(1-7 ετών) μπορεί να έχει βαθιές επι-
πτώσεις στη ναρκισσιστική ανάπτυξη. 
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει φόβους 
που συνεπάγονται με την εγκατάλειψη 
και την απώλεια, καθώς επίσης παρα-
τηρείται και αυξημένη ανάγκη για εγ-
γύτητα από τη μητέρα. 

Η πατρική απουσία μπορεί ακόμα 
να επηρεάσει τη διαδικασία διαχωρι-
σμού-εξατομίκευσης και να αφήσει τα 
παιδιά σταθεροποιημένα στο μεταβρε-
φικό  στάδιο ανάπτυξης. Το παιδί μπο-
ρεί να οδηγηθεί σε στρεβλώσεις των 
φυσιολογικών ανταγωνιστικών συναι-
σθημάτων και φόβων τα οποία πρέπει 
να μάθει να αντιμετωπίζει, λόγω της 
έλλειψης του δεσμού με τον πατέρα. 

• Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
λανθάνουσας κατάστασης (7-11 ετών) 
μπορεί να στερήσει ένα παιδί από μια 
αίσθηση κυριότητας και παραγωγικό-
τητας που προέρχεται από την ανάπτυ-
ξη δεξιοτήτων και ταλέντων μέσω της 
μοντελοποίησης και της ταυτοποίησης 
με τον πατέρα. Το παιδί κατά τη διάρ-

κεια αυτού του σταδίου κατανοεί καλύτερα 
τον κόσμο γύρω του και αποκτά γνώση και 
κοινωνικές δεξιότητες. 

• Κατά τη διάρκεια της εφηβείας (12-18 
ετών) μπορεί να οδηγήσει σε υπερ-εξιδανί-

κευση του απόντος πατέρα και να οδηγήσει 
σε επίλυση ζητημάτων που δεν έχουν αντι-
μετωπιστεί σε προηγούμενα στάδια καθώς 
επίσης και την καθυστέρηση κοινωνικοποί-
ησης σε ομάδες συνομηλίκων. 

Ψυχική υγεία των παιδιών
Σύμφωνα με έρευνες, τα παιδιά που με-

γαλώνουν σε ένα σπίτι με απουσία του πα-
τέρα, παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά 
κατάθλιψης και αρνητικά συναισθήματα, 
έλλειψη εμπιστοσύνης και χαμηλή αυτοε-
κτίμηση. Εμφανίζουν μάλιστα 85% μεγαλύ-
τερες πιθανότητες στην εκδήλωση προβλη-
μάτων συμπεριφοράς που οφείλονται στο 
άγχος της εγκατάλειψης.

Σημαντικός είναι και ο αριθμός των παι-
διών των απόντων πατέρων που έχουν ανα-
φέρει επίσης αδυναμία προσκόλλησης σε 
οποιονδήποτε επόμενο πατριό που εισήλθε 
στην οικογένεια, συχνά λόγω της εσωτερι-
κής διατήρησης του «καλού» πατέρα και 
της προβολής του «κακού» πατέρα σε κάθε 
πατριό. 

Οι επιπτώσεις στα αγόρια 
και στα κορίτσια
Για ένα αγόρι, η ταύτιση με τον πατέρα 

καλλιεργεί μια αίσθηση αρρενωπότητας και 
εμπιστοσύνης, σε αντίθεση με ένα αγόρι που 
μεγαλώνει με την πατρική φιγούρα. Στερώ-
ντας τη βοήθεια του πατέρα στη διαμόρφω-
ση της δραστήριας κίνησής του, αδυνατεί 
να υπερασπιστεί τον εαυτό του ενάντια στον 
φόβο, εκδηλώνοντας παθητικότητα. Αυτά 
τα αγόρια συχνά εμφανίζουν υπερβολική 
αρρενωπότητα, η οποία μπορεί να προέρ-
χεται από υπερβολική αποζημίωση για την 

ανασφαλή ανδρική ταυτότητά τους. Αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη, αυξημένη 
επιθετικότητα και εκμετάλλευση απέναντι 
στις γυναίκες. 

Ο πατέρας-απών για κορίτσια σχετίζε-
ται με την πρώιμη εφηβική ωρίμανση που 
σχετίζεται με μια ποικιλία αρνητικών απο-
τελεσμάτων ψυχικής και σωματικής υγεί-
ας, συμπεριλαμβανομένου του αυξημένου 
κινδύνου 4,7% του καρκίνου του μαστού. 
Τα κορίτσια έχουν συγκεκριμένα υψηλό 
κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης και χαμηλή 
αυτοεκτίμηση όταν ένας πατέρας απουσιά-
ζει στην πρώιμη παιδική ηλικία. Ενώ έχουν 
περισσότερες πιθανότητες να βιώσουν ανα-
σφάλεια και δυσκολίες στις σχέσεις τους με 
τους άνδρες.

Ο ρόλος της ψυχοθεραπείας
Το παιδί ενός απόντος πατέρα μπορεί 

να έχει σύγχυση σχετικά με το ποιος είναι ο 
πατέρας του και γιατί δεν είναι κοντά. Όσο 
περισσότερες πληροφορίες έχει, τόσο καλύ-
τερη είναι η κοινωνική και συναισθηματική 
του ευημερία. Τα παιδιά που βιώνουν την 
απουσία του πατέρα συχνά φαντασιώνονται 
για εκείνον, πιστεύοντας ότι η απουσία του 
είναι δικό τους λάθος. Ένας από τους βασι-
κότερους ρόλους της ψυχοθεραπείας είναι 
να δημιουργήσει μια πιο ρεαλιστική εκτίμη-
ση του πατέρα, να αποκαταστήσει στο μέγι-
στο τις ψυχικές επιπτώσεις και να βελτιώσει 
την ποιότητα ζωής του παιδιού. 

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

«Όταν ο πατέρας είναι απών: 
Οι Ψυχολογικές επιπτώσεις στα παιδιά»

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 *

Σύμφωνα με 
έρευνες, τα παιδιά 
που μεγαλώνουν 

σε ένα σπίτι 
με απουσία 
του πατέρα, 

παρουσιάζουν 
υψηλότερα 

ποσοστά 
κατάθλιψης 

και αρνητικά 
συναισθήματα, 

έλλειψη 
εμπιστοσύνης 

και χαμηλή 
αυτοεκτίμηση

opinion
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Βαρύ φορτίο το επίθετο Κοσμοπούλου;
Σίγουρα κουβαλάω ένα «βαρύ» επώνυμο ταυτι-

σμένο με τη Θεσσαλονίκη. Μαζί του όμως κουβαλώ 
και την αγάπη που είχαν οι Θεσσαλονικείς για τον 
πατέρα μου και μια κληρονομιά που αποτελεί για 
μένα μεγάλο στοίχημα. 

Πότε αποκτήσατε το μικρόβιο της Αυτοδιοίκη-
σης;

Το μικρόβιο ήταν «θαμμένο» μέσα μου από το 
1990, όταν βρέθηκα στο πλάι του πατέρα μου και 
γνώρισα την πόλη από τη σκοπιά του ανθρώπου που 
έρχεται αντιμέτωπος με τα προβλήματά της και οφεί-
λει να βρει λύσεις.

Σκέφτεστε καμία φορά «ο μπαμπάς θα συμ-
φωνούσε με αυτή την απόφαση»;

Από μικρά κοριτσάκια μας πέρασε στο πετσί μας 
την αγάπη του για την πόλη. Μας δίδαξε πώς μπορείς 
να «διοικήσεις» με συναίνεση και σεβασμό την οικο-
γένεια, που αργότερα έγινε ολόκληρη η Θεσσαλονί-
κη. Πιστεύω δεν θα ήταν απλά σύμφωνος, θα ήταν 
περήφανος.

Πώς νιώθετε ως αντιδήμαρχος Παιδείας;
Βάρος και τεράστια ευθύνη. Κουβαλάς στην πλά-

τη σου το πιο ευαίσθητο κομμάτι μιας κοινωνίας: την 
εκπαίδευση των παιδιών μας και τη φροντίδα των 
χώρων μάθησης.

Τι κάνει τη Θεσσαλονίκη να ξεχωρίζει;
Η κουλτούρα και η μακρόχρονη ιστορία της ως 

σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης. Αλλά πάνω απ’ 
όλα η θάλασσα. Αυτή η θέα του Θερμαϊκού από την 
κορυφή της Αριστοτέλους με τον Όλυμπο στο βάθος. 
Απαράμιλλη!

Εάν υπήρχε μαγικό “ραβδί” ποιο έργο θα κάνα-
τε αμέσως στην πόλη;

Χωρίς δεύτερη σκέψη το μετρό. Είδα την Αθήνα 
να γίνεται αγνώριστη από την ημέρα που το απέκτη-
σε. Βλέπω στην Ευρώπη πώς αλλάζει την όψη των 
πόλεων και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

’Ενα συν και ένα πλην του χαρακτήρα σας…
«Επίμονος κηπουρός» είναι ο χαρακτηρισμός 

που θα μου έδινα. Πείσμα και επιμονή. Στοιχεία που 

μπορούν να είναι συν και πλην ταυτόχρονα. Στα συν 
θα προσέθετα τη διάθεση συναίνεσης και φροντίδας, 
στα πλην την έλλειψη υπομονής.

Δεν ξεχνάτε να τηλεφωνήσετε μέσα στη μέρα…
Κάποτε τους γονείς μου. Σήμερα η σκέψη μου 

ακόμη και τις πιο δύσκολες ώρες της δουλειάς «πε-
τάει» στα παιδιά μου, αλλά τα περιττά τηλεφωνήμα-
τα απαγορεύονται δια ροπάλου.

Τι σας αρέσει να μοιράζεστε στα social media;
Την αλήθεια μου. Που είναι τα παιδιά μου, το πα-

ρελθόν και το παρόν μου χωρίς φτιασιδώματα, αλλά 
και οι πιο αυθόρμητες, καθημερινές σκέψεις μου.

Μάθημα που θα μας αφήσει η πανδημία…
Δυστυχώς δεν είμαι σίγουρη ότι η πανδημία θα 

μας αφήσει θετικό μάθημα. Φοβάμαι μήπως μας 
αφήσει αίσθημα ιδρυματισμού, αντικοινωνικότητας 
και απομόνωσης. Όταν επιτέλους περάσει, ίσως δυ-
σκολευτούμε να αποκαταστήσουμε τις ανθρώπινες 
σχέσεις.

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

Η ρήση λέει «κατά μάνα κατά κύρη»… στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Ιωάννα Κοσμοπούλου αγάπησε τη Θεσσαλονίκη και τα προβλήματα της από τον πατέρα της, 
τον αείμνηστο δήμαρχο Ντίνο Κοσμόπουλο. Αντιδήμαρχος Παιδείας της διοίκησης Ζέρβα, πρώην πρόεδρος ΚΕΔΗΘ, Δρ.Βιοχημείας - τ.επίκουρη καθηγήτρια της Ιατρικής 

Σχολής ΑΠΘ και μητέρα τριών παιδιών. Πολλές ιδιότητες, ένα πρόσωπο με διάθεση για προσφορά στην πόλη και τους δημότες. 

Ιωάννα Κοσμοπούλου
Φοβάμαι το αίσθημα απομόνωσης μετά την πανδημία

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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Το επικίνδυνο έθιμο των Ρομά αναστάτωσε πάλι τις γειτονιές

Ψίθυροι καρδιάς 
με καταιγισμό πυρών στον Εύοσμο 

Το βράδυ της περασμένης Παρασκευ-
ής 2 Απριλίου μεταξύ των σπιτιών δύο 
οικογενειών ρομά, στον Εύοσμο, σήμανε 
συναγερμός. Ένας 20χρονος απήγαγε 
κατά το ποινικό δίκαιο, «έκλεψε» κατά 
το έθιμο των ρομά την αγαπημένη του, 
με σκοπό να την παντρευτεί. Η άρνηση 
όμως της οικογένειας του κοριτσιού, το 
οποίο σε δύο μήνες θα ενηλικιωθεί, σή-
μανε πόλεμο. 

Επί ώρες μεταξύ των δύο σπιτιών 
ακούγονταν απειλές, πυροβολισμοί στον 
αέρα, ενώ καταγράφηκε μέχρι και κα-
ταιγισμός πυρών. Σημάδια από σφαίρες 
φωτογραφήθηκαν για να περιληφθούν 
στη δικογραφία. Η μία τρύπησε ένα τζάμι 
αυτοκινήτου. Άλλες καρφώθηκαν στους 
τοίχους του σπιτιού και στα μπαλκόνια. 
Μία βρέθηκε σε πλαστική καρέκλα. «Μας 
γάζωσαν» έλεγαν οι εμπλεκόμενοι.  

Όλα ξεκίνησαν όταν η γιαγιά του κο-
ριτσιού κατήγγειλε στην αστυνομία την 
αρπαγή. Οι συγγενείς της πήγαν το ίδιο 
βράδυ να ζητήσουν τον λόγο από την οι-
κογένεια του νεαρού. Είπαν πως το ίδιο 
είχε συμβεί πάλι πριν δύο χρόνια και πή-
ραν πίσω το παιδί τους. Τότε ήταν μόλις 
15 χρόνων. «Η κοπέλα πήγε με τη θέλη-
σή της», επιμένουν οι γονείς του νεαρού 
που ενεπλάκησαν στη διαμάχη και κλή-
θηκαν να δώσουν εξηγήσεις στην αστυ-
νομία. Ακούστηκαν πυροβολισμοί, στην 
αρχή στον αέρα. Ακολούθησαν κι άλλοι. 
Ευτυχώς χωρίς θύματα. Η απόφαση ο 
γαμπρός να κλέψει τη νύφη μπορεί να 
οδηγήσει σε τραγικές συνέπειες. «Μην 
εκπλαγείτε εάν λίγες ημέρες μετά το 
πιστολίδι ακολουθήσει γλέντι», έλεγαν 
στην Karfitsa άνθρωποι που γνωρίζουν 
καλά πώς καταλήγουν τέτοιες υποθέσεις 
στους μαχαλάδες της Θεσσαλονίκης.  

Τα όσα συνέβησαν από το βράδυ της 
Παρασκευής μέχρι το βράδυ του Σαβ-
βάτου στον Εύοσμο αντιμετωπίστηκαν 
με σχετικά ένα επιεικές κατηγορητήριο 
εναντίον δύο ατόμων από τις δύο οικο-

γένειες, που συνελήφθησαν. Άσκοποι 
πυροβολισμοί, οπλοχρησία, φθορές και 
απειλή περιλαμβάνει το κατηγορητή-
ριο που παρέπεμψε στο Αυτόφωρο τους 
συλληφθέντες. «Σε δύο μήνες δεν θα 
υπάρχει υπόθεση, θα έχει ενηλικιωθεί το 
κορίτσι και όλα θα έχουν λυθεί», σχολία-
ζε παράγοντας της δικαιοσύνης. 

 
«Πρέπει να αφήσουμε 
αυτά τα έθιμα» 
 Το έθιμο ο γαμπρός να κλέβει τη 

νύφη, με όποιες συνέπειες μπορεί να 
προκαλέσει αυτή η πράξη στις οικογένει-
ες, βρίσκει αντίθετους τους συλλόγους 
των ρομά, που ζητούν από τις οικογέ-
νειες να κάνουν ένα βήμα παραπάνω. Η 
συντριπτική πλειοψηφία των κοριτσιών, 
όπως και των αγοριών, είναι ανήλικοι. 
«Προσπαθούμε με διάφορες δράσεις, 
με εκστρατείες ενημέρωσης να καταπο-
λεμήσουμε αυτό το φαινόμενο. Έχουμε 
κάνει πρόοδο θα τα καταφέρουμε, όμως 
θέλει χρόνο. Λέμε όχι στους πρόωρους 
γάμους μεταξύ ανηλίκων», ξεκαθαρί-
ζει ο πρόεδρος της πανελλήνιας συνο-

μοσπονδίας ρομά Βασίλης Πάντζιος. 
«Χρειάζεται παιδεία και σωστός τρόπος 
να αλλάξει αυτό», συμπληρώνει. «Το να 
παντρεύεσαι από 14 και 15 χρόνων και 
ειδικά τις γυναίκες που κάνουν παιδιά, 
επιβαρύνει περισσότερο την κατάσταση 
και έτσι δεν μπορούμε να φτάσουμε στην 
κανονικότητα», σημειώνει ο πρόεδρος 
των ρομά.  

Τα μέλη των συλλόγων που κάνουν 
μεγάλες προσπάθειες ένταξης των πλη-
θυσμών ρομά στην κοινωνία υπογραμ-
μίζουν ότι οι γάμοι ανηλίκων είναι αυτοί 
που αποτελούν μία από τις αφετηρίες του 
μεγάλου προβλήματος απομόνωσης. 
«Είναι από τις βασικές αιτίες που δεν συ-
νεχίζουν τα παιδιά, ειδικά τα κορίτσια, το 
σχολείο», ανέφερε ο κ. Πάντζιος τονίζο-
ντας ότι τα προβλήματα θα λυθούν μό-
νον μέσα από την παιδεία και το σχολείο.  

Πίσω στις γειτονιές του Ευόσμου, 
όπου συνέβη το «πολεμικό» επεισόδιο 
του περασμένου Σαββάτου, οι αρχές 
του εθίμου των οικογενειών είναι συ-
γκεκριμένες. Συνήθως ο πατέρας επι-
λέγει να δώσει την κόρη του σε έναν 

γαμπρό. Αναζητεί μία οικογένεια για να 
την αποκαταστήσει. Έτσι παρατηρούνται 
αρραβώνες και γλέντια με 11χρονες 
και 12χρονες. Τότε αρχίζει η δέσμευση. 
Στην πορεία, εάν το κορίτσι ερωτευτεί 
άλλον νεαρό, αρχίζουν τα προβλήματα 
που μπορεί να εξελιχθούν σε συρράξεις 
μεταξύ οικογενειών. Στη Θεσσαλονίκη 
έχουν σημειωθεί επεισόδια με σοβαρούς 
τραυματισμούς από όπλα. Ειδικά εάν ο 
αγαπημένος αποφασίζει να κλέψει το 
κορίτσι και το απομακρύνει από την οι-
κογένεια. Στην περίπτωση του ζευγαριού 
στον Εύοσμο ο 20χρονος και η νεαρή δεν 
έχουν εντοπιστεί ακόμη. Η αρπαγή της 
μέλλουσας νύφης είναι ένα από τα έθιμα 
των ρομά, ειδικά εάν ο πατέρας της δεν 
έχει επιλέξει τον συγκεκριμένο γαμπρό 
που εκείνη θέλει. «Σε αυτές τις περιπτώ-
σεις η αρπαγή είναι μέσο πίεσης προς την 
οικογένεια να δεχτεί τον γαμπρό», σχο-
λιάζουν άνθρωποι που βρίσκονται κοντά 
στην κοινότητα των ρομά της Θεσσαλο-
νίκης. «Και γι’ αυτό η αρπαγή της νύφης 
δεν καταλήγει στα δικαστήρια, αλλά σε 
γλέντι γάμου».

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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Το εντυπωσιακό μοντέλο Ειρήνη Μπουντούκη μιλάει στην Karfitsa

«Τα ρατσιστικά και σεξιστικά σχόλια 
πλέον δεν με αφορούν»

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και 
περισσότερα plus size μοντέλα 
μπαίνουν στον χώρο της μόδας, 

ο οποίος άρχισε – επιτέλους – να 
αγκαλιάζει γυναίκες που θέλουν να 
ασχοληθούν με το modeling χωρίς 
να κοιτάει το νούμερο στην ζυγαριά, 
ούτε τις αναλογίες τους. Στο εξωτερικό 
μάλιστα είναι περιζήτητα και ακριβο-
πληρωμένα. Στην Ελλάδα ένα από τα 
πιο γνωστά plus size μοντέλα είναι 
η Ειρήνη Μπουντούκη. Η μελαχρινή 
καλλονή με το πανέμορφο πρόσωπο 
και τις χυμώδεις καμπύλες της έχει 
καταφέρει να είναι από τα πρώτα πρό-
σωπα στην εγχώρια βιομηχανία των 
plus size μοντέλων και η καριέρα της 
έχει φτάσει εκτός συνόρων.

Η Ειρήνη Μπουντούκη γεννημένη και 
μεγαλωμένη στη Δυτική Αττική σπού-
δασε στη Θεολογική σχολή Αθηνών, το 
όνειρο της όμως να γίνει μοντέλο την 
οδήγησε σε άλλα μονοπάτια. Στη συνέ-
χεια ήρθε στη ζωή της η μητρότητα, ο 
γάμος και κάπως μοιραία βρέθηκε στην 
αγαπημένη της Θεσσαλονίκη, οικογενει-
ακώς.

Το μοντέλο σε συνέντευξη που πα-
ραχώρησε στην Karfitsa μιλάει μεταξύ 
άλλων για τον ρατσισμό και τον σεξισμό 
που έχει βιώσει στην επαγγελματική της 
πορεία μέσα στον χώρο της μόδας.

 Υπάρχει χώρος για το plus size 
modeling στην Ελλάδα; Η αγορά της 
χώρας μας στο modeling γενικά είναι 
πολύ περιορισμένη. Άλλωστε το επάγ-
γελμά μας είναι συνυφασμένο με τα 
ταξίδια. Φυσικά και υπάρχουν εταιρίες 
ρούχων που συνεργάζονται με plus size 
μοντέλα. Και πρόσφατα, για πρώτη φορά 
στα Βαλκάνια, κυκλοφόρησε και καμπά-
νια για τσάντες ελληνικού brand, στην 
οποία είχα την τιμή να είμαι το κεντρικό 
πρόσωπο.

 Έχετε βιώσει ρατσισμό στον χώρο; 
Ρατσισμό στο ξεκίνημα μου έχω βιώσει 

για τα κιλά μου, αργότερα για την οικο-
γενειακή μου κατάσταση, για το αν μια 
μητέρα μπορεί να είναι μοντέλο, αλλά 
και σεξισμό. Για παράδειγμα με έχουν 
ρωτήσει «σε αφήνει ο άντρας σου να 
φεύγεις;» κ.α. Ωστόσο με την πάροδο του 
χρόνου αυτού του είδους τα σχόλια είναι 
ελάχιστα, αλλά κυρίως δεν με αφορούν.

 Τι πιστεύετε πως άλλαξε στον χώρο 
της μόδας και έχει ανοίξει αυτή η νέα 
αγορά, σε παγκόσμιο επίπεδο; Έχουμε 
ανάγκη να εκπροσωπούμαστε όλες και 
όλοι μέσω της μόδας. Είναι απαραίτητο! 
Γιατί είμαστε μοναδικοί! Όταν αυτό άρχι-

σε να συμβαίνει και να αγκαλιάζεται όλο 
και περισσότερο από τους δημιουργούς, 
αλλά κυρίως από το κοινό, ακολούθησε 
αυτό το καταπληκτικό που ζούμε τώρα. 
Μια μόδα που γίνεται ολοένα πιο συμπε-
ριληπτική και χωρίς διακρίσεις! Όλο αυτό 
φαντάζει τόσο αισιόδοξο και ελπιδοφόρο 
σε εποχές που έχουμε ανάγκη για ελπίδα 
και αισιοδοξία. 

Συμφωνείτε με τον όρο plus size 
μοντέλο; Για εμένα ο όρος αυτός πρέπει 
να υπάρχει μόνο στα board των πρακτο-
ρείων και αυτό για διευκόλυνση των πε-
λατών. «Plus size? More like my size» 

Ashley Graham. 
Τελικά τι ορίζει ένα υγιές πρότυπο 

στον χώρο του modeling, όσον αφορά 
το ζήτημα των κιλών; Ανεξαρτήτως κι-
λών, ο μοναδικός που είναι αρμόδιος να 
ορίσει τι είναι υγιές είναι ο ιατρικός κλά-
δος. 

Τι θα λέγατε σε ένα κορίτσι που θέ-
λει να ασχοληθεί με το modeling αλλά 
του λένε «πρέπει να αδυνατήσεις».

«Να ξέρεις και να θυμάσαι ποιά/ος εί-
σαι». Η αυτογνωσία και η αυτοεκτίμηση 
μας είναι ανεκτίμητα!

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Η  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ
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Η «K» ανοίγει το φάκελο «Ακαδημίες» και ο Σπύρος Κουλούρης 
απαντά στις συνθήκες που διαμορφώνει η πανδημία

«Είμαστε το μοναδικό κράτος
που δεν αθλούνται τα παιδιά»

«Φάκελος ακαδημίες»: Πόσο επη-
ρεάζει την ψυχοσύνθεση των νεαρών 
αθλητών το «λουκέτο» σε αυτές; Ποιος 
ο κίνδυνος που δημιουργείται από την 
μακρά αποχή από τα γήπεδα; Κατά πόσο 
οι συνθήκες αυτές δημιουργούν προ-
βλήματα βιοπορισμού στους προπονητές 
των ακαδημιών; Η Karfitsa απαντά σε 
όλα αυτά τα ερωτήματα μέσω της συνέ-
ντευξης του προπονητή αναπτυξιακών 
τμημάτων των ακαδημιών του ΠΑΟΚ και 
καθηγητή φυσικής αγωγής και αθλη-
τισμού, Σπύρου Κουλούρη (κατόχου 
του διπλώματος Α της UEFA) ο οποίος 
απαντάει στα παραπάνω ερωτήματα και 
αναλύει την δραματική κατάσταση που 
εξελίσσεται και επηρεάζει όλα τα παιδιά, 
όλων των ηλικιών που μετά το σχολείο, 
στερούνται και την ενασχόλησή τους με 
τον αθλητισμό. 

- Ποιες οι επιπτώσεις στα τμήματα 
υποδομής από το μακροχρόνιο «λου-
κέτο» που έχει μπει ελέω πανδημίας; 
«Οι σημαντικότερες επιπτώσεις αφορούν 
τον ψυχισμό των παιδιών. Η έλλειψη κοι-
νωνικοποίησης και εκτόνωσης των βιο-
λογικών αναγκών των παιδιών τα οδηγεί 
με μαθηματική ακρίβεια στην αποξένω-
ση και σε καταθληπτικές συμπεριφορές. 
Μακάρι να μην οδηγηθούμε σε τίποτα 
από τα παραπάνω, όμως τα «κενά» αυτά 
που βιώνουν τα παιδιά έναν χρόνο τώρα 
δεν γεμίζουν εύκολα, γιατί αποτυπώ-
νονται και χαράζονται μέσα στην ψυχή 
τους. Η βιολογική και επαγγελματική 
εξέλιξη των νέων του «αύριο» θα χτυπη-
θεί βάναυσα. Και γι’ αυτό δεν θα φταίνε 
σε τίποτα τα παιδιά».

- Κατά πόσο ελλοχεύει ο κίνδυνος 
να χαθούν νέες γενιές αθλητών και 
πόσο επηρεάζει τους νεαρούς αθλη-
τές η μακροχρόνια απουσία τους από 
τα γήπεδα; «Ο κίνδυνος είναι μεγάλος 
και πολύ φοβάμαι πως οι συνέπειες θα 
είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που 

έχουν υποστεί για παράδειγμα ερασιτε-
χνικές και ημιεπαγγελματικές ομάδες. 
Και η εξήγηση σε αυτό είναι πως στις 
μικρές ηλικίες, δηλαδή σε παιδιά από 5 
μέχρι 11 ετών, τα παιδιά ακόμα διαμορ-
φώνουν τον χαρακτήρα τους. Ουσιαστι-
κά σε αυτόν τον έναν χρόνο πανδημίας, 
έχουν χαθεί δύο αγωνιστικές σεζόν. Οι 
ακαδημίες παράγουν έργο και βάζουν τις 
βάσεις για τον ποδοσφαιριστή του αύριο. 
Τα χρόνια αυτά είναι πολύτιμα διότι δημι-
ουργούνται τα πρώτα κινητικά πρότυπα 
που αποτυπώνονται στο υποσυνείδητο 

και στη μνήμη των παιδιών δημιουργώ-
ντας έτσι βήμα βήμα όλες εκείνες τις πο-
δοσφαιρικές συνήθειες - κινήσεις - που 
συνθέτουν το παζλ ενός ολοκληρωμέ-
νου ποδοσφαιριστή. Είναι κρίμα πάντως 
να χαθούν νέες γενιές αθλητών, γιατί 
υπάρχει πολύ μεγάλο ταλέντο και κίνη-
τρο από τα παιδιά. Δυστυχώς μπορεί να 
λέμε πως πολεμήσαμε συγκριτικά με άλ-
λες χώρες καλύτερα την πανδημία, αλλά 
όσον αφορά το κομμάτι του αθλητισμού 
είμαστε ίσως η μοναδική χώρα που αφή-
σαμε το πιο υγιές κομμάτι της κοινωνίας 

τον αθλητισμό κλειστό. Είμαστε το μόνο 
κράτος που δεν αθλούνται τα παιδιά. Και 
γι’ αυτό οφείλουν οι ειδικοί να δώσουν 
εξηγήσεις».

- Υπάρχουν παράλληλες δράσεις 
ή σεμινάρια που τρέχουν έτσι ώστε να 
απασχολούνται τα παιδιά των ακαδη-
μιών την περίοδο που εκτός από τις 
αθλητικές δραστηριότητες, είναι κλει-
στά και τα σχολεία; «Προσπαθούμε όσο 
μπορούμε να κρατάμε μια επικοινωνία 
με τα παιδιά μέσω διαφόρων meetings 
που κάνουμε. Επίσης, πραγματοποιούμε 
κάποιες δραστηριότητες κυρίως ψυχα-
γωγικού χαρακτήρα, μέσα από εκπαι-
δευτικά κουίζ, με βίντεο και ερωτήσεις 
προπονητικού περιεχομένου σε στόχους 
που είχαμε θέσει ως ακαδημία από την 
αρχή της σεζόν».

- Σε ότι αφορά αμιγώς εσάς τους 
προπονητές η κατάσταση αυτή σας οδη-
γεί εκτός των άλλων και σε προβλήμα-
τα ακόμα και βιοπορισμού; «Ο κλάδος 
των προπονητών έχει πληγεί σημαντικά 
διότι οι περισσότεροι προπονητές ανα-
πτυξιακών ηλικιών δεν λαμβάνουν κα-
νένα βοήθημα και ξέρω δυστυχώς πολ-
λούς συναδέλφους που ζουν μια άθλια 
βιοποριστική και ψυχική κατάσταση. Εγώ 
είμαι από τους τυχερούς διότι τυχαίνει 
να εργάζομαι σε μία πολύ οργανωμένη 
ΠΑΕ όπως είναι αυτή του ΠΑΟΚ που έχει 
μεριμνήσει στα πάντα και φυσικά στο οι-
κονομικό κομμάτι. Αυτό που μας ενοχλεί 
όμως περισσότερο είναι το γεγονός πως 
ακόμα και τώρα δεν υπάρχει πλάνο για τα 
παιδιά. Δεν υπάρχει πλάνο για την επό-
μενη ημέρα του παιδικού αθλητισμού. 
Και είναι πολύ κρίμα διότι ο αθλητισμός 
διατηρεί την ελπίδα στο πρόσωπο όλων 
μας. Είμαστε το μόνο κράτος με κλειστές 
ακαδημίες. Αν δεν σέβονται εμάς, ας σε-
βαστούν τουλάχιστον τα χιλιάδες παιδιά 
σε όλη την Ελλάδα». 

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Ο Ν  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο
Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Ο Ν  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο
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Το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής μετά από έξι μήνες δι-
ακοπής ξεκινάει και πάλι την Κυριακή. Ο προπονητής του 
Ηρακλή, Σπύρος Μπαξεβάνος, μίλησε στην Karfitsa για 
το μεγάλο κίνητρο που υπάρχει σε όλο τον σύλλογο για 
να καταφέρει η ομάδα στο τέλος της σεζόν να πανηγυρί-
σει την άνοδο στην επόμενη κατηγορία. 

- Ποια λέξη πλέον βγαίνει από τα χείλη σας ενόψει 
της επανέναρξης του πρωταθλήματος μετά από έξι 
μήνες; «Eπιτέλους. Αυτή είναι η λέξη που βγαίνει από τα 
χείλη όλων μας. Έξι μήνες μετά ξανά στη δράση. Το διά-
στημα ήταν μεγάλο και πλέον ξεκινάει ένας άλλος ακόμα 
πιο μεγάλος αγώνας, ώστε η ομάδα να βρει τη φόρμα της 
και να διεκδικήσει στην άνοδο. Οι αγώνες είναι το «ψωμί» 
κάθε αθλητή και ανυπομονούμε άπαντες για δράση».

- Πόσο έτοιμος είναι ο Ηρακλής; «Ο βαθμός ετοι-
μότητας είναι σχετικός. Όλες οι ομάδες προέρχονται από 
απραξία μισού έτους. Εμείς σε όσο διάστημα είχαμε δου-
λέψαμε, προσπαθήσαμε να περάσουμε στα παιδιά την 
φιλοσοφία μας και το έργο μας το κάνει πιο εύκολο το 
γεγονός πως το ρόστερ απαρτίζεται από ποδοσφαιριστές 
έμπειρους. Βέβαια ο χρόνος πιέζει και εμείς πρέπει να 
μπούμε κατευθείαν με το... δεξί, γιατί μη ξεχνάμε έχουμε 
να καλύψουμε και το χάντικαπ των τεσσάρων βαθμών 
από την κορυφή της βαθμολογίας».

- Δεύτερη θητεία για εσάς στον Κυανόλευκο πάγκο. 
Ποιες είναι οι συνθήκες που βρήκατε στον σύλλογο σε 
αυτή την νέα προσπάθεια; «Είναι πολύ διαφορετικά τα 
πράγματα, συγκριτικά με την προηγούμενη φορά. Καταρ-
χήν, είναι άλλη κατηγορία, αλλά είναι μεγάλη ευκαιρία 
να έρθει η άνοδος και δεν σκοπεύουμε να την αφήσουμε. 

Ο Ηρακλής είναι μία ομάδα που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ 
και μακάρι να τα καταφέρουμε και πάλι». 

- Αποτελεί και για εσάς ένα μεγάλο κίνητρο να κα-
ταφέρετε να πάρετε και σε αυτή τη θητεία σας την άνο-
δο στην επόμενη κατηγορία; «Σαφώς και είναι και για 
‘μένα ένα πολύ μεγάλο κίνητρο. Θέλω να πανηγυρίσω 
την άνοδο και σε αυτή μου τη θητεία και μακάρι αυτή να 
συνδυαστεί και με ένα δώρο που θα είναι η αναδιάρθρω-
ση ώστε να κερδίσουμε ουσιαστικά δύο κατηγορίες».

- Το ρόστερ που έχετε στη διάθεσή σας απαρτίζε-
ται από ένα κράμα έμπειρων παικτών που γνωρίζουν 
το βάρος της φανέλας και πολλών νεαρών. Πόσο 
εφικτός είναι ο στόχος της ανόδου; «Το μόνο που μας 
προβληματίζει είναι ο χρόνος. Αυτό το ξέραμε όμως. Είναι 
σαφώς μειονέκτημα. Δεν θα είναι εύκολο. Θα τα δώσου-
με όλα όμως. Πρέπει την Κυριακή να κάνουμε αρχή με 
τρίποντο, να πάρουμε ώθηση και είμαι αισιόδοξος θα τα 
καταφέρουμε». 

- Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στον κόσμο ενόψει 
της επανέναρξης; Τι να περιμένουν από την ομάδα; «Το 
μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Είμαστε όλοι αποφασισμένοι να 
κάνουμε ό,τι περνάει από τα πόδια μας για να μπορέσουμε 
να ανεβάσουμε την ομάδα ξανά σε επαγγελματικές κατη-
γορίες και να δώσουμε χαρά στον κόσμο. Για τον Ηρακλή 
είναι μεγάλο μειονέκτημα που δεν έχει τον κόσμο δίπλα 
του, αφού μας δίνουν μεγάλη ώθηση, όμως η άνοδος θα 
είναι το δώρο μας σε αυτούς μέχρι να μπορέσουμε και 
πάλι μόλις το επιτρέψει η πανδημία να ανταμώσουμε στο 
γήπεδο».

opinion
Ο Αρης που διέψευσε όλους  

εκείνους που τον αμφισβητούσαν

Τι συζητιέται περισσότερο φέτος θετικά με θέμα 
τη Super League1; Η μεγάλη βαθμολογική διαφορά 
του Ολυμπιακού από τις υπόλοιπες ομάδες που βρί-
σκονται στην πρώτη τετράδα του σχετικού πίνακα 
και η ποδοσφαιρική ποιότητα του Αρη. Οι Πειραιώ-
τες, και μ’ αυτή την ιδέα έχουν συμβιβαστεί και οι 
αντίπαλοι τους που στο ξεκίνημα του Πρωταθλήμα-
τος είχαν ως στόχο να κατακτήσουν τον τίτλο, βρί-
σκονται  αγκαλιά με το τρόπαιο. Πίσω τους, με ση-
μαντική όμως βαθμολογική διαφορά ο Αρης. Ομάδα 
που μετά την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία, 
κάθε χρόνο γίνεται ακόμη περισσότερο δυνατή. Δύο 
συνεχόμενες χρονιές οι «κίτρινοι» κατέκτησαν θέση 
που οδηγούσε στην Ευρώπη και φέτος είναι το πρώ-
το φαβορί για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. 
Επιτυχία που μπορεί μεν να μην  οδηγεί σε συμμε-
τοχή στην προκριματική φάση του Τσάμπιονς Λιγκ. 
Στο  Europa Conference League θα συμμετάσχουν 
οι «κίτρινοι», αλλά για τον Αρη που μεγαλώνει δεν 
παύει να είναι μία επιτυχία που ενισχύει το γόητρο 
του. Δεν θα είναι άλλωστε μικρό επίτευγμα μία ομά-
δα που έχει το μικρότερο μπάτζετ από τις ομάδες 
του big4 να καταφέρνει, πλην του πρωταθλητή, 
όλοι οι υπόλοιποι να βλέπουν την πλάτη του. Αυτό 
θα είναι το πρώτο μεγάλο κέρδος του Αρη αν κατα-
φέρει να «κλειδώσει» τη 2η θέση. Το δεύτερο που 
έχει αξία είναι το γεγονός ότι ο Αρης ό,τι κερδίσει 
φέτος θα το κερδίσει με το σπαθί του και έχοντας 
πρώτα πείσει για τις αγωνιστικές του δυνατότητες. 
Παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, έχει πετύχει ρεκόρ 
που είχαν στοιχειώσει επί δεκαετίες και όποιος μι-
λάει για την αγωνιστική ποιότητα της φετινής ομά-
δας, μόνο καλά λόγια έχει να πει. Το αντίθετο θα 
ήταν άδικο. Γιατί ο Αρης, παρά την όποια δυσκολία 
έχει στο τελείωμα των φάσεων, έχει ισορροπία στις 
γραμμές με ποδοσφαιριστές που διαθέτουν μπόλι-
κο ταλέντο. Αυτός είναι και ο λόγος που διέψευσαν 
όλους εκείνους που μετά τις πρώτες αγωνιστικές 
έλεγαν δημοσίως ότι η ομάδα θα ξεφουσκώσει. Πέ-
ρασαν όμως 28 αγωνιστικές και ο Αρης όχι μόνο δε 
ξεφούσκωσε, αλλά κάθε αγωνιστική επιβεβαιώνει 
ότι του αξίζει η 2η θέση.  

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

Ο προπονητής του Ηρακλή 
Σπύρος Μπαξεβάνος στην Karfitsa

«Αποφασισμένοι το τέλος 
να μας βρει πρωταθλητές!»
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