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η Ανάσταση 

στη Θεσσαλονίκη
16 πρόσωπα της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης στέλνουν 

την επιθυµία τους για το εφετινό Πάσχα της πανδηµίας
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οικογένειες, 

το τραπέζι της 
Ανάστασης θα έχει 

απόντες. Ανθρώπους 
που χάθηκαν σε 

αυτόν τον πόλεμο με 
τον ιό.

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

 

Από τον Επιτάφιο θρήνο 
στην Ανάσταση 

Μέσα στις τρεις επόμενες ημέρες, ζούμε τα πάντα. Τη Σταύρωση, την Tαφή και την Ανά-
σταση. Και τα τρία γεγονότα της Χριστιανοσύνης σηματοδοτούν την πορεία του ανθρώπινου 
γένους στoν πλανήτη. Μια πορεία με αρκετά δάκρυα και πόνο. Η αλήθεια είναι ότι τους 
τελευταίους μήνες, εξαιτίας της πανδημίας, οι άνθρωποι έχουν ρίξει άφθονο δάκρυ. 

Στον κόσμο αλλά και στην πατρίδα μας. Πάνω από δέκα χιλιάδες άνθρωποι, φέτος, θα 
λείψουν από τις διαδρομές των τριών αυτών ημερών. Για κάποιες οικογένειες, το τραπέζι 
της Ανάστασης θα έχει απόντες. Ανθρώπους που χάθηκαν σε αυτόν τον πόλεμο με τον ιό.

Ανθρώπους που δεν είναι απλώς αριθμοί σε κάποιο δελτίο ενημέρωσης, που ακού-
με κάθε απόγευμα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Γι’ αυτό και κάνω και εγώ έκκληση σε 
όλους. Να είμαστε προσεκτικοί στον δρόμο για τη μεγάλη έξοδο σε φίλους και γνωστούς. 
Ιδιαίτερα οι «πολυμήχανοι», που βρήκαν τρόπο να αποδράσουν. Δεν είναι ώρα για να τους 
κουνήσουμε το δάκτυλο και να τους τιμωρήσουμε για την «πονηριά» τους. Ανθρώπινο το 
σφάλλειν.

Τους ζητάμε απλώς να κρατήσουν και να κρατήσουμε τα μέτρα. Να προσέχουμε διπλά. 
Το οφείλουμε σε όλους αυτούς που χάθηκαν. Το οφείλουμε στους γιατρούς και τους νο-
σοκόμους. Καταλαβαίνω και τη λαχτάρα και την επιθυμία να ζήσουμε ως άνθρωποι. Να 
«αναστήσουμε» βρε αδελφέ, όπως κάνουμε χρόνια τώρα. Μπορούμε. Ας το πράξουμε μέσα 
μας και με προσοχή απέξω μας. Ο εφιάλτης, δυστυχώς, δεν έχει τελειώσει, όπως ελπίζαμε 
πέρυσι τέτοιες ημέρες. 

Ο αγώνας συνεχίζεται. Τέτοιες ημέρες θα ήταν ευκολότερο για μένα να σχολιάζω τη 
μεγάλη έξοδο. Τις ουρές χιλιομέτρων στα διόδια. Όπως γινόταν χρόνια τώρα. Να ζητάω να 
προσέχουν οι οδηγοί, για να μη θρηνήσουμε θύματα στους δρόμους. Δυστυχώς, η ζωή μας 
άλλαξε την ατζέντα. Αυτή την ώρα κουβαλάμε έναν άλλον σταυρό. Η πορεία προς τον Γολ-
γοθά μάς τράβηξε πολύ. Αυτή ήταν και είναι η σκληρή δοκιμασία της γενιάς μας.

Σε λίγα 24ωρα, το «Χριστός Ανέστη» θα ηχήσει. Σε μια περίεργη για την ώρα Ανάσταση. 
Όχι στις δώδεκα, όπως είχαμε συνηθίσει. Όχι σε γεμάτες (έστω και για λίγο) εκκλησίες. Αυτό, 
όμως, δεν αλλάζει τα όσα νοηματοδοτεί η Ανάσταση. Η κάθε Ανάσταση γίνεται εντός μας. 
Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτή μόνο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Φτάνει να θέλουμε. Γιατί 
η αλήθεια είναι ότι, ως μικροί θεοί, μπορούμε τα πάντα. Καλή και Κάθε Ανάσταση, αγαπητοί 
αναγνώστες. Και πριν καθίσετε στο τραπέζι του οβελία, κάντε και ένα self-test. Το κόστος 
μικρό, αλλά το κέρδος μεγάλο…

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Καμία πρόθεση για πρόωρες εκλογές σύμφωνα με τις κινήσεις του πρωθυπουργού 

Ώρα αντεπίθεσης 
με αέρα άρσης περιορισμών

Με «όπλο» την προοδευτική 
άρση των περιορισμών τις 
επόμενες μέρες, αλλά και 

το πακέτο ελαφρύνσεων φορολογι-
κών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, 
η κυβέρνηση επιχειρεί ένα πολιτικό 
comeback ύστερα από αρκετούς μήνες 
φθοράς, λόγω του νέου lockdown, της 
έλλειψης καθαρού μηνύματος αρκετές 
φορές, αλλά και της κόπωσης των 
πολιτών, που μεταφράστηκε σε έντονο 
εκνευρισμό σε αρκετές περιπτώσεις. 

Η κυβέρνηση, όμως, επιχειρεί μια 
πολιτική αντεπίθεση πλέον, καθώς η διά-
θεση αλλάζει, το σπιράλ των δύσκολων 
αποφάσεων φαίνεται πως μένει πίσω, 
ενώ η πίεση στο ΕΣΥ, καίτοι μεγάλη, 
θεωρείται διαχειρίσιμη. Η απόφαση της 
κυβέρνησης, δε, παρά την απαγόρευση 
εξόδου για το Πάσχα, να απελευθερώσει 
αμέσως δραστηριότητες, όπως η εστίαση 
και η επαναλειτουργία όλων των βαθμί-
δων της εκπαίδευσης, λειτουργεί εκτο-
νωτικά για αρκετούς πολίτες, οι οποίοι 
αντιλαμβάνονται ότι η μάχη έχει…σκα-
μπανεβάσματα. 

Τα μηνύματα των ερευνών
Στις προαναφερθείσες διαπιστώσεις 

συνηγορούν τα μηνύματα που έρχονται 
στο κυβερνητικό επιτελείο από τις δημο-
σκοπήσεις που βλέπουν το φως της δη-
μοσιότητας. Για παράδειγμα, στους ποιο-
τικούς δείκτες της έρευνας της Pulse για 
τον ΣΚΑΪ, οι πολίτες αποτιμούν, επίσης, 
θετικά τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυ-
βέρνηση για οικονομία και κοινωνία. Αρ-
χικά, για τα μέτρα οικονομικής ελάφρυν-
σης σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, το 55% 
δηλώνει ότι είναι σε σωστή κατεύθυνση 
και το 29% ότι είναι σε λανθασμένη. Το 
54% στηρίζει την απόφαση να μην επι-
τραπεί η έξοδος του Πάσχα, σε αντίθεση 
με το 38%, ενώ το 75% δηλώνει ότι είναι 
σωστό το άνοιγμα εστίασης και σχολείων 

μετά το Πάσχα, σε αντίθεση με το 16%. 
Η θετική ανταπόκριση σε αυτούς 

τους δείκτες αντανακλάται και στην ει-
κόνα τόσο της ΝΔ όσο και του Κυριάκου 
Μητσοτάκη. Η ΝΔ ανοίγει την ψαλίδα με 
36% (35% στην προηγούμενη έρευνα) 
έναντι του ΣΥΡΙΖΑ που συγκεντρώνει 
23,5% (24% στην προηγούμενη έρευ-
να). Στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή, 
η διαφορά ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ είναι 13,5% (38% 
η ΝΔ έναντι 24,5% του ΣΥΡΙΖΑ). Ενώ 
στην προηγούμενη έρευνα της Pulse, 
τον Μάρτιο, η ψαλίδα στην εκτίμηση ψή-
φου είχε κλείσει στις 12 μονάδες. Στην 
καταλληλότητα για πρωθυπουργία, ο κ. 
Μητσοτάκης παίρνει μια μονάδα και προ-
ηγείται με 44% έναντι 26% του Αλέξη 
Τσίπρα. 

Παρόμοια είναι και η εικόνα που 
αποτυπώνεται στη μηνιαία έρευνα της 
Opinion Poll, όπου η ΝΔ προηγείται με 
16% του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου 
(36,2% έναντι 20,2% του ΣΥΡΙΖΑ), ενώ 

και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κυριαρχεί 
με «double score» στην καταλληλότητα 
για πρωθυπουργία (52% έναντι 18,5%). 
Ενδεικτικό του κάπως καλύτερου κλίμα-
τος, λόγω της προαναγγελίας άρσης των 
περιορισμών, στην εν λόγω έρευνα, είναι 
και η έστω και με μικρή διαφορά αίσθηση 
ότι η χώρα κινείται στη σωστή κατεύθυν-
ση (47% έναντι 42%), ενώ στην προη-
γούμενη έρευνα η εικόνα ήταν σχεδόν 
ακριβώς αντίστροφη. 

Μέτρα-ανάσα με το βλέμμα 
στο 2023
Η κυβέρνηση αναπτύσσει 10 στοχευ-

μένες δράσεις για επανεκκίνηση της οι-
κονομίας, εκτιμώντας ότι ο ρυθμός ανά-
πτυξης θα ανέλθει στα επίπεδα του 3% 
τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια, πέρα 
από τα μέτρα στήριξης που έχουν ήδη 
ανακοινωθεί:

1. Συνέχιση της ενίσχυσης των πλητ-
τόμενων νοικοκυριών και επιχειρήσεων 

και σταδιακή μετάβαση σε μέτρα επανεκ-
κίνησης.

2. Συνετή δημοσιονομική πολιτική 
στην κατεύθυνση μείωσης ασφαλιστι-
κών εισφορών και φορολογικών συντε-
λεστών, κυρίως για τη μεσαία τάξη.

3. Συνέχιση των διαρθρωτικών αλ-
λαγών και μεταρρυθμίσεων.

4. Βέλτιστη αξιοποίηση κοινοτικών 
πόρων.

5. Συνέχιση του προγράμματος απο-
κρατικοποιήσεων και αξιοποίηση της 
ακίνητης δημόσιας περιουσίας.

6. Εμπροσθοβαρής άντληση πόρων 
από τις αγορές.

7. Εφαρμογή του Νόμου για τη Ρύθ-
μιση Οφειλών και την Παροχή 2ης Ευ-
καιρίας.

8. Παράταση του Προγράμματος 
«Ηρακλής». 

9. Πετυχημένες και έγκαιρες αξιολο-
γήσεις από τους θεσμούς.

10. Διασφάλιση του υφιστάμενου 
καθεστώτος των ελληνικών κρατικών 
χρεογράφων.

Με δεδομένο, δε, ότι στο Υπουργικό 
Συμβούλιο ο υπουργός Οικονομικών 
Χρήστος Σταϊκούρας ανέπτυξε έναν προ-
γραμματισμό, ο οποίος εκτείνεται έως το 
2023, αρκετοί υπουργοί σχημάτισαν την 
εικόνα ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει πάρει 
την απόφαση να επεκτείνει τον πολιτικό 
χρόνο και να εξαντλήσει την τετραετία. 
Ο κ. Μητσοτάκης, βεβαίως, έχει αρκετές 
φορές εξηγήσει και δημοσίως το σκε-
πτικό του για την εξάντληση της τετρα-
ετίας, έστω και αν η πολιτική στρατηγική 
αρκετές φορές αλλάζει. Εν προκειμένω, 
όμως, σύμφωνα με ανώτερη κυβερνη-
τική πηγή, ο πρωθυπουργός φέρεται να 
εκτιμά ότι χρειάζεται χρόνος για το οικο-
νομικό rebound, το οποίο είναι, εν τέλει, 
και αυτό που θα βαρύνει την ώρα των 
εκλογών στη συνείδηση των πολιτών.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Ά Ζ :  Γ Ι Ώ Ρ Γ Ο Σ  Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Η Σ
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Πώς ξεμπερδεύουν οι φορολογούμενοι με Εφορία και ΕΦΚΑ 

Τα SOS στις μεταβιβάαεις ακινήτων,
όταν υπάρχουν χρέη προς το Δημόσιο 

Οι ρυθμισμένες δόσεις απο-
τελούν τη μοναδική διέξοδο 
για όσους φορολογούμενους 

οφείλουν στο Δημόσιο, έτσι ώστε να 
αποκτήσουν την πολυπόθητη φορολο-
γική και ασφαλιστική ενημερότητα και 
να προχωρήσουν στη μεταβίβαση ενός 
ακινήτου. 

Ωστόσο, όσοι χρωστούν χωρίς να 
έχουν ρυθμίσει, τότε δεν μπορούν να 
προχωρήσουν σε καμία μεταβίβαση, 
αφού δεν θα μπορούν να βγάλουν πι-
στοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Μάλιστα, έχει πα-
ρατηρηθεί το φαινόμενο, ακόμη και για 
οφειλή ενός... σεντ, να μπλοκάρεται η 
μεταβίβαση, κάτι που φυσικά τακτοποιεί-
ται, σε αντίθεση με τις περιπτώσεις όπου 
ο οφειλέτης δεν είναι σε θέση να αντεπε-
ξέλθει στις υποχρεώσεις του. Στο σημείο 
αυτό, οι φορολογούμενοι μπορούν να 
κάνουν χρήση της ρύθμισης των 24 δό-
σεων ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που 
τους παρέχει ο φορολογικός νομοθέτης. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και 
η... σκληρή επιλογή της εκχώρησης 
του τιμήματος μιας αγοραπωλησίας στο 
Ελληνικό Δημόσιο, ασχέτως εάν το συ-
νολικό ποσό της οφειλής του φορολο-
γούμενου είναι μικρότερο. Σημειώνεται 
ότι τόσο το πιστοποιητικό του ΕΝΦΙΑ 
όσο και η υπεύθυνη δήλωση του φορο-
λογούμενου, εκδίδονται αποκλειστικά 
ηλεκτρονικά με τους κωδικούς Taxinset 
που διαθέτει ο φορολογούμενος και 
μέσω του πληροφοριακού συστήματος 
του «Περιουσιολογίου» με βάση τον 
Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ). Η 
προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας 
απαιτείται όταν ο φορολογούμενος έχει 
ανεξόφλητες οφειλές από διαφορετικές 
πηγές (Φόρος Εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ 
κλπ.), οι οποίες έχουν υπαχθεί σε ρύθμι-
ση καταβολής και υποβάλλεται σχετική 
αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Διαδικασία χορήγησης 
Η χορήγηση των απαραίτητων πιστο-

ποιητικών μέσω Εφορίας, είναι μια σχετι-
κά εύκολη διαδικασία, που προϋποθέτει 
τα εξής στάδια: 

1. Το αρμόδιο τμήμα της ΔΟΥ διαπι-
στώνει ότι το δικαίωμα επί του προς με-
ταβίβαση ακινήτου, αναγράφεται με τα 
ίδια ακριβώς στοιχεία στο Ε-9 ή προχωρά 
σε πράξη διορθωτικού προσδιορισμού 
του φόρου μετά από έλεγχο για όσα έτη 
αιτείται το πιστοποιητικό. Σε αυτήν την 

περίπτωση, ο φόρος που αναλογεί επιμε-
ρίζεται στα αντίστοιχα έτη. 

2. Το Τμήμα Εσόδων της ΔΟΥ, ανα-
γράφει το υπόλοιπο του φόρου που 
πρέπει να καταβληθεί, τους φόρους που 
αναλογούν και το συνολικό ποσό του 
χρέους που πρέπει να καταβληθεί. Αυτά 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπογρα-
φή του Προϊσταμένου του Τμήματος. 

3. Όταν εξοφληθεί το ποσό, τότε εκδί-
δεται το πιστοποιητικό ηλεκτρονικά. 

4. Ο φορολογούμενος μπορεί να 

υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση του 
σχετικού πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ, πριν την 
εξόφληση του φόρου που οφείλει, με 
υποχρέωση παρακράτησης αυτού από 
τον συμβολαιογράφο, ο οποίος θα το 
αποδώσει μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες. 

5. Στις περιπτώσεις μεταβίβασης 
ακινήτου με αντάλλαγμα το σύνολο της 
ακίνητης περιουσίας φυσικού ή νομικού 
προσώπου και το συνολικό οφειλόμενο 
ποσό κύριων και πρόσθετων φόρων και 
προσαυξήσεων, τότε παρακρατείται και 
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αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο 
και για τη χορήγηση του πιστοποιητικού, 
υποβάλλεται αίτηση από τον φορολο-
γούμενο . 

6. Το ποσό του τιμήματος ή το τμήμα 
αυτού και μέχρι το ύψος του συνολικά 
οφειλόμενου ΕΝΦΙΑ, αποδίδεται με την 
εξής σειρά προτεραιότητας: 

α. Αρχικώς, πρέπει να εξοφληθεί ο 
ΕΝΦΙΑ που αναλογεί κατ΄ έτος στο μετα-
βιβαζόμενο ακίνητο.

β. Από το υπόλοιπο ποσό του τιμήμα-
τος εξοφλείται το υπόλοιπο ποσό ΕΝΦΙΑ, 
όπως αυτό αναγράφεται στο πιστοποι-
ητικό. Αν το τίμημα δεν επαρκεί για την 
κάλυψη του συνολικά υπολειπόμενου 
ποσού ΕΝ.Φ.Ι.Α. η εξόφληση γίνεται ανά 
έτος από το παλαιότερο προς το νεότερο.

Η παραπάνω διαδικασία εφαρμόζε-
ται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
το τίμημα από τη μεταβίβαση ακινήτου 
δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας 
αυτού αλλά δεν επαρκεί για την ολοσχε-
ρή εξόφληση του αναγραφόμενου πο-
σού στις βεβαιώσεις οφειλής προς την 
Εφορία και τον ΕΦΚΑ. Επιπλέον, πρέπει 
να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις χορή-
γησης πιστοποιητικού με υποχρέωση πα-
ρακράτησης του οφειλόμενου φόρου και 
απόδοσης αυτού από τον συμβολαιογρά-
φο, εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 

απόδοσης του, τότε προσκομίζεται στον 
υποθηκοφύλακα ή στον Προϊστάμενο 
του αρμόδιου κτηματολογικού γραφείου 
σχετική βεβαίωση. Το συμβολαιογραφι-
κό έγγραφο δεν θεωρείται άκυρο, εφό-
σον η απόδοση του οφειλόμενου ποσού 
πραγματοποιηθεί εντός τριών εργασίμων 
ημερών από τη λήξη του λόγω αδυναμί-
ας.

Τι γίνεται με τις οφειλές 
προς τα ασφαλιστικά ταμεία 
 Εκτός από τη χορήγηση πιστο-

ποιητικού από την Εφορία, η μεταβίβαση 
ενός ακινήτου περνάει και μέσα από το 
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφει-
λών. 

Σύμφωνα με το (άρθρο 25 του Νόμου 
4611/2019 και μετά την τροποποίηση 
του άρθρου 41 του Νόμου 4756/2020, 
ο γενικός κανόνας για την ασφαλιστι-
κή ενημερότητα δεν ισχύει όταν η αιτία 
έκδοσης του σχετικού αποδεικτικού εί-
ναι η μεταβίβαση ακινήτου ή η σύσταση 
εμπράγματου δικαιώματος σ΄ αυτό. 

Σε αυτήν την περίπτωση, ισχύουν οι 
εξής ειδικές προϋποθέσεις κατά περί-
πτωση: 

1. Αποκλειστικά για τη μεταβίβαση 
ακινήτου με επαχθή αιτία ή για τη σύστα-

ση εμπράγματου δικαιώματος, ισχύουν 
οι ακόλουθοι όροι:

Α. Αν υπάρχει ρυθμισμένη οφειλή και 
τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, τότε χο-
ρηγείται ενημερότητα από τον e-ΕΦΚΑ 
και το ΕΤΕΑΕΠ, εφόσον η οφειλή είναι 
διασφαλισμένη, δηλαδή όταν παρέχεται 
εμπράγματη ασφάλεια σε άλλο ακίνητο 
κυριότητας του οφειλέτη ή όταν προσκο-
μίζεται εγγυητική επιστοιλή πιστωτικού 
ιδρύματος ισόποσης αξίας. Αν η οφειλή 
δεν είναι διασφαλισμένη, χορηγείται από 
τον e-ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ βεβαίωση 
οφειλής, που υπέχει θέση ασφαλιστικής 
ενημερότητας, υπό τον όρο της παρα-
κράτησης από το τίμημα, ποσού μέχρι 
του ύψους της οφειλής.

Β. Αν υπάρχει μη ρυθμισμένη οφειλή, 
χορηγείται από τον e-ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑ-
ΕΠ βεβαίωση οφειλής, που υπέχει θέση 
ασφαλιστικής ενημερότητας με σκοπό τη 
μεταβίβαση του ακινήτου. Ωστόσο, υπάρ-
χει ο επιπρόσθετος όρος παρακράτησης 
του ποσού της οφειλής από το τίμημα, το 
οποίο καταβάλλει ο συμβολαιογράφος. 

Γ. Αν το τίμημα από τη μεταβίβαση 
ακινήτου δεν υπολείπεται της αντικει-
μενικής του αξίας, και δεν είναι αρκετό 
για την εξόφληση της οφειλής, όπως 
αυτή αναγράφεται στη βεβαίωση οφει-
λής προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ, τότε 

πρέπει να ικανοποιηθούν «συμμετρικά» 
οι οφειλές προς τους δύο φορείς του 
Δημοσίου. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπό-
θεση είναι να έχουν πληρωθεί οι φόροι 
κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής 
και ΕΝΦΙΑ και να έχουν εκδοθεί τα σχε-
τικά πιστοποιητικά, με βάση τις διατάξεις 
φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γο-
νικών παροχών και κερδών από τυχερά 
παίγνια.

2. Για τη μεταβίβαση ακινήτου λόγω 
χαριστικής αιτίας, εφόσον υπάρχει ρυθ-
μισμένη ή μη οφειλή, χορηγείται από τον 
e-ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, βεβαίωση ασφα-
λιστικής ενημερότητας, εφόσον υπάρχει 
διασφάλιση για το ισόποσο. Έτσι, για τις 
συμβολαιογραφικές πράξεις με τίμημα, 
η ρύθμιση της οφειλής είναι προαιρετική 
λόγω της δυνατότητας παρακράτησης 
του τιμήματος έναντι αυτής ενώ η ρύθ-
μιση της οφειλής γίνεται υποχρεωτική 
μόνο όταν ο οφειλέτης επιθυμεί να λάβει 
Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότη-
τας για να καρπωθεί το τίμημα. Αντιθέ-
τως, για δικαιοπραξίες χωρίς τίμημα, η 
ρύθμιση της οφειλής είναι προαιρετική, 
αλλά η διασφάλιση της οφειλής υποχρε-
ωτική.

οικονομία

Εκτός των προαναφερόμενων, 
μπορεί να προκύψουν και οι εξής πε-
ριπτώσεις χορήγησης Αποδεικτικού 
Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Βα-
σικής Οφειλής: 

1. Μεταβίβαση με επαχθή αιτία. Το 
αποδεικτικό εκδίδεται, αν ο συναλ-
λασσόμενος δεν έχει καμία οφειλή. Σε 
αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται 
βεβαίωση διασφάλισης από το ΚΕΑΟ 
και χορηγείται απευθείας Αποδεικτικό 
Ασφαλιστικής Ενημερότητας μέσω 
διαδικτύου είτε στον ίδιο τον συναλ-
λασσόμενο, είτε στον πιστοποιημένο 
συμβολαιογράφο του. Εφόσον η συ-
νολική οφειλή είναι ολικώς διασφα-
λισμένη και παράλληλα έχει υπαχθεί 
σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται 
οι όροι αυτής, τότε: βεβαιώνεται από 

το ΚΕΑΟ και χορηγείται αποδεικτικό 
από την αρμόδια υπηρεσία e-ΕΦΚΑ, 
ενώ το τίμημα της μεταβίβασης παρα-
κρατείται από τον συμβολαιογράφο. 

Στις περιπτώσεις Βεβαίωσης 
Οφειλής, δεν χρειάζεται αποδεικτικό 
όταν δεν υπάρχει οφειλή. Αν όμως η 
οφειλή είναι μη διασφαλισμένη, ανε-
ξάρτητα από το αν έχει υπαχθεί σε 
καθεστώς ρύθμισης ή αν τηρούνται οι 
όροι αυτής, τότε βεβαιώνεται από το 
ΚΕΑΟ και χορηγείται από τον e-ΕΦΚΑ, 
οπότε το τίμημα της μεταβίβασης πα-
ρακρατείται από τον συμβολαιογράφο 
και αποδίδεται στον e- Ε.Φ.Κ.Α., εξ 
ολοκλήρου ή συμμετρικά. Εφόσον η 
οφειλή είναι ολικώς διασφαλισμένη, 
αλλά δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς 
ρύθμισης ή έχει υπαχθεί αλλά δεν 

τηρούνται οι όροι αυτής, τότε βεβαιώ-
νεται από το ΚΕΑΟ και χορηγείται από 
τον e-ΕΦΚΑ η Βασική Οφειλή. Σε μια 
τέτοια περίπτωση το τίμημα της μετα-
βίβασης παρακρατείται από τον συμ-
βολαιογράφο και αποδίδεται στον e- 
Ε.Φ.Κ.Α., εξ ολοκλήρου ή συμμετρικά.

2. Μεταβίβαση με χαριστική αιτία. 
Το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημε-
ρότητας, εκδίδεται κανονικά όταν δεν 
υπάρχει οφειλή. Επιπλέον, δεν απαι-
τείται βεβαίωση διασφάλισης από το 
ΚΕΑΟ και χορηγείται απευθείας ΑΑΕ 
μέσω διαδικτύου είτε στον ίδιο τον 
συναλλασσόμενο, είτε στον πιστο-
ποιημένο συμβολαιογράφο ο οποίος 
ενεργεί κατ’ εντολή του. Εφόσον η συ-
νολική οφειλή είναι ολικώς διασφα-
λισμένη, ανεξάρτητα από το αν έχει 

υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή αν 
τηρούνται οι όροι αυτής, τότε βεβαι-
ώνεται από το ΚΕΑΟ και χορηγείται το 
ΑΑΕ από τον e-ΕΦΚΑ. Από την άλλη, 
δεν εκδίδεται πιστοποιητικό Βασικής 
Οφειλής όταν δεν υπάρχουν οφειλές. 

Αν ο συναλλασσόμενος ευθύνε-
ται για οφειλές σε περισσότερα από 
ένα μητρώα οφειλής σε διαφορετικές 
υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, τότε, για τη συ-
ντόμευση του απαιτούμενου χρόνου 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας και 
για την διευκόλυνσή του, αρμόδια 
υπηρεσία να χορηγήσει τη βεβαίωση 
διασφάλισης ορίζεται η περιφερειακή 
υπηρεσία ΚΕΑΟ, η οποία διαχειρίζεται 
αθροιστικά το μεγαλύτερο μέρος των 
οφειλών του. 

Περιπτώσεις χορήγησης ΑΑΕ και Βασικής Οφειλής
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Η επιτυχημένη ΑΜΚ της Πειραιώς και η επόμενη μέρα για τον κλάδο 

Σε λίγα και δυνατά χέρια το ξένο βιβλίο

«Η επιτυχημένη αύξηση μετοχι-
κού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραι-
ώς αφαιρεί έναν ιστορικό συστημικό 
κίνδυνο και προωθεί την ελληνική 
οικονομία». Η φράση αυτή του επι-
κεφαλής του οικονομικού σύμβου-
λου του πρωθυπουργού Αλέξη Πα-
τέλη στο Bloomberg αποτυπώνει 
ανάγλυφα την επόμενη ημέρα του 
τραπεζικού συστήματος.

Η άντληση των κεφαλαίων από την 
Τράπεζα Πειραιώς, και μάλιστα με εντυ-
πωσιακή υπερκάλυψη, αποτελεί ψήφο 
εμπιστοσύνης στο εγχώριο banking αλλά 
και στις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες 
να περάσουν στην επόμενη μέρα.

Μάλιστα, η ολοκλήρωση της αύξη-
σης συνέπεσε και με την αναβάθμιση 
της χώρας από τον οίκο αξιολόγησης 
Standard & Poor’s, δίνοντας διπλή ώθη-
ση στην οικονομία.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς 
άντλησε 1,38 δισ. ευρώ με την έκδοση 
1,2 δισ. νέων μετοχών. Η τιμή διάθεσης 
διαμορφώθηκε στο 1,15 ευρώ, στο ανώ-
τατο επίπεδο του εύρους τιμών.

Επιπλέον, όπως ανέφερε ο κ. Πατέ-
λης στους «Financial Times, η συμμε-
τοχή υψηλής ποιότητας επενδυτικών 
σχημάτων που δεν είχαν επενδύσει στη 
χώρα εδώ και χρόνια είναι κομβικό ση-
μείο για την εμβάθυνση, τη διεύρυνση 
και την ενίσχυση των ελληνικών κεφα-
λαιαγορών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αύξηση, 
μεταξύ άλλων, συμμετείχαν η Blackrock 
αλλά και το νορβηγικό πετρελαϊκό fund 
που διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 1,3 
τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εξέλι-
ξη αυτή ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο 
και για την έκδοση ομολόγου υψηλής 
διαβάθμισης από την Τράπεζα Πειραι-
ώς, όπως προβλέπεται στο «Project 
Sunrise», με στόχο την περαιτέρω ενί-
σχυση της κεφαλαιακής της βάσης.

Έτσι, πλέον, η Τράπεζα Πειραιώς επι-
στρέφει στον ιδιωτικό τομέα απαλλαγμέ-
νη από τα βαρίδια του παρελθόντος, ενώ 
εντός του έτους θα επαναφέρει τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια σε μονοψήφιο 

επίπεδο.

Νέοι ισχυροί μέτοχοι
Παράλληλα αλλάζουν άρδην οι με-

τοχικοί συσχετισμοί δυνάμεων στην Τρά-
πεζα Πειραιώς μετά την ολοκλήρωση 
της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, που 
οδήγησε στην «αποκρατικοποίηση» της 
τράπεζας, στην ανάδειξη ενός νέου ισχυ-
ρού σχήματος συνεργαζόμενων μεγαλο-
μετόχων σχετικής πλειοψηφίας και στη 
διεύρυνση της μετοχικής της βάσης.

Οι τρεις cornerstone investors 
(Paulson, Μυστακίδης και Helikon), που 
θα είναι τα νέα «αφεντικά», συγκεντρώ-
νουν συνολικό ποσοστό 26,77%, κατα-
νεμημένο ως εξής: John Paulson 18,62%, 
Αριστοτέλης Μυστακίδης 2,93%, Helikon 
Invest 5,22%.

Συνολικά, ΤΧΣ και cornerstone κάλυ-
ψαν το 67% της διάθεσης, κάτι όμως που 

ήταν αναμενόμενο και προέκυπτε από 
τις δημόσιες ανακοινώσεις της Πειραιώς. 
Ακολουθούν έξι funds τα οποία κάλυψαν 
περίπου το 18% με 19% του ξένου βιβλί-
ου, μεταξύ των οποίων η αγορά εικάζει 
ότι περιλαμβάνονται ισχυρά ονόματα 
(Norgres Bank, Fidelity, Blackrock, Bain 
Capital, Fiera Capital).

Αντίθετα, τα δύο τρίτα όσων εγ-
γράφηκαν στο βιβλίο δεν πήραν ούτε 
μία μετοχή, ενώ το υπόλοιπο ένα τρίτο 
μοιράστηκε λιγότερο από το 15% του 
βιβλίου (142 εκατ. μετοχές). Έτσι, η δι-
άθεση μετοχών κατέληξε σχεδόν private 
placement, όπως σχολιάζει μέρος της 
αγοράς.

Πολύ μεγαλύτερο –της τάξεως του 
37%– θα είναι το συνολικό ποσοστό 
ξένων χαρτοφυλακίων που πήραν μετο-
χές μέσω της διαδικασίας book building. 
Αντίθετα περιορίζεται αισθητά το μερίδιο 

ελληνικής συμμετοχής, με το ποσοστό 
του ΤΧΣ να πέφτει, από 61,2%, σε 27%.

Εγχώριοι ιδιώτες μικρομέτοχοι και 
θεσμικά χαρτοφυλάκια αθροίζουν συ-
νολικά περίπου 8,5%. Από το ποσοστό 
αυτό, περίπου 7,2% είναι μετοχές που 
αποκτήθηκαν μέσω της ΑΜΚ και το υπό-
λοιπο αντιστοιχεί σε παλιές μετοχές.

Μεγάλου: Στόχος η πλήρης εξυγίαν-
ση του ισολογισμού το επόμενο 12μηνο

Ο Χρήστος Μεγάλου, διευθύνων σύμ-
βουλος του Ομίλου Πειραιώς, σχολιάζο-
ντας την επιτυχημένη αύξηση κεφαλαί-
ου, δήλωσε τα εξής: «Είμαστε ιδιαίτερα 
ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση 
στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μας. 
Η επιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς 
νέων μετοχών, η ποιότητα και ο πλουρα-
λισμός των επενδυτών που συμμετείχαν 
συνιστούν ψήφο εμπιστοσύνης στον Όμι-
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λο Πειραιώς και τη στρατηγική του, καθώς και στις προο-
πτικές της ελληνικής οικονομίας.

Η επόμενη μέρα
Τραπεζικοί κύκλοι επισημαίνουν πως η αύξηση κε-

φαλαίου θα επιτρέψει στην Πειραιώς να εκπληρώσει τον 
απώτερο στόχο που έχει θέσει για την πλήρη εξυγίανση 
του ισολογισμού της κατά τους επόμενους 12 μήνες και 
να εκπληρώσει την κεντρική επιδίωξη να καταστεί μια 
ισχυρή τράπεζα, έτοιμη για την επόμενη μέρα, με δυνατή 
κεφαλαιακή βάση, ώστε να στηρίξει την ελληνική οικο-
νομία καθώς ανακάμπτει από την πανδημία.

Με την κίνηση αυτή, η Τράπεζα Πειραιώς υπό τη διοί-
κηση του Χρήστου Μεγάλου θα κληθεί πλέον να αντιμε-
τωπίσει τη νέα πρόκληση του χρηματοπιστωτικού συστή-
ματος που δεν είναι άλλη από τη χορήγηση ρευστότητας 
στην οικονομία, αλλά και την ενίσχυση της κερδοφορίας 
της. Πρόκληση που αντιμετωπίζουν συνολικά τα εγχώρια 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν προχωρήσει 
σε σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγ-
μάτων.

Όπως αναφέρουν τραπεζικοί παράγοντες εκ του απο-
τελέσματος η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι το 
«διαβατήριο» για την επόμενη ημέρα. Και μάλιστα όχι 
μόνο για την Τράπεζα Πειραιώς, αλλά και για τα υπόλοιπα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Και αυτό γιατί, πριν από την 
κεφαλαιακή ενίσχυση, η Τράπεζα Πειραιώς ήταν ο «ελέ-
φαντας στο δωμάτιο» που δεν επέτρεπε συνολικά στο 
σύστημα να προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον αλλά 
και να λειτουργήσει απρόσκοπτα.

Τονίζουν επιπλέον ότι χρονικά η αύξηση συμπίπτει 
με τη διαδικασία πώλησης του πακέτου τιτλοποιημένων 
δανείων «Frontier» της Εθνικής Τράπεζας αλλά και την 
ολοκλήρωση του «Project Galaxy» της Alpha Bank. Με 
δεδομένο δε ότι η Eurobank έχει ήδη προχωρήσει στον 
δρόμο αυτόν, εντός του 2021 –και παρά την πανδημία– 
οι ελληνικές τράπεζες θα έχουν καθαρίσει σε μεγάλο 
βαθμό τους ισολογισμούς τους από τα μη εξυπηρετού-
μενα ανοίγματα.

Και καθώς προχωρά ο «Ηρακλής ΙΙ», στον οποίο κατά 
πάσα πιθανότητα θα ενταχθούν και οι επισφάλειες της 
πανδημίας, είναι ζήτημα χρόνου μέχρι το χρηματοπιστω-
τικό σύστημα να «καθαρίσει» πλήρως από το συγκεκρι-
μένο μέτωπο. Σημειώνεται ότι ο «Ηρακλής ΙΙ» επεκτά-
θηκε κατά 18 μήνες (Απρίλιος 2021 - Οκτώβριος 2022) 
και αποσκοπεί στη μείωση των υπολειπομένων «κόκκι-
νων» δανείων της τάξεως των 32 δισ. ευρώ. Μέσω του 
προγράμματος «Ηρακλής ΙΙ», παρέχεται η εγγύηση του 
ελληνικού κράτους, της τάξεως των 12 δισ. ευρώ, στις 
υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ομολογίες των 
τιτλοποιήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων. Υπενθυμί-
ζεται ότι η Eurobank ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα 
την πρόθεσή της να εντάξει νέα τιτλοποίηση ύψους 3,3 
δισ. ευρώ με την κωδική ονομασία «Mexico», που θα την 
οδηγήσει σε μονοψήφιο ποσοστό «κόκκινων» δανείων 
στο τέλος του 2021. Αντίστοιχος «πυρετός» επικρατεί και 
στην Πειραιώς με το πακέτο των 7 δισ. ευρώ μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων «Sunrise I», που έχει ήδη από τον 

Μάρτιο χτυπήσει την πόρτα του «Ηρακλή ΙΙ».
Σημειώνεται πως ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης 

Fitch, σε έκθεσή του, προέβλεψε ότι η μείωση του ποσο-
στού των δανείων σε καθυστέρηση (impaired loans) των 
ελληνικών τραπεζών θα υποχωρήσει κάτω από το 30% 
στο τέλος του 2021 από 36% στο τέλος Σεπτεμβρίου, 
εφόσον αυτές υλοποιήσουν τις σημαντικές τιτλοποιήσεις 
στο πλαίσιο του σχεδίου «Ηρακλής». Επιπλέον μέτρα 
από τις τράπεζες για την κεφαλαιακή ενίσχυσή τους και 
μία πιθανή παράταση του «Ηρακλής» «θα επιταχύνουν 
περαιτέρω τη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού 
τα επόμενα δύο χρόνια», σημείωσε ο Fitch. «Οι τέσσερις 
συστημικές τράπεζες σχεδιάζουν να μειώσουν το ποσο-
στό των δανείων σε καθυστέρηση κάτω από το 10% στο 
τέλος του 2022. Παρά τον ως έναν βαθμό εμπροσθοβαρή 
σχηματισμό προβλέψεων στο πρώτο εξάμηνο του 2020, 
αναμένουμε ότι οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια θα 
παραμείνουν υψηλές το 2021 (από 1,5% έως 1,7% των 
συνολικών δανείων), λόγω των προσπαθειών των τρα-
πεζών για επιτάχυνση της εξυγίανσης της ποιότητας του 
ενεργητικού τους», ανέφερε ο οίκος.

Οι προκλήσεις
Πάντως, οι προκλήσεις δεν έχουν τελειώσει ακόμα 

για τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο και, όπως έχει τονίσει 
ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας, τα πιστωτικά 
ιδρύματα βρίσκονται αντιμέτωπα με μία σειρά εκκρεμο-
τήτων.

• Το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων που, σε συνδυ-
ασμό με τη χαμηλή αποδοτικότητα των κεφαλαίων, επη-
ρεάζει την κερδοφορία και τη δυνατότητα εσωτερικής 
δημιουργίας κεφαλαίων. 

• Για τις ελληνικές τράπεζες, αρνητικά επιδρά επιπρό-
σθετα και το υψηλό κόστος πιστωτικού κινδύνου, δηλαδή 
οι αναγκαίες δαπάνες για τον σχηματισμό προβλέψεων.

• Τον ολοένα αυξανόμενο ανταγωνισμό από μη-τρά-
πεζες και από τα λεγόμενα BigTechs, καθώς και τις επι-
πτώσεις στη λειτουργία και στο επιχειρηματικό πρότυ-
πο των τραπεζών από την ψηφιακή καινοτομία (digital 
innovation).

Προκλήσεις που πηγάζουν από την ατελή τραπεζική 
ένωση (Banking Union) στην Ευρωζώνη, σημαντικά συ-
στατικά στοιχεία της οποίας –όπως το Ενιαίο Ταμείο Εγγύ-
ησης Καταθέσεων– απουσιάζουν.

Αυτό ωστόσο που τονίζουν τραπεζικοί κύκλοι είναι 
πως, σε αντίθεση με το παρελθόν, oι τράπεζες τώρα μπο-
ρούν να ατενίζουν με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον.

οικονομία
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Τράπεζα Πειραιώς: Βλέπει προς την... ανατολή!
Με το... παραπάνω έχουν μείνει ικανοποιημένοι τόσο 

στην κυβέρνηση όσο και στη διοίκηση της Τράπεζας Πει-
ραιώς, από την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφα-
λαίου. Οι βασικοί μέτοχοι, Τζον Πόλσον και Αριστοτέλης 
Μυστακίδης, «σκούπισαν» σχεδόν 330 εκατ. μετοχές, 
ενώ, από το βιβλίο που άνοιξε για τους ξένους επενδυτές, 
το 19% των μετοχών που διατέθηκαν πέρασε σε funds, 
όπως οι Norgres Bank, Fidelity, Blackrock και πολλά 
άλλα. Η τράπεζα θωρακίζεται και επουλώνει τις πληγές 
που της άφησε η τρίτη και αχρείαστη ανακεφαλαιοποίη-
ση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η πανδημία. Τώρα θέτει ως μο-
ναδικό στοίχημα, να μπορεί να κοιτάξει στα... μάτια την... 
ανατολή του ηλίου! Μιλάμε για το πρόγραμμα «Sunrise», 
το οποίο καλείται να υλοποιήσει η τράπεζα, έτσι ώστε 
να έχει βιώσιμη και σταθερά αυξανόμενη κερδοφορία. 
Εξάλλου, ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς, Χρή-
στος Μεγάλου, έδωσε άμεσα το στίγμα μετά την ολοκλή-
ρωση της αύξησης κεφαλαίου, εκφράζοντας την αισιο-
δοξία ότι μέσα στους επόμενους 12 μήνες θα επιτευχθεί 
η κεντρική επιδίωξη, υποσχόμενος μια... άλλη Πειραιώς, 
κάτι που είχε επισημάνει η στήλη προ μερικών εβδομά-
δων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, έως το καλοκαίρι του 
2022, η τράπεζα θα παρουσιάσει αξιοζήλευτους δείκτες 
κεφαλαιακής επάρκειας, καθώς θα έχει μειώσει σε μονο-
ψήφιο ποσοστό τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγ-
μάτων, μέσα από μια τιτλοποίηση-μαμούθ, ύψους 19 δισ. 
ευρώ. Όλα αυτά μαζί θα οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμη 
ετήσια ενίσχυση της κερδοφορίας κατά 15%, οπότε όλοι 
καταλαβαίνουμε ότι, σε σχετικά πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα, θα... τρίβουμε τα μάτια μας από τη δυναμική 
της... νέας τράπεζας. 

Ο «πράσινος» Mytilineos γοητεύει 
Με την καλή φήμη του πρώτου «πράσινου» βιομη-

χανικού ομίλου στην Ελλάδα και από τους λίγους σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο, αντιμετωπίζεται πλέον ο όμιλος 
Mytilineos, ενώ η διοίκηση είναι κάτι παραπάνω από εν-
θουσιασμένη λόγω της υποδοχής που είχε από τις αγορές 
το «πράσινο» ομόλογο που εξέδωσε. Ωστόσο, η επιτυχία 
είχε προετοιμαστεί κατάλληλα από τους συντονιστές της 
έκδοσης, μεταξύ των οποίων και αρκετοί χρηματοοικο-
νομικοί κολοσσοί του πλανήτη. Το εργοστάσιο του Αγίου 
Νικολάου εισάγει τον όμιλο στην «πράσινη» εποχή, κα-
θώς θα παράγει «φιλική» ηλεκτρική ενέργεια με τη χρή-
ση του φυσικού αερίου. Επιπλέον, ο όμιλος με τις δου-
λειές που έκλεισε πρόσφατα στην Αυστραλία, αλλά και τη 
συνεργασία με τη Huawei, έχει πλασαριστεί, πλέον, στους 
κορυφαίους ενεργειακούς ομίλους του κόσμου. Μάλιστα, 
η αναγνώριση αυτή φαίνεται και από την ποιότητα των 
επενδυτών, οι οποίοι εκπροσωπούν μερικά από τα μεγα-
λύτερα funds του κόσμου. Και ο όμιλος δεν σταματά να 
υλοποιεί «πράσινα» ενεργειακά projects, όπως για παρά-
δειγμα το μεγάλο έργο των ηλιακών πάρκων στη Στερεά 
Ελλάδα και στη Θεσσαλία, με συνολική ισχύ 1.500 MW. 
Και το συγκεκριμένο έργο κρίνεται εξαιρετικής σημασίας 
για το «αβγάτισμα» του «πράσινου» χαρτοφυλακίου που 
διαθέτει ο όμιλος. 

Eurobank: Σε τροχιά υπέρβασης
Οργασμός παρατηρείται την τελευταία περίοδο στη 

Εurobank, η οποία, υπό το πρίσμα των μεγάλων εξελίξε-
ων και ανακατατάξεων που λαμβάνουν χώρα στον τρα-
πεζικό κλάδο, επιταχύνει τις διεργασίες, έτσι ώστε να επι-
τύχει τους στόχους της νωρίτερα από τις προσδοκίες της 
αγοράς. Κάποιοι κάνουν λόγο για ευχάριστες εκπλήξεις 
που θα γίνουν ορατές... πριν από την ώρα τους. Άλλωστε, 
το 2021 θα είναι σημαδιακό έτος για τον ισολογισμό της, 
καθώς, με βάση τις έως τώρα ενδείξεις, σε 8 μήνες θα 
έχει επιτευχθεί μονοψήφιο ποσοστό για τον δείκτη των μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τράπεζας. Σημειώνε-
ται ότι η τράπεζα συμμετέχει στο πρόγραμμα τιτλοποίη-
σης δανείων «Ηρακλής 2» με νέο πακέτο, ύψους 3,3 δισ. 
ευρώ, το οποίο θα εξασφαλίσει και το μονοψήφιο ποσο-
στό. Η μεγάλη διαφορά θα φανεί στις φετινές οικονομι-
κές καταστάσεις, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι το 2020, 
παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας, η τράπεζα έκλεισε με 
οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στα 865 εκατ. ευρώ, 
ξεπερνώντας κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις. Κάπως 
έτσι, θα επαναληφθεί και φέτος η υπέρβαση των στόχων 
και των προβλέψεων! 

Παρα-Οικονομία



929.04.2021

«Ομόλογα Περιστέρη»
Συνωστισμός… μνηστήρων παρατη-

ρείται στο μετοχολόγιο των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 
και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και η διοίκηση 
Περιστέρη έχει κάθε λόγο να είναι ικα-
νοποιημένη από τις εξελίξεις του τελευ-
ταίου διμήνου, τόσο σε επίπεδο επιχει-
ρηματιών και funds όσο και σε επίπεδο 
υλοποίησης ή ανάληψης διάφορων με-
γάλων κατασκευαστικών και ενεργεια-
κών projects. Δεν είναι τυχαίο ότι, στους 
χρηματιστηριακούς κύκλους, οι δύο 
εισηγμένες του ομίλου αποκαλούνται 
ως «Ομόλογα Περιστέρη»! Οι δύο εται-
ρείες έχουν χρηματιστηριακή αξία 2,4 
δισ. ευρώ και κατατάσσονται στην 5η 
θέση, πίσω από τους Coca Cola-3Ε, ΟΤΕ, 
ΟΠΑΠ και Eurobank. Η αγορά ποντάρει 
πάρα πολλά στα τεράστια ενεργειακή 
projects του ομίλου και στο ανεκτέλε-
στο υπόλοιπο έργων, το οποίο πρόσφα-
τα ξεπέρασε τα 3 δισ. ευρώ! Αυτό ση-
μαίνει πρακτικά ότι, μέσα στην επόμενη 
πενταετία, η σημερινή κεφαλαιοποίηση 
των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της ΤΕΡΝΑ Ενεργει-
ακή θα φαντάζει πολύ μικρή... 

ΕΔΑ Αττικής: Πάει για νέο ρεκόρ
Για νέο ρεκόρ επιδόσεων στην κατα-

σκευή του δικτύου, των συνδέσεων και 
των ενεργοποιήσεων εγκαταστάσεων 
πάει φέτος η Εταιρεία Διανομής Αερίου 
Αττικής. Φέτος, η διοίκηση υπόσχεται 
ότι θα φέρει το «πράσινο καύσιμο» σε 
ακόμη περισσότερες χιλιάδες κατανα-
λωτές, εγκαινιάζοντας την υλοποίηση 
ενός επενδυτικού προγράμματος που 
ανέρχεται στα 130 εκατ. ευρώ. Πρέπει 
να σημειωθεί ότι, παρά τις μεγάλες δυ-
σκολίες λόγω της πανδημίας, η εταιρεία 
κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της 
προηγούμενης χρονιάς, ενώ ο πήχης 
έχει ανέβει ακόμη ψηλότερα φέτος, 
καθώς στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 
τα πράγματα θα είναι σαφώς καλύτε-
ρα. Πέρυσι κατασκευάστηκαν σχεδόν 
160 χιλιόμετρα νέου δικτύου, ενώ οι 
νέες συμβάσεις ξεπέρασαν τις 20.000. 
Στόχος της διοίκησης είναι να αλλάξει 
ριζικά το ενεργειακό τοπίο στην Αττική 
μέσα στην πενταετία 2021-2025, ιδι-
αίτερα σε δήμους όπου σημειώνονται 
χαμηλές επιδόσεις σε ό,τι αφορά τη δι-
είσδυση του φυσικού αερίου, βάζοντας 
έτσι τέλος στην ενεργειακή απομόνωση 
δεκάδων χιλιάδων νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων.

Παρα-Οικονομία

Στη βράση... 
Έκπληξη αποτέλεσε η δεύτερη 

αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελ-
λάδας από τον αμερικανικό οίκο 
Standard &Poor’s εν μέσω πανδημί-
ας. Και δεν είναι μόνο η υψηλότερη 
βαθμίδα (ΒΒ από ΒΒ-), αλλά κυρίως 
το γεγονός ότι οι προοπτικές της ελ-
ληνικής οικονομίες, από «σταθερές» 
γίνονται «θετικές». Πώς θα αξιοποιη-
θεί αυτό; Μα φυσικά με νέα έξοδο στις 
αγορές, την οποία σχεδιάζει προσεκτι-
κά ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσί-
ου Χρέους. Στο υπουργείο Οικονομι-
κών βλέπουν ότι «στη βράση κολλάει 
το σίδερο» και εμφανίζονται σίγουροι 
για ακόμη μία επιτυχημένη έξοδο στις 
αγορές. Ίσως μάλιστα να είναι και 
θέμα 24ώρων... 

Αισιοδοξία και αγωνία
για τον Ιούλιο
Ο πρώτος μήνας του δεύτερου 

εξαμήνου αναμένεται να αποτελέσει 

το βαρόμετρο για την πορεία της οικο-
νομίας φέτος. Θα κρίνει εν πολλοίς αν 
μπορούν να επιτευχθούν οι δημοσιο-
νομικοί και μακροοικονομικοί στόχοι 
για τη φετινή χρονιά. Ωστόσο, υπάρχει 
ένας βασικός λόγος για τον οποίο αι-
σιοδοξούν ή... αγωνιούν στο οικονο-
μικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η αι-
σιοδοξία πηγάζει από το γεγονός ότι, 
μέσα στον Ιούλιο, θα έχει εμβολιαστεί 
το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού 
και με τη 2η δόση, αλλά από την άλλη 
υπάρχει και η αγωνία γι’ αυτούς που 
θα εξακολουθήσουν να αρνούνται ή 
να το... σκέφτονται. Η κατηγορία αυ-
τών που αρνούνται ή αναβάλλουν τον 
εμβολιασμό κρίνεται ως πολύ κρίσιμη 
για την επίτευξη των φετινών στόχων 
που έχει θέσει για φέτος το υπουργείο 
Οικονομικών, όσο και αν αυτό σας 
φαίνεται παράξενο. Υπομονή μερικές 
εβδομάδες και θα δούμε. 

Μόνο στοχευμένες ενισχύσεις

Η επιστροφή στην κανονικότητα 
μέσα στο προσεχές δίμηνο ισοδυναμεί 
με κατάργηση πολλών από τις... συ-
νήθειες που υπάρχουν σήμερα. Έτσι, 
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομι-
κών Θεόδωρος Σκυλακάκης ξεκαθά-
ρισε, με δηλώσεις του σε τηλεοπτικό 
σταθμό, ότι τελείωσαν οι Επιστρεπτέ-
ες και ο 7ος κύκλος θα είναι και ο 
τελευταίος. Το μόνο που θα υπάρξει 
στο εξής θα είναι στοχευμένες δρά-
σεις για τη στήριξη κλάδων, οι οποίοι 
έχουν υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα, 
όπως είναι ο τουρισμός, η εστίαση, οι 
μεταφορές και το λιανεμπόριο. Και, 
ορθώς, το οικονομικό επιτελείο πρέ-
πει να ρίξει το βάρος του εκεί, καθώς 
μιλάμε για το 1/3 του ΑΕΠ και το 40% 
της συνολικής απασχόλησης. Οπότε, 
ας κάνουν όλοι το κουμάντο τους. 

Πληρωμένες απαντήσεις 
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου 

Εργασίας ξέρει ότι το νομοσχέδιο για 

τα εργασιακά θα πυροδοτήσει αντι-
δράσεις, ενώ αποτελεί μια απέλπιδα 
προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ, για να παρα-
μείνει στο προσκήνιο, μπας και κερ-
δίσει... μηδέν και κάτι τοις εκατό! Ο 
Κωστής Χατζηδάκης έχει «μυριστεί» 
προς τα πού πηγαίνει το πράγμα και 
γι’ αυτό είναι αποφασισμένος να μην 
αφήσει αναπάντητο ούτε ένα από τα 
fake news της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης. Το έπραξε άλλωστε τις προη-
γούμενες ημέρες με αφορμή την... κα-
τάργηση του 8ώρου. Μάλιστα, όπως 
έχει προϊδεάσει ο υπουργός Εργασί-
ας, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κληθεί να καταθέσει 
τις προτάσεις του για τα εργασιακά, 
σύμφωνα με όσα ισχύουν και σε άλ-
λες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αλλά και με βάση όσα είχε υπογράψει 
ως κυβέρνηση για τη μεταμνημονιακή 
εποπτεία. Και εκεί θα δοθούν... πλη-
ρωμένες απαντήσεις.
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Σε πυρετό προετοιμασίες  οι εστιάτορες 

Γεμίζουν ψυγεία και στρώνουν 
τραπέζια στην εστίαση 

Με ένα τεράστιο χαμόγελο, 
ιδιοκτήτες εστιατορίων και 
εργαζόμενοι έχουν αρχίσει 

να προετοιμάζονται πυρετωδώς για το 
άνοιγμα της 3ης Μαΐου. Η κατήφεια 
αποτελεί παρελθόν και η αισιοδοξία 
είναι δεδομένη. Ήδη έχουν γίνει οι 
παραγγελίες για τις πρώτες ύλες, τα 
ποτά και τα τρόφιμα που είχαν πεταχτεί 
ως ληγμένα πριν από μερικές εβδομά-
δες μετά από την πολύμηνη παύση της 
λειτουργίας των μπαρ και εστιατορίων. 
Τα ευπαθή προϊόντα  ψαρικά κ.α  και 
τα κρέατα, έχουν παραγγελθεί για να 
φτάσουν στα καταστήματα την Δεύτε-
ρη ημέρα του Πάσχα, προκείμενου να 
είναι φρέσκα. 

Παράλληλα οι εργαζόμενοι στην 
εστίαση, τοποθετούν με αποστάσεις τα 
τραπέζια και τις καρέκλες σε μια γενική 
πρόβα πριν το επίσημο άνοιγμα. Ωστόσο 
όπως αναφέρει ο γενικός γραμματέας 
της Ένωσης Εστιατόρων Ψητοπωλών και 
Καφέ Μπαρ του νομού Θεσσαλονίκης κ. 
Μιχάλης Επιτροπίδης, ο χώρος είναι σε 
πολλές περιπτώσεις μικρός  για να χωρέ-
σει ικανός αριθμός τραπεζιών. «Οι καιρι-
κές συνθήκες είναι ένας παράγοντας που 
μπορεί να μας προκαλέσει πρόβλημα 
καθώς είναι δύσκολο να παραμείνει έξω 
πελάτης με βροχή η πτώση της θερμο-
κρασίας» εξηγεί ο κ Επιτροπίδης και το-
νίζει ότι «Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθή-
να» και η… Κρήτη που έχουν διαρκώς 
υψηλότερες θερμοκρασίες. Με τις μέχρι 
τώρα ρυθμίσεις θα ανοίξουν αποκλειστι-
κά οι εξωτερικοί χώροι και όχι οι ημιυ-
παίθριοι με αποτέλεσμα επιχειρηματίες 
που δεν έχουν εξωτερικούς χώρους να 
μην  μπορέσουν να σερβίρουν πελάτες. 

Σύμφωνα με τον κ Επιτροπίδη υπάρ-
χει πρόθεση να επιτραπεί η χρήση ημιυ-
παίθριων μετά τις 15 Μαΐου  Ωστόσο οι 
εκπρόσωποι της εστίασης ζητούν αυτό 
να γίνει από την Δευτέρα 3 Μαΐου. 

Αναζητούν προσωπικό οι ιδιοκτήτες 
Στο μεταξύ πολλές είναι  οι αγγελί-

ες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για 
εύρεση προσωπικού που θα ενισχύσει 
τα εστιατόρια στο νέο τους ξεκίνημα. Σε 
πολλές περιπτώσεις στις τζαμαρίες των 
εστιατορίων αναγράφονται θέσεις εργα-

σίας που είναι απαραίτητες 

Κλειστά τα καφέ
που έχουν ΚΑΔ… ποτάδικου 

Τα πάνω κάτω στα βιβλία των λογι-
στών έχουν φέρει τα νέα μέτρα για την 

εστίαση καθώς επαγγελματίες και φορο-
τεχνικοί ήρθαν αντιμέτωποι με ένα ζήτη-
μα που κάποτε φαίνονταν απλό και χωρίς 
συνέπειες. Οι ιδιόκτητες μπαρ που σέρβι-
ραν και καφέ και εντάχθηκαν στον ΚΑΔ 
56 30 υπηρεσίες παροχής ποτών.  «Σε 
πολλά καφέ που είναι και μπαρ που σερ-
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βίρουν αλκοόλ, απαγορεύτηκε η επανα-
λειτουργία. Είναι καιρός να ελέγξουμε 
τους ΚΑΔ και να υπάρξει διαχωρισμός 
ανάμεσα σε καφέ και σε μπαρ» τόνισε ο 
κ Επιτροπίδης. 

Στις αρχές Μαϊου θα ανοίξει και η 
πλατφόρμα για την ενίσχυση της Εστία-
σης σχετικά με την παροχή κεφαλαίου 
κίνησης στις επιχειρήσεις με σκοπό την 
αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώ-
τους μήνες επανεκκίνησης της λειτουρ-
γίας τους.

Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αντα-
γωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- 
Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021 
– 2027 και αφορά επιχειρήσεις, μικρο-
μεσαίες και μεγάλες, που έχουν κύριο 
ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της 
εστίασης. Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχε-
ται στο 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ 
εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα 
έσοδα του 2019.

Οι επιχειρήσεις εστίασης θα λειτουρ-
γούν ως εξής:

• Οι πελάτες θα επιτρέπεται να κάθο-
νται μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Δεν 
θα επιτραπεί, σε αντίθεση με πέρυσι, η 
λειτουργία εσωτερικών ημιυπαίθριων 

χώρων.
• Δεν θα επιτρέπονται όρθιοι πελάτες, 

παρά μόνο καθήμενοι.
• Σε κάθε τραπέζι θα μπορούν να κά-

θονται έως έξι άτομα.
• Οι αποστάσεις ανάμεσα στα τραπέ-

ζια θα είναι οι ακόλουθες: α) όταν στον 
ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευ-
ρων τραπεζιών δεν τοποθετείται καρέ-
κλα σε κανένα εκ των δύο, τότε η ελάχι-

στη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 
0,90 μ., β) όταν τοποθετείται καρέκλα σε 
ένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόστα-
ση μεταξύ αυτών ορίζεται στο 1,20 μ. και 
γ) όταν τοποθετείται καρέκλα σε κάθε 
ένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόστα-
ση μεταξύ αυτών ορίζεται σε 1,80 μ.

• Δεν θα οριστεί ταυτόχρονα και μέ-
γιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών 
με βάση τα τετραγωνικά, όπως είχε γίνει 

πέρυσι, όταν άνοιξε στα τέλη Μαΐου η 
εστίαση.

• Θα επιτρέπεται η χρήση του μπαρ 
από τους πελάτες μόνο με καθήμενους 
πελάτες. Επιτρέπεται να είναι δίπλα δί-
πλα έως δύο σκαμπό. Η επόμενη δυάδα 
σκαμπό θα πρέπει να βρίσκεται σε από-
σταση 1,5 μέτρου.

• Οι εργαζόμενοι στον κλάδο της 
εστίασης θα υποβάλλονται υποχρεωτικά 
δύο φορές την εβδομάδα σε self tests. 
Το κόστος για το ένα self test θα καλύ-
πτεται από το κράτος, ενώ για το άλλο το 
κόστος θα καλύπτεται από τον εργοδότη.

• Σε κάθε τραπέζι θα πρέπει να υπάρ-
χουν απολυμαντικά.

• Οι εργαζόμενοι θα φορούν υποχρε-
ωτικά μάσκα. Υποχρεωτικά μάσκα θα 
πρέπει να φορούν και οι πελάτες κατά 
τον χρόνο αναμονής, ενώ υπάρχει ισχυρή 
σύσταση για μάσκα για τους καθήμενους 
πελάτες.

• Θα πρέπει να γίνεται απολύμανση 
των καταλόγων κατά την εναλλαγή των 
πελατών στα τραπέζια.

• Τα καταστήματα εστίασης θα παρα-
μένουν κλειστά από τις 11 μ.μ. έως τις 5 
π.μ.

οικονομία
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Παλεύουν για την επιβίωση τους οι παιδότοποι

«Λουκέτα» και ξεπούλημα επιχειρήσεων

Με την υγειονομική κρίση να 
είναι  παρόν, να συνεχίζει 
να δείχνει τα «δόντια» της  

και να μεγαλώνει το άσχημο οικο-
νομικό της αποτύπωμα μέρα με την 
ημέρα. Υπάρχουν κλάδοι επιχειρήσεων 
που έχουν δεχτεί τεράστιο οικονομι-
κό πλήγμα τη στιγμή που η χρονική 
διάρκεια αναστολής λειτουργιάς τους 
είναι πολύ μεγάλη και φτάνει μέχρι 
και σήμερα με ότι αυτό σημαίνει για 
την προσπάθεια επιβίωσης που δίνουν. 
Ένας από τους κλάδους που λόγο 
αντικειμένου του οι επιστήμονες της 
ειδικής κρατικής επιτροπής εισηγήθη-
καν στην κυβέρνηση και τον πρωθυ-
πουργό της αναστολή λειτουργίας από 
την πρώτη στιγμή, μέχρι σήμερα και 
καθ΄όλη τη διάρκεια της πανδημίας 
είναι αυτός των παιδότοπων που πραγ-
ματικά εκπέμπουν S.O.S.

14 μήνες κλειστοί και μπροστά 
«νεκρή» περίοδος
Οι παιδότοποι είναι χώροι που παρα-

μένουν κλειστεί επί 14 μήνες, από τον 
προηγούμενο Μάρτιο έως και σήμερα, με 
αποτέλεσμα να έχουν χάσει δυο συνεχό-
μενες σεζόν δουλειάς. Ωστόσο η ανησυ-
χία των επαγγελματιών του κλάδου είναι 
πολύ μεγάλη καθώς στο συγκεκριμένο 
επάγγελμα υπάρχει μια μικρή εποχικό-
τητα με αποτέλεσμα και άμεσα να δώσει 
το «πράσινο φως» για άνοιγμα τους η 
κυβέρνηση, αυτό να μην αποτελεί το ίδιο 
χαρμόσυνο μήνυμα όπως για άλλους 
κλάδους επαγγελμάτων, καθώς η θερι-
νή περίοδος προ των πυλών της οποίας 
βρισκόμαστε, είναι η περίοδος που δεν 
έχουν καθόλου δουλειά. «Αυτό που μας 
προβληματίζει είναι ότι χάθηκαν 14 μή-
νες που ήμασταν κλειστοί και έχουμε 
μπροστά μας τους θερινούς μήνες που 
για τον κλάδο μας θεωρείτε  «νεκρή» πε-
ρίοδος» τονίζει στην karfitsa η πρόεδρος 
της Ένωσης Παιδότοπων και Συναφών 
Επαγγελμάτων Θεσσαλονίκης κ. Ιρένε 
Βήττα - Βαβούσκου.

«Λουκέτα» και απαξίωση
Κατά την περσινή χρονιά στην ευρύ-

τερη περιοχή της Θεσσαλονίκης λειτουρ-
γούσαν περίπου 70 επιχειρήσεις παιδό-
τοπων. Ωστόσο, η κ. Βήττα – Βαβούσκου 
περιγράφει με μελανά χρώματα την 
κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, 
καθώς κάποιες από αυτές πλέον δεν 
υπάρχουν. Όπως δήλωσε η κ. Βαβού-
σκου «πολλές από τις επιχειρήσεις που 
λειτουργούσαν πέρσι έχουν κλείσει, τη 
στιγμή που κάποιοι ιδιοκτήτες ψάχνουν 
να πουλήσουν την επιχείρηση τους αλλά 
με πολύ χαμηλό αντίτιμο, τελείως απα-
ξιωμένα. Στην ουσία προσπαθούν να την 
«ξεφορτωθούν» χωρίς να βγάλουν καν 
τα χρήματα που έχουν επενδύσει».

Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι παι-
δότοποι παλεύουν για την επιβίωση 
τους ώστε να ανοίξουν τον Σεπτέμβριο 
εάν πάνε όλα καλά με την πανδημία και 
υπάρχει η ανάλογη άδεια από την κυβέρ-
νηση. 

Δεδομένου του μηδενικού τζίρου επί 
14 μήνες  και παρά τα κυβερνητικά μέτρα 
στήριξης,  μεγάλο πρόβλημα αντιμετω-

πίζουν οι νέες επιχειρήσεις του κλάδου. 
Το σύνολο αυτών έχει  μείνει εκτός των 
οικονομικών βοηθημάτων, λόγο των 
κριτηρίων  που υπήρξαν και αφορούσαν 
προηγούμενα έτη κατά τα οποία δεν εί-
χαν ακόμη ανοίξει. 

Μεταφέροντας τα αιτήματα του κλά-
δου η κ. Ιρένε Βήττα – Βαβούσκου εξη-
γεί στην karfitsa πως το πρωτεύον είναι 
η επιβίωση των καταστημάτων τους. Για 
αυτόν τον λόγο σύμφωνα με την ίδια, 
πρέπει να συνεχιστεί το δικαίωμα για 
αναστολή εργασίας του προσωπικού 
τους, μέχρι τον Σεπτέμβριο, ενώ πρέπει 
να δοθεί και παράταση στην κάλυψη του 
ενοικίου τους. «Αν αυτή στιγμή  το κρά-
τος μας ανοίξει χωρίς την απαραίτητη βο-
ήθεια  μόνο λουκέτα θα φέρει» επισημαί-
νει η πρόεδρος της Ένωσης Παιδότοπων 
και Συναφών Επαγγελμάτων Θεσσαλονί-
κης, τονίζοντας το πόσο σημαντικά είναι 
τα μέτρα στήριξης.

«Οι παιδότοποι δεν θέλουν ίση μετα-
χείριση, οι παιδότοποι θέλουν δίκαιη με-

ταχείριση» είναι το μήνυμα με το οποίο 
κλείνει την δήλωση της η κ. Βήττα – Βα-
βούσκου.

Οι γονείς για τους παιδότοπους
Από πλευράς γονέων αυτό που επι-

σημαίνεται και σύμφωνα με την κ. Πα-
σχαλία Ευαγγελίδου, κάτοικο Πυλαίας 
και μητέρας τριών μικρών παιδιών, είναι 
πολύ σημαντικό τα παιδιά να βρίσκονται  
σε ελεγχόμενους χώρους, που έχουν γί-
νει απολυμάνσεις σε αυτούς  και τηρού-
νται αυστηρά μέτρα προστασίας από τον 
κορωνοϊό. Επίσης, τονίζει την ανάγκη τα 
μικρά παιδιά να βγουν από το σπίτι και 
να διοχετεύσουν κάπου την ενέργεια και 
την δημιουργικότητα τους. Ταυτόχρονα 
πολύ σημαντικό είναι για τους γονείς 
να μπορούν να επισκέπτονται κάποιους 
χώρους, όπου θα απολαύσουν την έξο-
δο και οι ίδιοι, αλλά και τα μικρά παιδιά 
τους, κάτι που τους έχει λείψει.
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Η μοναξιά της πανδημίας ωθεί απατεώνες στην εκμετάλλευσή τους 

Εύκολοι «στόχοι» στις γιορτές 
οι ηλικιωμένοι 

«Ήρθε και μου είπε ότι έχω πρόβλη-
μα με το ρεύμα. Με διαβεβαίωσε ότι είναι 
από τη ΔΕΗ, με ανάγκασε να βγάλω όλα 
τα χρήματα, επειδή είπε ότι μπορεί να 
καούν από βραχυκύκλωμα. Τα έχασα». 
Ηλικιωμένη περιγράφει στην Karfitsa με 
ποιόν τρόπο έπεσε θύμα απάτης και κλο-
πής από αγνώστους στη Θεσσαλονίκη. 
Παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ 
και την έπεισαν ότι έπρεπε να απομακρύ-
νει τα υπάρχοντά της, επειδή δήθεν κιν-
δυνεύουν να καταστραφούν.  

Είναι μία από τις δεκάδες μεθόδους 
που χρησιμοποιούν επιτήδειοι για να εξα-
πατήσουν ηλικιωμένους. Στο στόχαστρό 
τους βρίσκονται κυρίως γέροντες και γε-
ρόντισσες που μένουν μόνοι τους. Ειδικά 
την περίοδο των γιορτών του Πάσχα, 
λόγω της πανδημίας πολλοί ηλικιωμένοι 
θα μείνουν μόνοι τους για λόγους προ-
στασίας από τον στενό τους οικογενειακό 
κύκλο. Αυτό ακριβώς εκμεταλλεύονται 
κυκλώματα που έχουν αναπτύξει έντονη 
δραστηριότητα στη Βόρεια Ελλάδα.  

Η ασφάλεια ήδη έχει δώσει ειδικές 
οδηγίες σε αστυνομικούς οι οποίοι θα 
επιφορτιστούν με τη λήψη των ενισχυ-
μένων μέτρων όχι μόνον των ελέγχων 
της πανδημίας, αλλά και για περιστατι-
κά κλοπών και εξαπάτησης λόγω της 
αυξημένης κίνησης που παρατηρείται 
στις γιορτές. «Οι ηλικιωμένοι αυτή την 
περίοδο είναι τα εύκολα θύματα, πολ-
λές σπείρες θα προσπαθήσουν εκμεταλ-
λευόμενες και την ευαισθησία τους τις 
ημέρες του Πάσχα να τους αποσπάσουν 
χρήματα», έλεγε αστυνομικός της ασφά-
λειας που γνωρίζει εκατοντάδες τέτοιες 
υποθέσεις.  

Το γεγονός ότι πολλοί ηλικιωμένοι 
μένουν μόνοι τους την περίοδο αυτή 
τους μετατρέπει αυτόματα σε στόχους. 
Στο επίκεντρο των ελέγχων των διωκτι-
κών αρχών βρίσκονται σπείρες οι οποίες 
παριστάνουν τους υπαλλήλους κυρίως 

της ΔΕΗ ή της Εφορίας. Οι επιτήδειοι εκ-
μεταλλεύονται το γεγονός ότι οι γέροντες 
είναι μόνοι τους και προφασιζόμενοι διά-
φορους τρόπους εισβάλλουν στα σπίτια. 
Στη συνέχεια το έργο τους είναι ευκολό-
τερο, καθώς καταφέρνουν και αποσπούν 
την προσοχή του θύματος και αρπάζουν 
χρήματα και κοσμήματα. Ορισμένες φο-
ρές δεν διστάζουν να βασανίσουν τους 
άτυχους ηλικιωμένους, αρκεί να απο-
σπάσουν πληροφορίες για χρήματα.  

 
Η δύναμη της πειθούς 
και του αιφνιδιασμού 
Σε όλες τις περιπτώσεις εξαπάτη-

σης οι ηλικιωμένοι πείθονται από τους 
δράστες ότι έχουν καλές προθέσεις και 
αιφνιδιάζονται από τη μέθοδό τους. Η 
τεχνική τους να παριστάνουν τα θύματα 
και τους αναξιοπαθούντες ρίχνει στην 
παγίδα τους ηλικιωμένους. Εκτός της 
περίπτωσης των δήθεν υπαλλήλων της 
ΔΕΗ, οι απατεώνες συχνά παριστάνουν 
τους γιατρούς και τους αστυνομικούς. 
Κυρίως τηλεφωνικά απαιτούν χρήματα 
από τα υποψήφια θύματα λέγοντας ότι 
άμεσο συγγενικό τους πρόσωπο είτε έπε-
σε θύμα τροχαίου και χρειάζεται χρήματα 
για άμεση εγχείριση, είτε έχει συλληφθεί 
και απαιτούνται χρήματα για να αποφυ-
λακιστεί. Αστυνομικοί της ασφάλειας 

σε αυτές τις περιπτώσεις λένε σε όλους 
τους τόνους ότι κανείς υπάλληλος δημό-
σιου οργανισμού δεν υπάρχει περίπτω-
ση να ζητήσει χρήματα για οποιαδήποτε 
ενέργεια, ειδικά τηλεφωνικά.  

Παρόμοια είναι και η απάτη με νο-
σηλεία συγγενών ή ακόμη και κηδείες 
φιλικών προσώπων. Οι απατεώνες πα-
ριστάνουν τους συγγενείς ασθενών ή νε-
κρών που έμειναν από χρήματα. Πείθουν 
τους ηλικιωμένους ότι οι δήθεν ασθενείς 
ή νεκροί τους γνώριζαν καλά και εκείνοι 
πέφτουν στην παγίδα, δίνοντας τελικά 
χρήματα. Για νοσηλείες ή κηδείες που 
ασφαλώς δεν γίνονται ποτέ.  

Σε πολλές περιπτώσεις ηλικιωμένοι 
πέφτουν θύματα απάτης, με αγορές δή-
θεν επώνυμων προϊόντων. Ειδικά τώρα 
στις γιορτές οι δράστες παριστάνουν 
τους πωλητές και παρουσιάζουν – στο 
δρόμο κυρίως – στους ηλικιωμένους το 
προϊόν τους, λέγοντας ότι μπορούν να το 
αγοράσουν σε χαμηλή τιμή. Όμως παρα-
δίδουν άδειοι κουτί και έχουν αποσπάσει 
τα χρήματα. Σε άλλες περιπτώσεις τους 
πλησιάζουν γυναίκες που παριστάνουν 
τις μοναχές προτείνοντας να τους δωρί-
σουν σταυρούς και εικονίσματα, όμως 
ταυτόχρονα αρπάζουν όσα βρίσκουν στις 
τσάντες ειδικά ηλικιωμένων γυναικών.  

Η αστυνομία συστήνει στους ηλικι-

ωμένους να δείχνουν ιδιαίτερη προσο-
χή αυτή την περίοδο κατά τη διάρκεια 
αναλήψεων χρημάτων σε μηχανήματα 
αυτόματων συναλλαγών στις Τράπεζες. 
Οι επιτήδειοι παρακολουθούν γέροντες 
και μόλις εισπράττουν χρήματα τους πα-
ρακολουθούν και τους ληστεύουν όταν 
απομακρύνονται και μένουν μόνοι κυρί-
ως σε εισόδους οικοδομών.  

 
Συμβουλές: Προσοχή σε σπίτια 
και στο δρόμο  
Η αστυνομία ειδικά για ηλικιωμένους 

συμβουλεύει τα εξής: 
ην ανοίγετε την πόρτα σας σε άγνω-

στα άτομα. 
-Ασφαλίστε καλά το σπίτι σας ιδίως 

όταν κοιμάστε ή όταν πρόκειται να απου-
σιάσετε. 

-Μην τοποθετείτε τα χρήματά σας σε 
τσέπες του παντελονιού ή εξωτερικές 
των ενδυμάτων σας όταν είστε σε χώ-
ρους με συνωστισμό ή χρησιμοποιείτε τα 
μέσα μαζικής μεταφοράς. 

-Επίσης κρατήστε την τσάντα μπρο-
στά σας και φροντίστε να είναι κλειστή. 

-Μην πείθεστε εύκολα με άγνωστα 
άτομα που σας πλησιάζουν είτε με το 
πρόσχημα ευκαιριακών αγορών, είτε ως 
γνωστοί συγγενών σας, προφασιζόμενοι 
την εξόφληση χρέους, ασφαλιστήριων 
συμβολαίων, ηλεκτρικών συσκευών, 
ανταλλακτικών αυτοκινήτων κ.λ.π., για 
λογαριασμό των συγγενικών σας προ-
σώπων. 

-Μην επιτρέπετε να σας προσεγγί-
ζουν άτομα την ώρα που πραγματοποι-
είται συναλλαγές σε ΑΤΜ. Επίσης, μην 
δίνετε πληροφορίες για τον αριθμό ΡΙΝ ή 
για το λογαριασμό σας. 

-Έχετε πρόχειρα τα τηλέφωνα με τα 
οποία θα πρέπει να επικοινωνήσετε σε 
περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυρο-
σβεστική, στενοί συγγενείς κ.α.).
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Αναμονές δώδεκα ωρών και εντάσεις για μια καταχώρηση

Η πανδημία άνοιξε ουρές 
στο Κτηματολόγιο 

Ανοιξε… ουρές συναλλαγών η 
πανδημία στα κτηματολογικά 
γραφεία της Θεσσαλονίκης. 

Η συσσώρευση υποθέσεων λόγω μη 
λειτουργίας των υπηρεσιών για μεγά-
λο διάστημα, επανέλαβε σκηνές του 
πρώτου κύματος. Δικηγόροι, συμβο-
λαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές και 
ιδιώτες στήνονται επί ώρες στην ουρά 
για να προλάβουν μία συναλλαγή στο 
περιορισμένο ωράριο.  

Οι εντάσεις έξω από τις κεντρικές ει-
σόδους των δύο κτηματολογικών γρα-
φείων Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς 
ήταν στην ημερήσια διάταξη. Η απόφαση 
να καταργηθεί το σύστημα των ραντεβού 
που ίσχυσε στο προηγούμενο διάστημα, 
προκάλεσε ατελείωτες ουρές. Η κατά-
σταση οδήγησε μάλιστα στην επαναφορά 
των ραντεβού, όμως μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας, που χρηματοδότησε ο δι-
κηγορικός σύλλογος Θεσσαλονίκης. 

Όλοι πίστευαν ότι η επαναφορά της 
πλήρους λειτουργίας των κτηματολο-
γικών γραφείων και των υποθηκοφυ-
λακείων θα ήταν ομαλή. Δικηγόροι και 
συμβολαιογράφοι πίεζαν το αρμόδιο 
υπουργείο Δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι 
χιλιάδες υποθέσεις μεταβιβάσεων και 
αγοραπωλησιών είχαν κολλήσει, με 
συνέπεια να απειλείται και η οικονομία. 
«Εδώ υπάρχει μεγάλο ζήτημα και δεν 
περιορίζεται μόνο στο ότι μία υπηρεσία 
είναι κλειστή», έλεγε ο πρόεδρος του 
δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης 
Στάθης Κουτσοχήνας, γνωρίζοντας καλά 
τις οικονομικές επιπτώσεις από το πάγω-
μα οποιασδήποτε πράξης που αφορά τα 
ακίνητα. Άλλωστε ο δικηγορικός σύλλο-
γος ανέλαβε κάθε εργασία που μπορού-
σε να γίνει εκτός γραφείων κτηματολο-
γίου, προκειμένου να διευκολύνει την 
κατάσταση. 

Το άνοιγμα των υπηρεσιών στην 
αρχή προκάλεσε χαμόγελα αισιοδοξίας 

στους συναλλασσόμενους, όμως η συ-
νέχεια δεν ήταν αυτή που περίμεναν. Οι 
κτηματολογικές υπηρεσίες άνοιξαν για 
το κοινό, τυπικά κανονικά. Την ίδια ώρα 
όμως οι περιορισμοί στους χώρους ήταν 
αυτή που προβλέπεται για την πανδημία 
(ένα άτομο κάθε φορά στο εσωτερικό), 
ενώ αρκετοί υπάλληλοι απουσίαζαν 
σε άδειες ειδικού σκοπού, που επίσης 
προβλέπονται λόγω των μέτρων περι-
ορισμού της διασποράς. Η εικόνα έξω 
από τα υποθηκοφυλακεία γρήγορα έγινε 
απογοητευτική. Ουρές δεκάδων ατόμων 
που περίμεναν τη σειρά τους για να εξυ-
πηρετηθούν σε ένα ωράριο ιδιαίτερα πε-
ριορισμένο. Από τις 8.30 το πρωί μέχρι τη 
1 μετά το μεσημέρι.  

 
Οι χειρόγραφες λίστες  
Οι συναλλασσόμενοι έγραφαν το 

όνομά τους σε ένα κομμάτι χαρτί για να 
τηρήσουν μία σειρά, όμως χρειάστηκε 
να εμφανιστούν από τη 1 τα ξημερώ-
ματα και να περιμένουν μέχρι τις 10 το 
πρωί. Είναι εικόνα που παρέπεμπε σε 
τριτοκοσμικές καταστάσεις. «Είναι φρί-
κη, απογοήτευση», είπε νεαρός ιδιώτης 
που συμπλήρωσε το όνομά του στη λί-
στα του κεντρικού κτηματολογικού γρα-
φείου στη 1 το πρωί και διαπίστωσε ότι 
ήταν ήδη 16ος στη σειρά. Επανήρθε στις 
4.30 και για να εξυπηρετηθεί και τελικά 
ύστερα από πέντε ώρες ολοκλήρωσε την 
εργασία καταχώρησης που στο εσωτερι-
κό της υπηρεσίας διήρκησε ακριβώς τέσ-
σερα λεπτά. Ίδια ήταν και η εικόνα στο 
κτηματολογικό γραφείο Καλαμαριάς. 
«Ήρθα στις 6 το πρωί και κατάφεραν 
να εξυπηρετηθώ στις 10.30», απάντησε 
ιδιώτης που χρειάστηκε να ταξιδέψει από 

την Καβάλα για να ολοκληρώσει την ερ-
γασία του.  

Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν έντονες 
αντιδράσεις και άμεσα την παρέμβαση 
των συλλόγων δικηγόρων, συμβολαιο-
γράφων, δικαστικών επιμελητών και των 
εκπροσώπων των κτηματολογικών γρα-
φείων. «Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι 
παραπάνω. Κρατάμε τα μέτρα για τον 
περιορισμό της διασποράς και εξυπηρε-
τούμε όσους μπορούμε περισσότερους», 
ανέφερε απαντώντας στην Karfitsa ο 
προϊστάμενος του κτηματολογικού γρα-
φείου Θεσσαλονίκης και του υποθηκο-
φυλακείου Κώστας Γάτσος. Σε σύσκεψη 
που έγινε ζητήθηκε να γίνουν παρεμβά-
σεις και σε συνεννόηση με το υπουργείο 
Δικαιοσύνης επανήρθε το σύστημα των 
ραντεβού, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρ-
μας που λειτούργησε με χρηματοδότηση 
του δικηγορικού συλλόγου.  

Στόχος είναι η αντιμετώπιση των 
τριτοκοσμικών εικόνων σε ένα κτημα-
τολογικό γραφείο που δεν έχει ενταχθεί 
ακόμη στον ενιαίο φορέα, με συνέπεια να 
μην είναι δυνατό να δεχτεί οποιαδήποτε 
ηλεκτρονική συναλλαγή. «Σκεφτείτε ότι 
είναι ιδιαίτερα αυξημένες οι συναλλαγές 
αγοραπωλησιών», απάντησε ο κ. Γά-
τσος, επιδιώκοντας να αντιμετωπίσει και 
αυτός τα πρώτα προβλήματα που δημι-
ουργήθηκαν με τα ημερήσια ραντεβού, 
σύστημα που άρχισε να εφαρμόζεται τη 
Μεγάλη Τρίτη.  

Επιβεβαιώνοντας όσα είπε τόνισε να 
ενδεικτικά νούμερα. Το 2019 έγιναν πε-
ρίπου 52.000 πράξεις, πέρσι ο αριθμός, 
λόγω και της πανδημίας που ήταν κλει-
στές οι υπηρεσίες, ήταν 37.762 και φέτος 
υπολογίζεται ότι γίνονται περισσότερες 
από 400 πράξεις ημερησίως. Μόνον τον 
Απρίλιο τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν 
πως γίνονται 125 καταχωρήσεις την 
ημέρα κατά μέσο όρο και επιπλέον δίδο-
νται 300 αποσπάσματα και αντίγραφα.

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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ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙ∆ΟΥ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ 

ΠΑΣΧΑΠΑΣΧΑ

«Τι θέλω να φέρει 
η φετινή Ανάσταση 
στη Θεσσαλονίκη;»

Για δεύτερη συνεχή χρονιά βιώνουµε 
τις άγιες µέρες του Πάσχα στη δίνη της 
πανδηµίας του κορονοϊού. Μπορεί τα 
περιοριστικά µέτρα να παραµένουν 
και οι αποστάσεις από τις ...αγκαλιές 
των αγαπηµένων µας προσώπων να 
εξακολουθούν να τηρούνται, όµως 
φέτος υπάρχει µια ιδιαιτερότητα. Η 
έλευση του εµβολίου και η προσπάθεια 
όλων να οδηγηθούµε -το συντοµότερο 
δυνατό- προς την Ελευθερία. 
∆έκα συν τρεις αυτοδιοικητικοί της 
Θεσσαλονίκης απαντούν στο ερώτηµα 
της εφηµερίδας «Karfi tsa» για το τι 
επιθυµούν να φέρει η φετινή Ανάσταση 
τόσο για την πόλη, όσο και για τους 
κατοίκους της. Εκφράζουν την 
αισιοδοξία τους και στέλνουν ευχές για 
ένα καλύτερο αύριο, χωρίς πανδηµία, 
χωρίς µέτρα, χωρίς αποστάσεις, µε 
υγεία, έργα και οικονοµική ανάπτυξη.
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ΠΑΣΧΑ
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης Κώστας Γιουτίκας

πρόεδρος ΠΕ∆ Κεντρικής Μακεδονίας και δήµαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

«’Εξοδος από το κακοτράχαλο τούνελ της πανδηµίας»«Θα νικήσουµε την πανδηµία και θα απελευθερωθούµε»
«Με ιερή προσδοκία και λαχτάρα στην ψυχή, περιµένουµε και φέτος τις Άγιες 

Ηµέρες του Πάσχα για να βιώσουµε τα Πάθη και τη Σταύρωση του Χριστού, 
να γιορτάσουµε την Ανάσταση, την πιο σηµαντική ηµέρα της Ορθοδοξίας! 

Αυτές τις µέρες που λόγοι ∆ηµόσιας Υγείας µας  κρατούν αναγκαστικά 
µέσα στο σπίτι, µακριά από συγγενείς και φίλους, εύχοµαι από καρδιάς να 

είναι οι τελευταίες που βιώνουµε µε περιοριστικά µέτρα. Το πρόγραµµα  
εµβολιασµών, τα ατοµικά test  διάγνωσης και οι νέες θεραπείες, κάνουν την 

ελπίδα µας βεβαιότητα, ότι θα νικήσουµε την πανδηµία! 
Οι πόλεις µας, η Θεσσαλονίκη µας, οι συµπολίτες µας σύντοµα θα 

ελευθερωθούν, θα επανέλθουµε στην κανονικότητα. Στη Βυζαντινή µας 
Μητρόπολη, στην αγαπηµένη µας Θεσσαλονίκη, η φετινή Ανάσταση, ας 

γίνει αφορµή για επανεκκίνηση ψυχών και ιδεών. Ας γίνει χρονικό ορόσηµο 
για τη συνέχιση και  ολοκλήρωση µεγάλων έργων, όπως το Μετρό, που θα 

αλλάξουν για πάντα την εικόνα της, θα την εντάξουν επισήµως στο Πάνθεον 
των εµπνευσµένων ευρωπαϊκών πόλεων.  Η αγάπη του Θεού, η θυσία 

της Σταύρωσης και το Θαύµα της Ανάστασης ας φωτίζουν τη σκέψη µας, 
ας χαρίζουν σε όλους µας Υγεία, οικογενειακή ευτυχία και επαγγελµατική 

προκοπή. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση!». 

« Ανάταξη και Ανανέωση. Η Ανάσταση του Κυρίου να σηµάνει την έξοδο 
µας  από το µακρύ, κακοτράχαλο τούνελ της πανδηµίας και την  επάνοδο 
µας στην κανονικότητα. Ν’  ανοίξει µια νέα σελίδα µε Υγεία για όλους µας, 

ώστε να µπορέσουµε να  ξαναπάρουµε  στα χέρια µας τις ζωές µας από 
εκεί  που αναγκαστήκαµε να τις αφήσουµε.  Να κάνουµε τα βήµατα που θα 

µας φέρουν πιο κοντά στην ανάπτυξη, την πρόοδο και την ευηµερία.   Να 
ανατάξουµε  τις δυνάµεις µας και να προχωρήσουµε  στην  αντιµετώπιση 

και την αποκατάσταση των σοβαρών πληγών που δηµιούργησε η πανδηµία, 
καταρχήν στην οικονοµία. 

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όλο αυτό το διάστηµα, παρά τα 
περιοριστικά µέτρα και τις δεκάδες δυσκολίες, συνεχίσαµε να δουλεύουµε 

µε σταθερή προσήλωση στο στόχο της µετατροπής της Θεσσαλονίκης  σε 
µια πόλη έξυπνη,  φιλική, µε πράσινη ανάπτυξη και ακµάζουσα οικονοµική 
δραστηριότητα, αξιοποιώντας τα πολλαπλά συγκριτικά της πλεονεκτήµατα. 

Λάβαµε αποφάσεις και δροµολογήσαµε πρωτοβουλίες,  που σύντοµα θ’ 
αρχίσουν να φαίνονται καθαρότερα, ώστε να δώσουµε αποτελεσµατικές 

λύσεις και απαντήσεις στις µεγάλες απαιτήσεις της πόλης και των πολιτών 
της».
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Γιάννης ∆αρδαµανέλης Θεόδωρος Παπαδόπουλος
δήµαρχος Καλαµαριάς δήµαρχος Θέρµης

«Η επιστροφή στην κανονικότητα δεν αργεί...»«Υγεία, Ανάσταση στην κοινωνία και την οικονοµία»
«Είναι το δεύτερο κατά σειρά Πάσχα που είµαστε αιχµάλωτοι της πανδηµίας. 

Μακριά από γονείς, συγγενείς και φίλους, µακριά από την εκκλησία, όπως 
τουλάχιστον µάθαµε να τη ζούµε τη Μεγάλη Εβδοµάδα. Όµως επειδή είµαι 
φύση και θέση αισιόδοξος άνθρωπος, πιστεύω ότι είµαστε πολύ κοντά στο 

τέλος αυτής της περιπέτειας.
Η φετινή Ανάσταση θέλω να φέρει πρώτα απ’ όλα υγεία, αλλά και  

ουσιαστική αλλαγή, στον καθένα ξεχωριστά και κατ’ επέκταση στο σύνολο, 
στην πόλη µας. Μια αλλαγή που θα έχει να κάνει όχι µε ευχολόγια, αλλά µε 

συστηµατική δουλειά, η οποία µε τη σειρά της θα φέρει τα αποτελέσµατα 
που επιδιώκουµε και οραµατιζόµαστε.

Ανάσταση στην κοινωνία και την οικονοµία, που τόσο µας έλειψε, γιατί 
µέσα από αυτή θα έρθει η αναγέννηση στην Καλαµαριά και  γενικότερα στη 

Θεσσαλονίκη».

«Το φετινό Πάσχα το περιµέναµε, είναι αλήθεια, διαφορετικό από το 
περσινό. Ελπίζαµε ότι το επιδηµιολογικό φορτίο θα υποχωρούσε και 

θα µπορούσαµε να γιορτάσουµε µε την αρµόζουσα λαµπρότητα αυτές 
τις άγιες ηµέρες, µαζί µε τις οικογένειές µας, µε φίλους και αγαπηµένα 

πρόσωπα. Ωστόσο η κατάσταση είναι δυστυχώς διαφορετική. Οφείλουµε, 
όπως κάναµε και πέρυσι, αλλά και τα Χριστούγεννα, να υπακούσουµε στις 
οδηγίες των ειδικών επιστηµόνων, ώστε να αποφύγουµε τα χειρότερα και 

να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις για την ασφαλή σταδιακή επιστροφή 
στην κανονικότητα. 

Ο δήµος Θέρµης, όπως και όλη η περιοχή της Θεσσαλονίκης, πλήρωσε 
σηµαντικό τίµηµα την περίοδο της πανδηµίας. Είδαµε συνανθρώπους µας 

να φεύγουν, την τοπική οικονοµία µας να δέχεται βαρύτατο πλήγµα. Ως 
δήµος κάναµε και συνεχίζουµε να κάνουµε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό 

για να περιορίσουµε τις βαρύτατες επιπτώσεις της πανδηµίας. Ως δήµαρχος 
ζητώ από τους συµπολίτες µου να κάνουν λίγες ηµέρες ακόµη υποµονή. Η 

επιστροφή στην κανονικότητα δεν αργεί, προέχει όµως, να είναι ασφαλής. 
Εκ µέρους όλου του δηµοτικού συµβουλίου εύχοµαι καλή Ανάσταση, χρόνια 

πολλά!». 

ΠΑΣΧΑ
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ΠΑΣΧΑ
Παντελής Τσακίρης Σταύρος Αναγνωστόπουλος

δήµαρχος Ωραιοκάστρου δήµαρχος Χαλκηδόνας

«Να σταµατήσουµε επιτέλους να καταγράφουµε ανθρώπινες απώλειες»«Η Ανάσταση να σηµατοδοτήσει µια ισχυρή, ψυχικά ενωµένη και 
οµοιόµορφα ανεπτυγµένη Θεσσαλονίκη»

«Φέτος όσο ποτέ άλλοτε έχουµε ανάγκη η Ανάσταση να φέρει για τη 
Θεσσαλονίκη συνολική ανάταση. Πρωτίστως υγειονοµική και βεβαίως 

οικονοµική. Εδώ και ένα χρόνο έχουµε δει τις ζωές µας να µπαίνουν στον 
πάγο εξαιτίας µίας πρωτοφανούς έκτακτης συνθήκης που ανάλογη είχε 

να δει η ανθρωπότητα από τον προηγούµενο αιώνα. Με την προσδοκία ότι 
οι εµβολιασµοί θα προχωρήσουν και το τείχος της ανοσίας θα ενισχύεται 

ολοένα και περισσότερο, είναι κοµβικής σηµασίας το άνοιγµα της κοινωνίας 
και η αναζωογόνηση της οικονοµίας, ειδικά ενόψει του καλοκαιριού. 

Επιπλέον, η Θεσσαλονίκη χρειάζεται ένα αυθεντικά µητροπολιτικό 
όραµα το οποίο θα επεκτείνεται πέρα από τα κεντρικά τµήµατά της και 

θα ενσωµατώνει και τους περιαστικούς δήµους, όπως είναι ο ∆ήµος 
Ωραιοκάστρου. Είθε αυτή η Ανάσταση να σηµατοδοτήσει µια νέα αρχή για 

µια Θεσσαλονίκη οικονοµικά ισχυρή, ψυχικά ενωµένη και οµοιόµορφα 
αναπτυγµένη».

«Ό ταν ό λος ο κό σµος δοκιµά ζεται από  την πανδηµί α, η ευχή  κά θε 
ανθρώ που δεν µπορεί  να εί ναι ά λλη από  το να τιθασευτεί  επιτέ λους ο 

κορωνοϊ ό ς, που τό σο µεγά λες απώ λειες σε ανθρώ πινες ζωέ ς έ χει επιφέ ρει. 
Με την ευκαιρί α της φετινή ς Ανά στασης λοιπό ν θα ή θελα να ευχηθώ  

να αποκατασταθεί  η παγκό σµια υγεί α, να σταµατή σουµε επιτέ λους να 
καταγρά φουµε απώ λειες ανθρώ πινων ζωώ ν, να αποδεί ξουµε ό λοι µας 

αλλά  και καθέ νας µας χωριστά  την αλληλεγγύ η µας προς τον συνά νθρωπό  
µας, να τηρή σουµε ευλαβικά  τα µέ τρα ατοµική ς προστασί ας αποφυγή ς 

στην έ κθεση στον Covid 19 και να συµβά λλουµε έ τσι στην ό σο το δυνατό ν 
συντοµό τερη επά νοδο στην κανονικό τητα».



1929.04.2021

Μελίνα ∆ερµεντζόπουλου Χρήστος Παπαστεργίου
περιφερειακή σύµβουλος Κ.Μακεδονίας, συντονίστρια για το προσφυγικό επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης 

«Πράξεις για τη Μακεδονία», γιατρός

«Προσδοκώ σε µια Θεσσαλονίκη όρθια, αλλά όχι άκαµπτη και λιτή»
«Περισσότεροι εµβολιασµοί και αλλαγή νοοτροπίας όσων το αρνούνται»
«Ο φετινό ς εορτασµό ς του Πά σχα και της Ανά στασης βρί σκει για δεύ τερη 

φορά  τη χώ ρα µας, ό πως ά λλωστε και ολό κληρο τον πλανή τη, στη δί νη της 
πανδηµί ας. Πέ ρσι, δισεκατοµµύ ρια ά νθρωποι στον κόσµο “έ µειναν σπί τι” 

σε µια προσπά θεια να προστατεύ τούν από  έ ναν ά γνωστο, επιθετικό , φονικό  
ιό . Φέ τος, βρισκό µαστε στο ί διο έ ργο θεατέ ς. Ωστό σο, τώρα στα χέ ρια των 

γιατρώ ν βρίσκεται έ να δώ ρο της παγκό σµιας επιστηµονική ς κοινό τητας 
προς ό λους εµά ς, έ να δώ ρο που πολλοί  αρνού νται πεισµατικά  να δεχτού ν. 

Το εµβό λιο κατά  της Covid-19. 
Αυτό  που θα ή θελα να φέ ρει η φετινή  Ανά σταση εί ναι περισσό τεροι 

εµβολιασµοί  και αλλαγή  νοοτροπί ας και συµπεριφορά ς ό σων το αρνού νται, 
ώ στε να έ ρθει συντοµό τερα η Ελευθερί α µας. Η πιστή  εφαρµογή  των 

µέ τρων σε συνδυασµό  µε την εµβολιαστική  διαδικασί α, που πρέ πει 
να επιταχυνθεί , θα µας επιτρέ ψει να επιστρέ ψουµε στην κανονικό τητά  

και να απελευθερώ σουµε περισσό τερες οικονοµικέ ς και κοινωνικέ ς 
δραστηριό τητες. 

Θέ λω η φετινή  Ανά σταση να φέ ρει... την ανά σταση της ζωή ς µας µε ό σο 
το δυνατό  τις λιγό τερες απώ λειες που µπορεί  να προκύ ψουν από  αυτή  

πρωτό γνωρη κατά σταση. Να φέ ρει Ανά σταση στη Θεσσαλονί κη µας. Να 
διατηρηθού ν οι µικρέ ς και µεσαί ες επιχειρή σεις που µετά  από  µια δεκαετή  
οικονοµική  κρί ση, έ χουν να αντιµετωπί σουν τις συνέ πειες του κορονοϊ ού . 
Η προσωπική  συµβολή  του καθενό ς µας σε αυτή  την προσπά θεια µπορεί  
να εί ναι αποτελεσµατική . Στηρί ζουµε τις τοπικέ ς επιχειρή σεις, στηρί ζουµε 
τις γειτονιέ ς µας, στηρί ζουµε τους γνωστού ς µας, τους φί λους µας. Καλή  

Ανά σταση και καλό  Πά σχα σε ό λους!».

«Το τέλος της δικής της “Μεγάλης Σαρακοστής”, πνευµατικά, ψυχικά και 
υλικά. 

Πνευµατικά, µε την αλλαγή του τρόπου που η Πόλη σκέφτεται. Να 
περάσει (Πάσχα=Πέρασµα) από τις δοξασίες, τις θεωρίες συνοµωσίας 

και τις (κλειστο)φοβίες της, που την καθηλώνουν στην κοινή λογική, στα 
αυτονόητα και στην επιστηµονική τεκµηρίωση που θα την οδηγήσουν στην 

Ανάστασή της και στην ψυχική της ηρεµία. Άρα θα την επαναφέρουν σε 
συνθήκη ∆ηµιουργίας και, συνεπώς, στον διαχρονικό της ρόλο στην Ιστορία. 

Θα της δώσουν το εφαλτήριο για να αποκτήσει εκ νέου τα αντίδωρα που 
δικαιούται εκείνη και οι πολίτες της, ως αγαθά, υποδοµές και εισόδηµα, ως 

συλλογική και ατοµική ευζωία. Αλλά, αυτό για να διαρκέσει προϋποθέτει 
την συµπεριληπτική της προοπτική, την συµµετοχή όλων στην “Θεία 

Μετάληψη”.
Προσδοκώ λοιπόν σε µια Θεσσαλονίκη όρθια, αλλά όχι άκαµπτη, λιτή, αλλά 

όχι ενδεή, ευρύχωρη, αλλά όχι διαµπερή, στιβαρή, αλλά όχι σκληρή.
Σοφή και παιγνιώδη. Ανθρώπινη».

ΠΑΣΧΑ



20 29.04.2021

ΠΑΣΧΑ
Χάρης Αηδονόπουλος ∆ρόσος Τσαβλής

αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του δήµου Θεσσαλονίκης , γιατρός ανεξάρτητος δηµοτικός σύµβουλος Θεσσαλονίκης, πνευµονολόγος

«Η φετινή Ανάσταση να αποτελέσει εφαλτήριο επανεκκίνησης για τη 
Θεσσαλονίκη µας και τον κόσµο της»

«Να ξαναζήσουµε ελεύθερα»

«Φέτος οι Έλληνες, λόγω πανδηµίας, µένουν έξω από το τελετουργικό 
της Εκκλησίας τις Άγιες ηµέρες της πορείας προς την Ανάσταση του 

Θεανθρώπου. Αυτός ο αναγκαστικός αποκλεισµός ωστόσο, ανέδειξε τις 
ουσιαστικές διαστάσεις της Ελληνικής Πασχαλιάς, αυτές που υπάρχουν στο 

συλλογικό υποσυνείδητο και στο θυµικό µας.
Το Ελληνικό Πάσχα σηµαίνει την καθολική µέθεξη όλων στην ίδια 

χαρµολύπη, στην ίδια ιεροτελεστία και παράλληλα τη γένεση της κοινής 
ελπίδας για ένα καλύτερο «αύριο», ακόµη και σε εκείνους που δεν 

εµφορούνται είτε από την ίδια δύναµη πίστεως, είτε από την ευλαβική 
τήρηση των εθίµων.

Κι αυτό το Πάσχα, τόσο σε µένα, όσο και στους συµπολίτες µου πιστεύω, 
λείπει ένα και µόνο πράγµα: Να ξαναζήσουµε ελεύθερα και να βιώσουµε 

ξανά, εντός των Ι.Ναών, τη Θεία µυσταγωγία της Μ.Εβδοµάδας, τη µέθεξη 
των ιερών ψαλµών, τα χρώµατα της Άνοιξης, µαζί µε την προσδοκία του 

Αναστάσιµου Φωτός.
Ανάσταση σηµαίνει νίκη της Ζωής έναντι του Θανάτου. Της Ζωής, για την 

οποία στη σηµερινή, εφιαλτική περίοδο που διανύουµε, παλεύουν µε πίστη 
ασθενείς, Ιατροί και νοσηλευτές. 

Ας προσευχηθούµε µνηµονεύοντας όσους αγωνίζονται για το δώρο της 
Υγείας και της Ζωής, παίρνοντας δύναµη και κουράγιο από τη θυσία του Υιού 

του Θεού, ώστε να βαδίσουµε σιγά-σιγά στην Ανάστασή µας. Εύχοµαι Καλό 
Πάσχα και Ευλογία σε όλους, «νηστεύσαντες» και «µη νηστεύσαντες».

«Η Ανάσταση του Χριστού, εκτός από το χαρµόσυνο µήνυµα της νίκης 
της Αληθινής Ζωής έναντι του θανάτου και της αµαρτίας, εκπέµπει και 

το µήνυµα του θάρρους και της αισιοδοξίας. Και τα δύο είναι απολύτως 
αναγκαία για τον πολύπλευρο καθηµερινό αγώνα των ανθρώπων της πόλης 

µας. Οι ψυχές πολλών από εµάς διακατέχονται από φόβο, ανασφάλεια και 
έλλειψη ενδιαφέροντος για οτιδήποτε πέρα από την πανδηµία. Οι δύσκολες 

οικονοµικές και υγειονοµικές συνθήκες οδηγούν τους συµπολίτες µας σε 
παραίτηση από την καθηµερινότητα, που τρέχει και απαιτεί συντονισµένες 

δράσεις και λύσεις. Αυτό πρέπει να σταµατήσει!
Η φετινή Ανάσταση εύχοµαι κι ελπίζω µε όλη µου την καρδιά, να αποτελέσει 

εφαλτήριο επανεκκίνησης για τη Θεσσαλονίκη µας και για τον κόσµο της. 
Πρόκληση της δικής µας γενιάς είναι να εξασφαλίσουµε τους όρους και 
τις προϋποθέσεις, ώστε η συνένωση δυνάµεων απέναντι στο µαύρο και 

στο γκρίζο των ηµερών να γίνει το πάγιο και σταθερό µας πλεονέκτηµα. 
Είµαι βέβαιος ότι όλο και περισσότεροι Θεσσαλονικείς θα συµβάλλουν µε 

συνέπεια, υπευθυνότητα και αποτελεσµατικότητα προς την κατεύθυνση 
αυτή. Καλή Ανάσταση!».



2129.04.2021

ΠΑΣΧΑ
Νέλλη Αηδονά Γιώργος Λίλτσης

δηµοτική σύµβουλος, αντιπρόεδρος ∆.Σ.Θεσσαλονίκης επικεφαλής µείζονος αντιπολίτευσης δήµου Παύλου Μελά, γιατρός
«∆ύναµη στους γιατρούς των νοσοκοµείων

και λιγότερες απώλειες στην οικονοµία»
«Να αναστηθεί η ελπίδα, η δύναµη, 

το αίσθηµα έγνοιας για τον συνάνθρωπο»

«Σε ονειροφαντασιακό επίπεδο: να γίνει µια όµορφη, ελκυστική πόλη, 
όπου οι κάτοικοί της θα την αγαπούν και θα την νοιάζονται. [όπως παλιά 

που ζούσαν µια ζωή στα µέτρα τους, σε γειτονιές, µε το κλειδί έξω από την 
πόρτα, τα παιδιά να παίζουν στην αλάνα και τα γέλια τους να καλύπτουν 

κάθε ενοχλητικό θόρυβο, µε τις γειτόνισσες στα σκαµνιά τους, τα λουλούδια 
στους κήπους και τα γιασεµιά να νικούν κάθε µόλυνση και δυσωδία.]

Σε ρεαλιστικό επίπεδο: να γίνει πιο λειτουργική, πιο ασφαλής, πιο 
γενναιόδωρη, να αναπτύξει περισσότερο την φροντίδα για τους µοναχικούς, 

τους απόρους, τους ηλικιωµένους, τους µονογονείς. Να γίνει πιο προσιτή και 
φιλόξενη στους φοιτητές και τους επισκέπτες της.

Σε µεταφυσικό επίπεδο: να αναστηθεί µέσα στον καθένα µας η ελπίδα, 
η δύναµη να αντιµετωπίζουµε την απίστευτη εποχή που βιώνουµε. 

Να αναστηθεί το αίσθηµα της συλλογικότητας  και της έγνοιας για τον 
συνάνθρωπο.

Ευχή µου: οι Θεσσαλονικείς από απλοί κάτοικοι να γίνουν ξανά υπεύθυνοι 
πολίτες. Μακάρι η πανδηµία να γίνει σύντοµα παρελθόν! Καλή Ανάσταση!».

«Ο φετινό ς εορτασµό ς του Πά σχα και της Ανά στασης γί νεται για δεύ τερη 
φορά  σε συνθή κες πρωτό γνωρης  πανδηµί ας, και ρυθµού ς κορονοϊ ού . 

∆υστυχώ ς, η πό λη µας “χτυπή θηκε” από  τον ιό  κυρί ως στο δεύ τερο κύ µα 
του Νοεµβρί ου, ενώ  και το τρί το κύ µα δεν µας  ά φησε αλώ βητους. Η φετινή  

Ανά σταση λοιπό ν, ως γιατρό ς και ως πολί της θέ λω να φέ ρει για τη πό λη 
µας και ό χι µό νο, λιγό τερα κρού σµατα, λιγό τερους διασωληνωµέ νους 

στις Μονά δες Εντατική ς Θεραπεί ας και σαφώ ς λιγό τερους θανά τους. Στους 
γιατρού ς και το νοσηλευτικό  προσωπικό  του Εθνικού  Συστή µατος Υγεί ας 

που εδώ  και έ να χρό νο δί νουν πραγµατική  µά χη κατά  του κορονοϊ ού  στην 
πρώ τη γραµµή  να φέ ρει δύ ναµη  και οι υπερά νθρωπες προσπά θειες που 

καταβά λλουν να έ χουν επιτυχί α.
Παρά λληλα, η φετινή  Ανά σταση θέ λω να φέ ρει ό σο το δυνατό  

λιγό τερες απώ λειες στον τοµέ α της οικονοµί ας και το οικονοµικό  
τσουνά µι που φοβό µαστε ό τι θα ακολουθή σει να εί ναι ό σο πιο ανώ δυνο 

γί νεται. Συµβά λλοντας κι εµεί ς προς αυτή  την κατεύ θυνση, εδώ  και 
αρκετέ ς εβδοµά δες ως “ΑΝΑΤΡΟΠΗ” αναλά βαµε την πρωτοβουλί α 

ευαισθητοποί ησης των συµπολιτώ ν µας στο δή µο Παύ λου Μελά  για 
ενί σχυση των καταστηµά των της γειτονιά ς µας και στή ριξη της τοπική ς 

αγορά ς. Ό σο µπορεί  ο καθέ νας µας µε τον τρό πο του, να ενισχύ σει τα 
µαγαζά κια της περιοχή ς µας και τους µεροκαµατιά ρηδες ιδιοκτή τες και 

υπαλλή λους τους. Καλό  Πά σχα και καλή  Ανά σταση σε ό λες και ό λους, και 
του χρό νου ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ».



22 29.04.2021

ΠΑΣΧΑ
Αλεξάνδρα Τερζίδου ∆ρόσος Τσαβλής

δηµοτική σύµβουλος, πρόεδρος Α’βαθµιας 
Σχολικής Επιτροπής δήµου Νεάπολης - Συκεών

ανεξάρτητος δηµοτικός σύµβουλος Θεσσαλονίκης, πνευµονολόγος

«Η φετινή Ανάσταση να αποτελέσει εφαλτήριο επανεκκίνησης για τη 
Θεσσαλονίκη µας και τον κόσµο της»«Να έρθει η Ανάσταση σε µία πλειάδα χρόνιων και άλυτων προβληµάτων»

«Η Ανάσταση του Κυρίου σηµαίνει διαχρονικά το πέρασµα από το θάνατο 
στη ζωή. Εύχοµαι το φετινό Πάσχα να σηµάνει Ανάσταση της πόλης µας 

που τόσο πολύ ταλαιπωρείται από την κρίση του κορονοϊού αλλά και από 
µία πλειάδα χρόνιων και άλυτων προβληµάτων. Να αναγεννηθεί µία πόλη 

φιλική και προσβάσιµη στα ΑΜΕΑ, να αποκατασταθεί το άθλιο σύστηµα των 
δηµοσίων συγκοινωνιών που τόσο ταλαιπωρεί κατοίκους και επισκέπτες 
και να ολοκληρωθεί επιτέλους το ΜΕΤΡΟ, µια εµβληµατική υποδοµή, µε 

πολλαπλά οφέλη για την πόλη και τους ανθρώπους της, το οποίο δυστυχώς 
βιώσαµε µόνο ως εικονική πραγµατικότητα µε τους µουσαµάδες.Να γίνει 

η Θεσσαλονίκη και πάλι σταυροδρόµι των Βαλκανίων και πόλος έλξης για 
περισσότερους τουρίστες. Να αποσυµφορηθεί και να αναζωογονηθεί, µε την 

µετεγκατάσταση της ∆ΕΘ στη Σίνδο και µετατροπή του σηµερινού χώρου 
σε Μητροπολιτικό Πάρκο Πολιτισµού και Πρασίνου, όπου θα µπορούν να 

αναπτυχθούν ήπιες πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες για τους 
κατοίκους και τους επισκέπτες.

Η Θεσσαλονίκη είναι µια πόλη που έχει συνέχεια ζωής από το παρελθόν. 
Ήταν πάντα µία πόλη πρωτοπόρα, ποτέ κωµόπολη όπως η Αθήνα. Γι’ αυτό 

και δε θα πρέπει να φοβηθούµε να αλλάξουµε και να βελτιώσουµε ό,τι 
επιβάλλεται, προκειµένου να συνεχίσουµε αυτή την παράδοση. Γιατί της 

αξίζει». 

«Η Ανάσταση του Χριστού, εκτός από το χαρµόσυνο µήνυµα της νίκης 
της Αληθινής Ζωής έναντι του θανάτου και της αµαρτίας, εκπέµπει και 

το µήνυµα του θάρρους και της αισιοδοξίας. Και τα δύο είναι απολύτως 
αναγκαία για τον πολύπλευρο καθηµερινό αγώνα των ανθρώπων της πόλης 

µας. Οι ψυχές πολλών από εµάς διακατέχονται από φόβο, ανασφάλεια και 
έλλειψη ενδιαφέροντος για οτιδήποτε πέρα από την πανδηµία. Οι δύσκολες 

οικονοµικές και υγειονοµικές συνθήκες οδηγούν τους συµπολίτες µας σε 
παραίτηση από την καθηµερινότητα, που τρέχει και απαιτεί συντονισµένες 

δράσεις και λύσεις. Αυτό πρέπει να σταµατήσει!
Η φετινή Ανάσταση εύχοµαι κι ελπίζω µε όλη µου την καρδιά, να αποτελέσει 

εφαλτήριο επανεκκίνησης για τη Θεσσαλονίκη µας και για τον κόσµο της. 
Πρόκληση της δικής µας γενιάς είναι να εξασφαλίσουµε τους όρους και 
τις προϋποθέσεις, ώστε η συνένωση δυνάµεων απέναντι στο µαύρο και 

στο γκρίζο των ηµερών να γίνει το πάγιο και σταθερό µας πλεονέκτηµα. 
Είµαι βέβαιος ότι όλο και περισσότεροι Θεσσαλονικείς θα συµβάλλουν µε 

συνέπεια, υπευθυνότητα και αποτελεσµατικότητα προς την κατεύθυνση 
αυτή. Καλή Ανάσταση!».
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∆ηµήτρης Βαρτζόπουλος

Βουλευτές µιλούν για τις ωραιότερες αναµνήσεις τους από γιορτές του Πάσχα
Η φετινή εορταστική χροιά εν µέσω πανδηµίας

Να θυµηθούν την ατµόσφαιρα, τις συνήθειες, αλλά και τα συναισθήµατα από τις εορταστικές ηµέρες του Πάσχα όπως τις περνούσαν σε νεότερη ηλικία, ζήτησε η karfi tsa από τρεις βουλευτές 
διαφόρων κοµµάτων. Ο κ. ∆ηµήτρης Βαρτζόπουλος Βουλευτής Β΄Θεσσαλονίκης της Ν∆, ο κ. Γιάννης Αµανατίδης βουλευτής Α  ́Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο κ. Απόστολος Πάννας βουλευτής 

Χαλκιδικής του ΚΙΝΑΛ, ταξίδεψαν χρόνια πίσω, ανάσυραν αναµνήσεις από το παρελθόν και τους τόπους όπου γιόρταζαν την Ανάσταση, ξαναέγιναν για λίγο παιδιά, για να «προσγειωθούν» στην σκληρή 
πραγµατικότητα του φετινού Πάσχα εν µέσω πανδηµίας, το δεύτερο που περνάµε ως χώρα µε του περιορισµούς ενάντια στην εξάπλωση του ιού, ενεργούς. Μάλιστα, και οι τρεις πολιτικοί µε αφορµή και 

την άσχηµη ατµόσφαιρα που επικρατεί λόγω της υγειονοµικής κρίσης επιχειρούν να στείλουν ο καθένας το δικό του µήνυµα. 

Γιάννης Αµανατίδης Απόστολος Πάνας
Εκκλησία µε γνωστούς και φίλους, µαγειρίτσες 

τα µεσάνυκτα και τσίπουρα από νωρίς
Θυµάµαι µε συγκίνηση στιγµές του Πάσχα 

γνωρίζοντας ότι είναι οι τελευταίες ηµέρες της 
ζωής του πατέρα µου.

: Κυριακές του Πάσχα, µαζί µε την οικογένεια 
µου και γνωστά πρόσωπα να περνούν για ένα 

ποτήρι κρασί και για ευχές
Έτσι όπως ήρθαν τα πράγµατα στην ζωή µου 

µεγαλώνοντας στην Καβάλα, όπου διορίστηκε 
η καθηγήτρια µάνα µου, αργότερα στη Γερµανία 

χρόνια πολλά, µετά την επιστροφή στα πάτρια 
ζώντας µες την πόλη, η έννοια της γιορτής του 

Πάσχα ήταν εντελώς σχετική. Πέραν από τα 
θρησκευτικά, που ιδίως στο εξωτερικό σε δικές 
µας εκκλησίες και µε δικούς µας παπάδες είχαν 
πράγµατι µια ιδιαίτερη διάσταση, η γιορτή κατά 
βάση ήταν ένα τυπικό τραπέζι την Κυριακή και 

στα µετέπειτα χρόνια άντε και καµµιά εκδροµή. 
Έπρεπε, να έρθουν τα παιδιά και να αποφασίσουµε 

µε την Φωφώ, να πάµε εκτός Κέντρου, για να 
ζήσω αυτό, που λέγεται, συνήθως και ορθώς, 

παραδοσιακό Πάσχα. Μέρες προετοιµασία, 
εκκλησία µε γνωστούς και φίλους, µαγειρίτσες 
τα µεσάνυκτα και τσίπουρα από νωρίς κατά την 

τελετουργία του ψησίµατος, που φυσικά στην 
περίπτωση µου γίνονταν πάντοτε από άλλους.
Για να είµαι απολύτως ειλικρινής, έτσι όπως εν 

τέλει εξελίχθηκαν τα πράγµατα, κορονοιός εδώ, 
πανδηµία εκεί, είµαι από τους τυχερούς. ∆εν 

βλέπω, να έχω µεγάλες και δραµατικές αλλαγές 
και εφέτος. Η Ανάσταση νωρίτερα, χωρίς βόλτες 
στα µαγαζιά, αλλά κατά τα άλλα, ζώντας πλέον 

στο χωριό µου, όλα θα είναι από λίγο ίσως, αλλά 
υποφερτά. Σε ευθεία αντίθεση βέβαια µε την 

απόλυτη κλεισούρα πέρσι και σίγουρα καλύτερα 
από πολλούς, που θα στερηθούν το χωριό τους, 
την παρέα συγγενών και φίλων, την αίσθηση της 

ιδιαίτερης γιορτής.
Είναι ευκαιρία λοιπόν τώρα, να 

συνειδητοποιήσουµε, ότι οι διαφορές αυτές 
της γιορτής σε πολλούς ανθρώπους έχουν και 
µια άλλη αιτία. Τον τρόπο συνάντησης µε την 
αρρώστια. Άλλοι αρρώστησαν, οι ίδιοι είτε η 
οικογένεια, άλλοι έχασαν στενούς συγγενείς 

και φίλους. Το βίωµα του φόβου του θανάτου, 
είτε η απώλεια καθ´ εαυτή, είναι µια µοναδική 

στην δραµατικότητα της εµπειρία. Αυτή δίνει στο 
φετινό Πάσχα µια εντελώς διαφορετική χροιά. Την 

υπενθύµιση του πρόσκαιρου..

Ξαφνιάστηκα ευχάριστα, διαβάζοντας την 
ερώτηση, καθώς αισθάνθηκα- προς στιγµήν-ως 
µαθητής, που γράφει έκθεση γυρνώντας από τις 
πασχαλινές  διακοπές και όπως γνωρίζετε πάντα 
το θέµα ήταν  το « Πώς πέρασα το Πάσχα». Αυτό 
που πάντα θυµάµαι είναι ότι µε µεγάλη αδηµονία  

περίµενα την δωδεκάτη ώρα της Ανάστασης. 
Και ας έχουν περάσει τόσα χρόνια, η στιγµή  που 

πρωτακούγεται το Χριστός Ανέστη, είναι αυτή που 
µε ευχαριστεί περισσότερο από όλα. 

Το Πάσχα, αφού αυτό µε ρωτάτε,  µε την  
µεγαλύτερη ευχαρίστηση, ήταν τότε που ήµασταν 

µαζί όλα τα µέλη της οικογένειάς , από τον 
γηραιότερο µέχρι τον νεώτερο και είχα έρθει από 

την πρώτη αποστολή στα Ιεροσόλυµα για  την 
τελετή αφής.   Αλλά εκείνο που θα θυµάµαι µε 
συγκίνηση- είναι  οι στιγµές του Πάσχα µε τον 
πατέρα µου ,την µητέρα µου, την γυναίκα µου 

και τον θείο της, γνωρίζοντας ότι αυτές είναι οι 
τελευταίες ηµέρες της ζωής του πατέρα µου.

Το προηγούµενο Πάσχα του κορωνοϊού 
σηµαδεύτηκε από έντονο αναστοχασµό και 
ανησυχία αλλά και θλίψη για τις ζωές που 

χάνονταν. Καµία διάθεση για τραγούδι.  Μόνοι,  
µε το Χριστός Ανέστη τηλεοπτικά. Τα παιδιά 

µακριά αλλά και ταυτόχρονα τόσο κοντά, έστω 
και µε skype. Τα έθιµα τηρήθηκαν αλλά ιδιωτικά. 

Ήταν οι στιγµές  που συνειδητοποιήσαµε  πόσο  
εύθραυστα είναι αυτά που παλιότερα θεωρούσαµε 
αυτονόητα. Πόσο  πολύτιµα για την ζωή µας  είναι 

η ανθρώπινη επαφή και η προστασία του κοινού 
µας σπιτιού, του πλανήτη µας.

Το φετινό Πάσχα είναι πιο δύσκολο από το 
περσινό. Οι επιπτώσεις της πανδηµίας – 

υγειονοµικές και οικονοµικές είναι εντονότερες  
και η αναγκαιότητα εφαρµογής πολιτικών   

στήριξης της κοινωνίας  είναι  πιο επιτακτικές από 
ποτέ.  Θα ήθελα να εκφράσω τον θαυµασµό  και 

τις ευχαριστίες µου, σε όλους όσοι έδωσαν και 
συνεχίζουν να δίνουν την µάχη για την σωτηρία 
της ζωής, µε πρωτεργάτες τους υγειονοµικούς.

Ερωτήσεις  όπως «Είσαι καλά;», ή εκφράσεις 
όπως  «Γεια σου» ,ή «Να΄ σαι καλά» ανακτούν  

την πραγµατική τους έννοια  πλέον και δεν είναι 
τυπικές εκφράσεις χαιρετισµού.

Σας εύχοµαι, λοιπόν, να είστε καλά.  Καλή 
Ανάσταση και Λαµπρή!

Το Πάσχα για µένα είναι συνδεδεµένο µε τον 
τόπο καταγωγής µου τη Χαλκιδική. Άλλωστε το 

Πάσχα όπως και τα Χριστούγεννα είναι γιορτές 
οικογενειακές, που ανταµώνει όλη η οικογένεια .

Όλες τις Κυριακές του Πάσχα, που µπορώ να 
θυµηθώ, τις έχω περάσει στην αυλή του σπιτιού 

µου στην Νέα Καλλικράτεια µαζί µε την οικογένεια 
µου, ενώ φίλοι, γείτονες και γνωστά πρόσωπα 
περνούσαν για ένα ποτήρι κρασί και για ευχές.

Αυτό, που θα µου λείψει φέτος περισσότερο 
είναι το Πάσχα όπως το έχουµε συνηθίσει. Η 
κατανυκτική ατµόσφαιρα της περιφοράς του 

Επιτάφιου, που περίτεχνα οι γυναίκες του χωριού 
έχουν στολίσει, το «Κύριε ελέησον» και οι ψαλµοί, 

που στις λειτουργίες της Μεγάλης Εβδοµάδας οι 
πιστοί ψιθυρίζουν, τα φιλιά κι οι αγκαλιές µετά το 

χαρµόσυνο µήνυµα της Ανάστασης του Κυρίου, 
τα βεγγαλικά, οι λαµπάδες, τα «πρόσεξε µην 

µου κάψεις το µαλλί» και άλλα τόσα, τα οποία 
χαρακτηρίζουν το ελληνικό Ορθόδοξο Πάσχα. 
Ουσιαστικά θα µου λείψει η ανθρώπινη επαφή 

όπως και οι άνθρωποι που αγαπάµε και δεν είναι 
κοντά µας.

Το Πάσχα για µένα είναι η λαµπρότερη και η 
µεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης, διότι είναι 

η µοναδική γιορτή, που κλείνει µέσα της όλα τα 
συναισθήµατα από τον πόνο και τη θλίψη των 

παθών και της σταύρωσης ως την ελπίδα και τη 
χαρά το βράδυ της Ανάστασης. 

Το φετινό Πάσχα δυστυχώς δεν θα είναι όπως 
τα προηγούµενα, λόγω της κατάστασης που 

επικρατεί. Ελπίζω όµως να είναι το τελευταίο 
κι ας σκεφτούµε ότι το πιο σηµαντικό είναι να 

είµαστε όλοι µαζί του χρόνου, αγκαλιασµένοι και 
χαµογελαστοί! 

Καλό Πάσχα και καλή δύναµη σε όλους!
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Θυµήθηκε τη Μίλβα ο Ταχιάος

Το τάµπλετ που βοηθά 
τους κωφούς 

Ένα δείπνο της ζωής του που θα του µείνει 
αξέχαστο εξιστόρησε ο πρόεδρος της Αττικό Με-
τρό ΑΕ, Νίκος Ταχιάος, στους διαδικτυακούς του 
φίλους µε αφορµή το θάνατο της θρυλικής ερ-
µηνεύτριας Μίλβα. ‘Οπως έγραψε χαρακτηριστικά 
στα social media, πριν από 25 χρόνια βρέθηκε στο 
Στάιν της Πλατείας Ελευθερίας µε τη Μίλβα και 
τον Θάνο Μικρούτσικο. Σε εκείνο το δείπνο, η κοκ-
κινοµάλλα Ιταλία µε αέρα ντίβας εκµυστηρεύτηκε 
στον κ. Ταχιάο πως µε την Ελλάδα τη συνέδεαν 
πολλές αγάπες και µια συλλογή Γύζη, µε το έργου 
του οποίου την γνώρισε η ιστορικός τέχνης κόρη 
της.

Σταθµό “τηλε-διερµηνείας” για την εξυπηρέ-
τηση κωφών απέκτησε το δηµαρχιακό µέγαρο 
της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα 
“tablet” το οποίο έχει ενσωµατωµένη την εφαρ-
µογή “iris” µέσω της οποίας παρέχονται υπηρεσίες 
εξ αποστάσεως διερµηνείας και χειλεανάγνωσης 
από το Εθνικό Ίδρυµα Κωφών. Ο σταθµός τοποθε-
τήθηκε στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου του δη-
µαρχείου, ένας χώρος που είναι ανοιχτός 24ώρες 
το 24ωρο και επτά ηµέρες την εβδοµάδα, ώστε 
τα άτοµα µε προβλήµατα ακοής να µποορούν να 
προστρέχουν οποιαδήποτε στιγµή και για οποιο-
δήποτε ζήτηµα τους απασχολεί. Ανάλογοι σταθµοί 
θα τοποθετηθούν και σε άλλες νευραλγικές υπη-
ρεσίες, όπως σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

karfitsomatakarfitsomata
Σπανού: Οκτώ εµβολιασµοί 
εκτός σειράς στον Αγιο Στυλιανό!

Και νέος αντιδήµαρχος εκτός λίστας 
εµβολιασµού 

Αντιπαράθεση µε καταγγελίες

Χαλί 4.000 ευρώ στο δηµαρχείο !

Νέες καταγγελίες για εµβολιασµούς κατά του κορο-
νοϊού εκτός σειράς ακούστηκαν και πάλι στο δηµοτικό 
συµβούλιο του δήµου Θεσσαλονίκης. Η ανεξάρτητη δη-
µοτική σύµβουλος και πρώην πρόεδρος του δηµοτικού 
βρεφοκοµείου “Αγιος Στυλιανός” Ιωάννα Σπανού, κατήγ-
γειλε οκτώ εµβολιασµούς στην εν λόγω δοµή εκτός σει-
ράς στις 11 Ιανουαρίου. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της 
στο Σώµα, επρόκειτο για 5 διοικητικούς και 3 άτοµα από 
τον παιδικό σταθµό.

Για αντιδήµαρχο που εµβολιάστηκε εκτός σειράς έκα-
νε λόγο στο δηµοτικό συµβούλιο και ο τέως πρόεδρος 
του δηµοτικού συµβουλίου και πλέον ανεξάρτητος δη-
µοτικός σύµβουλος, ∆ρόσος Τσαβλής, ο οποίος -όπως 
είπε στην ίδια συνεδρίαση- κατέθεσε στην Ενιαία Αρχή ∆ι-
αφάνειας σχετικά µε εµβολιασµούς στον δήµο Θεσσαλο-
νίκης, για χρονικό διάστηµα προτού ο ίδιος αναλάβει ως 
υπεύθυνος. ‘Οπως εξήγησε ο κ.Τσαβλής, οι έρευνες της 
ΕΑ∆ επικεντρώνονται στους εµβολιασµούς που πραγµα-
τοποιήθηκαν στον κεντρικό δήµο πριν τις 19/1 και ζήτη-
σε από τη διοίκηση του Κωνσταντίνου Ζέρβα να διευκρι-
νίσει εάν οι λίστες του προγράµµατος “Βοήθεια στο Σπίτι” 
καταρτίστηκαν µε βάση την εγκύκλιο και εάν σε αυτές 
συγκαταλέχθηκε και αντιδήµαρχος που εµβολιάστηκε 
“εκτός σειράς, κρυφά και ως µη όφειλε”.

Ο αντιδήµαρχος Ανάπτυξης ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 
και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, Στέλιος Λιακό-
πουλος, παραδέχτηκε στη δική του τοποθέτηση πως το 
όνοµα του ήταν πρώτο στην κατάσταση για τους εµβολι-
ασµούς µαζί µε υπαλλήλους του ΚΑΠΗ και του “Βοήθεια 
στο Σπίτι”. “Είµαι επικεφαλής του προγράµµατος, επισκέ-
πτοµαι άτοµα στα σπίτια, έχω σοβαρό πρόβληµα υγείας 
και έπρεπε να κάνω κι εγώ το εµβόλιο. Ήµουν µέσα στη 
λίστα κανονικά”, είπε ο κ.Λιακόπουλος.

‘Ενα καινούργιο χαλί αξίας 4.000 ευρώ στρώθηκε 
στο γραφείο του δηµάρχου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου 
Ζέρβα, µε την αγορά και το ποσό να έχει αναρτηθεί στη 
“∆ιαύγεια”. Το θέµα έθιξε στη διάρκεια του τελευταίου 
δηµοτικού συµβουλίου Θεσσαλονίκης ο Γιώργος Ορφα-
νός κάνοντας λόγο για “προκλητική κίνηση” την ώρα που 
υπάρχουν πολίτες που τους λείπουν ακόµη και τα βασικά 
είδη διαβίωσης. “Γιατί έπρεπε να το πάρει όταν υπάρχουν 
τόσες άλλες ανάγκες” αναρωτήθηκε ο επικεφαλής της 
παράταξης “Η Θεσσαλονίκη είναι το Μέλλον”.

Ακολούθησε λεκτική αντιπαράθεση στη συνεδρίαση, 
µετά από την παραδοχή του αντιδηµάρχου µε αποτέλε-
σµα να ακολουθήσει ο παρακάτω διάλογος µεταξύ Λια-
κόπουλου – Τσαβλή, ενώ επενέβη στο θέµα και η τέως 
αντιδήµαρχος Παιδείας και πλέον ανεξάρτητη κ.Ακριτί-
δου.

Τσαβλής: “∆εν έπρεπε να είστε σε αυτή τη λίστα 
κ.Λιακόπουλε. Θα έπρεπε τότε ο δήµαρχος να σεβαστεί 
αντιστοίχως και την κατάσταση υγείας της πρώην αντιδη-
µάρχου, κ.Ακριτίδου. ∆ύο µέτρα και δύο σταθµά. ‘Αλλους 
τους καλύπτει και άλλους όχι”.

Λιακόπουλος: “Λυπάµαι πολύ για τον κ.Τσαβλή που 
ξέρει πόσο σοβαρό είναι το πρόβληµα υγείας που αντιµε-
τωπίζω. Ντροπή σου, είσαι και αναγνωρίσιµος γιατρός”.

Τσαβλής: “Η πράξη του δηµάρχου κρίνετε κ.Λιακό-
πουλε και όχι η δική σας”.

Με αφορµή την αναφορά του ονόµατος της, η κ.Ακρι-
τίδου σχολίασε στη διάρκεια της συζήτησης πως “εγώ 
πήρα εµβόλιο από τα σκουπίδια, ενώ ο αντιδήµαρχος 
έβαλε το όνοµα του µπροστά στη λίστα”.
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∆ΕΥΤΕ ΛΑΒΕΤΕ ΦΩΣ…  Με αυτά τα λόγια, το Με-
γάλο Σάββατο, το Φως της Ανάστασης αναζωπυρώ-
νει την ελπίδα του κόσµου για δικαιοσύνη, ειρήνη, 
αγάπη και οµόνοια. Είναι η δύναµη που παίρνουν 
οι άνθρωποι για να προσπεράσουν τις δυσκολίες. 
Είναι η µάχη που δίνουµε καθηµερινά κατά της αδι-
κίας, του φθόνου και της πλεονεξίας των ανθρώ-
πων εκείνων που επέλεξαν το σκοτάδι. Άνθρωποι 
πλεονέκτες και εγωιστές, που αγάπησαν το χρήµα 
και τον εαυτό τους,  σαν τη µόνη αλήθεια στη ζωή 
τους. Άνθρωποι δυστυχισµένοι και κακοπροαίρετοι, 
που αγοράζουν πρόσκαιρες πλαστικές απολαύσεις, 
χωρίς κανένα ίχνος αγάπης, αξιοπρέπειας και αν-
θρωπιάς. Σε µια εποχή που όλα αυτά συµβαίνουν 
γύρω µας, είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς 
το καλό απ’ το κακό και πολλές φορές, ο καθένας 
από εµάς, παραπλανάται και απογοητεύεται. Ζούµε 
σε µια εποχή, που οι ψεύτες επικαλούνται την αλή-
θεια και οι άδικοι το …δίκιο τους!

Οι µέρες που διέρχεται η ανθρωπότητα είναι 
δύσκολες και πονηρές. Μικρές οµάδες αντιεξουσι-
αστών θέλουν να επιβάλλουν τις ακραίες απόψεις 
τους µε τη βία. Αναρχικές οµάδες µε γκαζάκια και 
µολότοφ ποδηγετούν την ασφάλεια και τη δηµο-
κρατία. Έµποροι ναρκωτικών σκορπούν καθηµε-
ρινά τον θάνατο σε απελπισµένους και σε νέους 
ανθρώπους. Το βρώµικο χρήµα δεν έχει εστίες µό-
νον στα ναρκωτικά, αλλά στην πορνεία, τη σωµατε-
µπορία και το traffi  cking των µεταναστών και των 
ξεριζωµένων. Εικόνες σήψης και παρακµής στις 
µεγαλουπόλεις κάθε βράδυ, στη Θεσσαλονίκη και 
στην Αθήνα, δυστυχισµένες κοπέλες και ανώµαλοι 
µεταµφιεσµένοι σε θηλυκά, πουλούν ψεύτικο και 
ανήθικο έρωτα για λίγα ευρώ Υποκινούµενοι φοι-
τητές εκµεταλλευόµενοι το πανεπιστηµιακό άσυλο 
καταστρέφουν ανενόχλητοι τις υποδοµές της Παι-
δείας και της έννοµης τάξης.  Άλλες οµάδες νεαρών 
βανδαλίζουν µνηµεία, ηρώα, εκκλησίες και δηµό-
σια κτίρια, µε στόχο για να διαταράξουν την κοινω-
νική ηρεµία και συνοχή.  Εµπρησµοί αυτοκινήτων, 
διαρρήξεις τραπεζών και κλοπές, σε καθηµερινή 
βάση πλέον, σπέρνουν στους πολίτες την ανασφά-
λεια και την απελπισία.

Αλήθεια, πόσο άλλαξε η ζωή µας… Αντί να προ-
σπαθούµε να σταµατήσουµε αυτόν τον κοινωνικό 

κατήφορο, οι περισσότεροι µένουµε απαθείς και 
νοιαζόµαστε µόνον για τον εαυτό µας, λες και για 
όλα «φταίνε οι άλλοι». Ζούµε µια ζοφερή πραγµα-
τικότητα που αποτυπώνεται καθηµερινά στα δελτία 
ειδήσεων της τηλεόρασης. Εγκληµατικότητα, φο-
ροδιαφυγή, απάτες, διαρρήξεις, ενδοοικογενειακή 
βία, κακοποιήσεις ηλικιωµένων, αυτοκτονίες πολι-
τών που δεν άντεξαν την πίεση και τα οικονοµικά 
αδιέξοδα. Χάσαµε τον πραγµατικό εαυτό µας, αρ-
κεστήκαµε στη µετριότητα και στο τώρα. Και σαν να 
µην έφταναν όλα αυτά, το «κλίµα έγινε ακόµη πιο 
στραβό» τα τελευταία δέκα χρόνια µε τα όσα δει-
νά περνάει ο τόπος µας, εξ αιτίας των µνηµονίων 
και της φορο-λεηλασίας των Ελλήνων. Ήρθε και η 
πανδηµία του κορονοϊού και µας αποτελείωσε. Οι-
κονοµικά και κοινωνικά.

Αύριο, ο κόσµος δεν θα είναι όπως τον ξέραµε 
µέχρι τώρα. Πολλά επαγγέλµατα και επιχειρήσεις 
στον ιδιωτικό τοµέα θα σβήσουν. Μέσα στη νέα 
πραγµατικότητα που διαµορφώνεται ραγδαία οι άν-
θρωποι θα εργάζονται λιγότερες ώρες την ηµέρα, 
µε αποτέλεσµα να κερδίζουν πολύ λιγότερα χρή-
µατα. Γεγονός που ήδη το βλέπουµε να συµβαίνει. 
Η µεσαία τάξη κινδυνεύει να εξαφανιστεί και αυτό 
σηµατοδοτεί µεγάλες αλλαγές στην καθηµερινή 
διαβίωση για τους περισσότερους ανθρώπους. Οι 
εποχές της µεγάλης ευηµερίας και της ανάπτυξης 
θα κάνουν πολλά χρόνια για να ξαναζωντανέψουν. 
Γι’ αυτό είναι ανάγκη όλοι µας να κάνουµε «νέο τα-
µείο» στη ζωή µας, µε σύνεση και φρόνηση και προ 
παντός µε κοινωνική ευαισθησία και δικαιοσύνη.

Ζούµε σε έναν τόπο ευλογηµένο. Γεµάτο ήλιο 
και φως. Με ανθρώπους νοικοκυραίους που κρα-
τούν την οικογένεια, την πατρίδα και την πίστη 
τους στο Θεό. Το φετινό Πάσχα θα το γιορτάσουµε 
µε αγάπη και ελπίδα ότι θα φέρει την άνοιξη στις 
καρδιές µας. Το µήνυµα της Ανάστασης του Κυρίου, 
µας γεµίζει ξανά µε αισιοδοξία και δύναµη να κρα-
τήσουµε αταλάντευτη την πίστη µας για τη ζωή και 
τη δηµιουργία. 

Χριστός Ανέστη – Χρόνια Πολλά σε όλους…

Επιχειρηµατικό  βοριαδάκι...

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Καράογλου για ενίσχυση της συνερ-
γασία Ελλάδας - Ινδίας

Επανήλθε η Νοτοπούλου 
για τα τσουρέκια του πρωθυπουργού

Συνάντηση µε τον Πρόεδρο του Ελληνο-Ινδικού Επι-
µελητηρίου Εµπορίου και Οικονοµίας, κ. Άγγελο Τσαβδά-
ρη, πραγµατοποίησε ο Θεόδωρος Καράογλου. Ο βουλευ-
τής της Ν∆ βρήκε την ευκαιρία να εκφράσει  την αµέριστη 
στήριξή του στην υλοποίηση του συνεδρίου «Μέγας 
Αλέξανδρος: Ελλάδα-Ινδία, κοινή κληρονοµιά», που θα 
πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 
2021. Ο κ. Καράογλου στοχεύει στην περαιτέρω συνερ-
γασία Ελλάδας και Ινδίας  και την αµοιβαία προβολή των 
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων κάθε περιοχής.

Μη στήριξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτά-
κη στη Θεσσαλονίκη καταγγέλλει η Κατερίνα Νοτοπού-
λου, µε αφορµή την επίσκεψη του πρώτου στην πόλη. Η 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και κατά την προηγούµενη 
επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη έτσι και 
στην τελευταία, σχολίασε τα τσουρέκια που αγόρασε από 
γνωστό κεντρικό ζαχαροπλαστείο, τονίζοντας  χαρακτη-
ριστικά  όσα τσουρέκια κι αν πάρει ο κ. Μητσοτάκης δεν  
µπορεί ούτε να ξεγελάσει τους Θεσσαλονικείς ούτε να δι-
ασκεδάσει τις αρνητικές εντυπώσεις που έχει προκαλέσει 
στην πόλη η αδιαφορία του ίδιου και της Κυβέρνησής του. 
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Στο πεντάγωνο 
ο Φώντας Μπαραλιάκος

Καλαφάτης: Οι επενδύσεις βασικά 
προαπαιτούµενα της ανάπτυξης

Για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική 
Μεσόγειο,  συζήτησε ο βουλευτής Πιερίας της 
Ν∆ Φώντας Μπαραλιάκος µε τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, 
Στρατηγό κ. Κωνσταντίνο Φλώρο,  σε συνάντηση 
που είχε µαζί του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην 
Πολυεθνική ∆ιακλαδική Άσκηση «ΗΝΙΟΧΟΣ 21», 
που διεξήχθει  µε απόλυτη επιτυχία στο πλαίσιο 
των διεθνών συνεργασιών των Ελληνικών Ενό-
πλων ∆υνάµεων, ενώ υπήρξε γενικότερη συζήτη-
ση σε θέµατα αρµοδιότητας του Γενικού Επιτελεί-
ου Εθνικής Άµυνας.

Τις εγκαταστάσεις τριών επιχειρήσεων στη 
Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε ο Σταύρος Καλαφά-
της.Ο Υφυπουργός Εσωτερικών µε αρµοδιότητα 
Μακεδονία - Θράκη, κατά τη διάρκεια της επίσκε-
ψης του ενηµερώθηκε για το πρόγραµµα επεν-
δύσεων της κάθε εταιρείας, τα προβλήµατα που 
προέκυψαν µέσα στην πανδηµία, ενώ είχε την 
ευκαιρία να παρουσιάσει τον τρόπο λειτουργίας 
και τα επενδυτικά προγράµµατα τα οποία «τρέ-
χει», αυτήν την περίοδο, η ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών 
Επενδύσεων του Τοµέα Μακεδονίας και Θράκης 
του Υπουργείου Εσωτερικών. Όπως δήλωσε  «Η 
υγιής επιχειρηµατικότητα και οι επενδύσεις είναι 
ο δρόµος για την επόµενη ηµέρα. Είναι τα βασικά 
προαπαιτούµενα της Ανάπτυξη και της τόνωσης 
της απασχόλησης. Το Υπουργείο µας χαράζει και 
εφαρµόζει την πολιτική του µ΄ αυτούς τους στό-
χους».

karfitsomatakarfitsomata
Πρώτη δόση εµβολίου για τον Κούβελα 

Σιµόπουλος: Να επαναλειτουργήσουν 
τα καφέ – µπαρ

Προσφορά αγάπης 
από τον Θεόδωρο Καράογλου

Βαρτζόπουλος: «Με έναν Καραµανλής 
συζητάς τα πάντα»

Την πρώτη δόση του εµβολίου κατά του κορωνοϊού 
έκανε ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της Ν∆ ∆ηµήτρης Κού-
βελας, γεγονός που θέλησε να µοιραστεί µε τους διαδι-
κτυακούς του φίλους. Όπως έγραψε σε ανάρτηση του στο 
facebook συνοδευόµενη από φωτογραφία «το ραντεβού 
µου µε έφερε στο Mega εµβολιαστικό κέντρο της ∆ΕΘ για 
την 1η δόση του εµβολίου. Άψογη οργάνωση, γρήγορη 
εξυπηρέτηση, καµία ενόχληση από το τσίµπηµα! Αισθά-
νοµαι ακόµη πολιορκηµένος, αλλά πιο ελεύθερος!»

Υπέρ του ανοίγµατος των καφέ – µπαρ τάχτηκε ο 
βουλευτής Ν∆ Α’ Θεσσαλονίκης Στράτος Σιµόπουλος. 
Σε δήλωσή του αναφέρει ότι «σίγουρα εκ παραδροµής, 
στους ΚΑ∆ για το άνοιγµα της εστίασης εξαιρέθηκαν τα 
καφέ – µπαρ µε σκοπό να µη λειτουργήσουν τα κέντρα 
διασκέδασης. Έτσι όµως γίνεται υπαρκτός ο κίνδυνος το 
80% της εστίασης να µην επαναλειτουργήσει και παράλ-
ληλα να νοθευτεί ο ανταγωνισµός». 

Με Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών Κώστα Κα-
ραµανλή συναντήθηκε ο ∆ηµήτρης Βαρτζόπουλος. Ο 
«γαλάζιος» βουλευτής Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε τον 
υπουργό για µια συζήτηση γύρω από θέµατα που αφο-
ρούν τα διόδια, τα φορτηγά, τα αγοραία ταξί και για τα 
βενζινάδικα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης 
- Καβάλας. Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε «µε έναν Καρα-
µανλή δεν συζητάς µόνον αυτά ...».

Σε µια συµβολική προσφορά αγάπης για τα παιδιά που 
φιλοξενούνται στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό Φιλύρου, στο 
Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου και στο Σωµατείο «Άγιος 
Αναστάσης ο Πέρσης», που εδρεύει στον Τρίλοφο του ∆ή-
µου Θέρµης, προχώρησε ο βουλευτής της Ν∆ Θεόδωρος 
Καράογλου. Ο κ. Καράογλου σε συνεννόηση µε εταιρείες 
φρόντισε για απολυµαντικά είδη και αντισηπτικά, µάσκες 
και πασχαλινά γλυκίσµατα, καλύπτοντας τις ανάγκες των 
παιδιών. Έδωσε την ευχή τα µικρά παιδιά όσες δυσκολίες 
και αν αντιµετωπίζουν στα πρώτα βήµατα της ζωής τους, 
να συνεχίσουν να κάνουν µεγάλα όνειρα. 
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Ως δεδοµένο προσωπικού 
χαρακτήρα ή ως προσω-
πικό δεδοµένο θεωρείται 
κάθε είδους πληροφορία που είναι δεκτική 
αποτύπωσης και συνδέεται, εξατοµικεύει 
και προσδιορίζει την ταυτότητα ενός συ-
γκεκριµένου υποκειµένου-φυσικού προ-
σώπου. ∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 
θεωρούνται εκείνα που αναφέρονται στην 
ιδιωτική ζωή και εκείνα που προορίζονται 
για εξωτερίκευση στη δηµόσια σφαίρα (ΣτΕ 
1616/2012,ΑΠ 637/2013). Εκτός από τα 
απλά προσωπικά δεδοµένα υπάρχουν και 
τα ευαίσθητα τα οποία αφορούν τη φυλετι-
κή ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρο-
νήµατα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές 
πεποιθήσεις, τη συµµετοχή σε συνδικαλι-
στική οργάνωση ή άλλη ένωση προσώπων, 
την κοινωνική πρόνοια, την ερωτική ζωή, 
την υγεία, τις ποινικές διώξεις ή καταδίκες. 
Τα προσωπικά δεδοµένα προστατεύονται 
από την πολιτεία µε διάφορους νόµους, 
µε βασικότερο όλων το άρθρο 9Α του Συ-
ντάγµατος, το οποίο έχει ως εξής: «Καθένας 
έχει δικαίωµα προστασίας από τη συλλογή, 
επεξεργασία και χρήση, ιδίως µε ηλεκτρο-
νικά µέσα, των προσωπικών του δεδοµέ-
νων, όπως νόµος ορίζει. Η προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων διασφαλίζεται 
από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και 
λειτουργεί, όπως νόµος ορίζει.»
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµέ-
νων, στις περιπτώσεις που επιτρέπεται, δι-
έπεται από τις εξής βασικές αρχές:
α)τον κανόνα της προηγούµενης συγκατά-
θεσης του υποκειµένου των προσωπικών 
δεδοµένων (αρθρ2 Ν2472/1997)
β)την αρχή του σκοπού (η επεξεργασία πρέ-
πει να γίνεται για νόµιµο, συγκεκριµένο και 
προκαθορισµένο σκοπό, 4 Ν 2472/1997)
γ)την αρχή της αναλογικότητας δ) αρχή της 
νοµιµότητας ε)αρχή της συνάφειας
στ) την αρχή της προσφορότερες ζ)την 
αρχή της ακρίβειας η) την αρχή της σαφή-
νειας και θ)την αρχή του χρονικού περιορι-
σµού.
Φορείς του δικαιώµατος είναι όλα τα φυ-
σικά πρόσωπα (Έλληνες, αλλοδαποί). Ει-
δικοί νόµοι ορίζουν τις περιπτώσεις που 
επιτρέπεται η επεξεργασία των προσωπι-
κών δεδοµένων, καθώς και τους κανόνες 
συλλογής και τήρησης τους. Σε ευρωπα-

ϊκό επίπεδο, υπάρχει ο 
νέος Γενικός Κανονισµός 
Προστασίας ∆εδοµένων 

(GDPR - 2016/679) της ΕΕ, ο οποίος αποτε-
λεί τη µεγαλύτερη αλλαγή στην νοµοθεσία 
περί προστασίας των δεδοµένων τα τελευ-
ταία 20 χρόνια και έχει τεθεί σε εφαρµογή 
σε όλα τα Κράτη-Μέλη από 25/05/2018 
χωρίς την προϋπόθεση κρατικής νοµοθε-
σίας.
Επίσης, βάσει του άρθρου 19 Παρ. 3 Συ-
ντάγµατος απαγορεύεται η χρήση των απο-
δεικτικών µέσων που αποκτήθηκαν πα-
ράνοµα. Οι µόνες περιπτώσεις στις οποίες 
επιτρέπεται είναι:
1)εάν υπάρχει ρητή νοµοθετική πρόβλε-
ψη για κακουργήµατα που απειλούνται µε 
ποινή ισόβιας καθείρξεως και έχει εκδοθεί 
απόφαση δικαστηρίου που αιτιολογεί τους 
λόγους που επιβάλλεται να ληφθεί υπό-
ψη το παράνοµο αποδεικτικό µέσο για την 
κήρυξη της ενοχής ή για επιβολή ποινής 
στον κατηγορούµενο (Ολ ΑΠ 1/2001,ΑΠ 
711/2011)
2)για τη διαφύλαξη δικαιολογηµένου συµ-
φέροντος που δε µπορεί να διαφυλαχτεί µε 
κανέναν άλλο τρόπο,
3)βάσει της αρχής της αναλογικότητας 
υπέρ του κατηγορουµένου όταν τα παρανό-
µως κτηθέντα αποδεικτικά µέσα αποτελούν 
το µόνο προτεινόµενο από τον κατηγορού-
µενο µέσο που µπορεί να επικαλεστεί έτσι 
ώστε να αποδείξει την αθωότητα του (ΑΠ 
653/2013, ΑΠ 840/2011). Αν η επεξεργα-
σία των προσωπικών δεδοµένων γίνεται 
από δηµόσια αρχή πρέπει να γίνεται: για 
λόγους εθνικής ασφαλείας, για εγκληµα-
τολογική πολιτική, για προστασία δηµόσιας 
υγείας, για δηµόσιο φορολογικό έλεγχο, 
για ερευνητικούς και επιστηµονικούς σκο-
πούς, για δηµοσιογραφικούς σκοπούς και 
για καλλιτεχνική έκφραση.
Τέλος, προστατεύεται η ιδιωτικότητα και 
στο πλαίσιο του γάµου και της οικογένειας, 
οπότε δεν επιτρέπεται η παρακολούθηση 
και ανάκριση του συζύγου εκτός εάν υπάρ-
χουν σαφείς ενδείξεις για παράβαση των 
συζυγικών υποχρεώσεων (αρ1387 Πάρ 
2ΑΚ)

*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθη-
νών

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

∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 
και αρχές που διέπουν την επεξεργασία τους

karfitsomata
Σε τηλεδιάσκεψη µε ανθρώπους της εστίασης 

Σιµόπουλος: Να υπάρξει ∆εύτερος Κύκλος Πρόσκλησης 
για Ενίσχυση της Εστίασης

Τζακόπουλος: Πρέπει να ξέρουν οι δηµότες τι θα γίνει 
στους Σταύλους Παπάφη

Αηδονόπουλος: Καθ’ όλα νόµιµοι οι εµβολιασµοί

Νωρίτερα ο υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης είχε τηλεδιάσκεψη µε αν-
θρώπους της εστίασης. Ο κ. Καλαφάτης ανέλαβε να ανοίξει µια συζήτηση  µετα-
ξύ των Υπουργείων Πολιτισµού και Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής για 
να υπάρξει ενιαία χωροταξική - αισθητική αντιµετώπιση των καταστηµάτων του 
είδους, που βρίσκονται στα ιστορικά κέντρα των πόλεων.

Επιµένει στην στήριξη του κλάδου της εστίασης ο Στράτος Σιµόπουλος. Μά-
λιστα µε νέα δήλωσή του επισηµαίνει ότι «σύµφωνα µε την Εθνική Στατιστική 
Αρχή σε πολλές Περιφερειακές Ενότητες η πτώση του τζίρου στην Εστίαση, µε-
ταξύ 2019 και 2020, κινείται από το 20% έως 30% και έτσι από το πρόγραµµα 
του ΕΣΠΑ των 330 εκ. ευρώ για την ενίσχυση της επανεκκίνησης της εστίασης 
θα µείνουν αδιάθετα κονδύλια. Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων πρέπει 
να προχωρήσει άµεσα σε ∆εύτερο Κύκλο Πρόσκλησης ώστε να ενισχυθούν όλες 
οι επιχειρήσεις και το υπουργείο Οικονοµικών να στηρίξει τις επιχειρήσεις µε 
πτώση τζίρου µικρότερη του 20%».

Ερωτηµατικά εγείρουν τα σχέδια που σκοπεύει να ακολουθήσει η διοίκηση 
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, σχετικά µε την αξιοποίηση και διαχείριση των πρώην  
Στάβλων Παπάφη. « Παρά τις επανειληµµένες προσπάθειές µου και τα αιτήµα-
τα που έχω καταθέσει εδώ και δύο µήνες, καµία προσπάθεια δεν ευοδώθηκε 
κι έτσι το θέµα και πάλι δεν βρίσκεται στην “ατζέντα” των ζητηµάτων που θα 
τεθούν στο επερχόµενο δηµοτικό συµβούλιο της ∆ευτέρας», τονίζει ο ανεξάρ-
τητος σύµβουλος Σάκης Τζακόπουλος προσθέτοντας ότι «αυτή η απόφαση απο-
τελεί ασέβεια προς τους πολίτες και την ίδια την πόλη».

 Για εµβολιασµούς που έγιναν µε νόµιµες και καθ’ όλα διαφανείς διαδικασίες 
έκανε λόγο σε επίσηµη, γραπτή, δήλωση του ο αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολι-
τικής και υπεύθυνος διαχειριστής Covid-19 του δήµου Θεσσαλονίκης, Χάρης Αη-
δονόπουλος, µε αφορµή όλες τις καταγγελίες που ακούστηκαν στην τελευταία 
συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου για εµβολιασµό αντιδηµάρχου εκτός 
λίστας. «Για τον εµβολιασµό των στελεχών που παρέχουν βοήθεια σε ευπαθείς 
συµπολίτες µας καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδηµίας στο πλαίσιο του προγράµ-
µατος «Βοήθεια στο Σπίτι» -µεταξύ αυτών και του αρµοδίου αντιδηµάρχου Στέ-
λιου Λιακόπουλου- τηρήθηκαν κατά γράµµα και µε απόλυτη διαφάνεια όλες οι 
προβλεπόµενες διαδικασίες και υπήρξε αναλυτική έγγραφη επικοινωνία µε τις 
αρµόδιες υγειονοµικές αρχές. Εξάλλου, ανά την επικράτεια, όλοι όσοι προϊστα-
νται προνοιακών δοµών εµβολιάζονται κατά προτεραιότητα µε απόφαση των 
αρµοδίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.  

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

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

τικής Κοινότητας, Δήμου Θεσσαλονίκης) 
Θεσσαλονίκη Τ.Κ 54645
e-mail: xrostirasart@gmail.com             
Τηλ: 2310833460
Fb page: Χρωστήρας πολυχώρος τέχνης και σε-
μιναρίων
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Πώς νιώθουν οι επιχειρηματίες εστίασης εν 
μέσω κορονοϊού; Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση 
για άνοιγμα στις 3/5 σίγουρα αιφνιδιασμένοι με την 
αβεβαιότητα να παραμένει.

Ποια γεύση ...frozen yogurt θέλεις να έχει η 
επόμενη μέρα; Τη γεύση «Ελπίδα»... τρώγοντας να 
τελειώνει όλο αυτό και να ξαναμπούμε στην κανο-
νικότητα μας. 

Θα αφήσει ...κουσούρια η πανδημία στη νυχτε-
ρινή διασκέδαση; Η ζημιά για τα μαγαζιά είναι μεγά-
λη. Είμαι αισιόδοξος, όμως, ότι με ένα μαγικό τρόπο 
ο κόσμος θα ξαναγυρίσει στον παλιό τρόπο διασκέ-
δασης μόλις δοθεί το ελεύθερο.

Θα κατέβαινες και πάλι υποψήφιος δημοτι-
κός σύμβουλος; Είμαι άνθρωπος που σηκώνω τα 
μανίκια και δεν τα παρατάω μέχρι να ολοκληρώσω 
ότι ξεκίνησα. Ναι, αν μου δοθεί η ευκαιρία θα ξανα-
κατέβω γιατί θέλω να προσφέρω στην πόλη μου. 
Εξάλλου, είμαι ο μοναδικός σύμβουλος που πήρα 
το χρίσμα ως «Ιππότης» με τη μαγκούρα του πρώην 
δημάρχου κ.Μπουτάρη.

Τι σ’ ενοχλεί στην πόλη και θέλεις ν’ αλλάξει; 
Καλή ερώτηση και μεγάλη κουβέντα. Η Θεσσαλονί-
κη έχει πολλά προβλήματα και κυρίως το ιστορικό 
κέντρο της. Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι η 
νοοτροπία και η συμπεριφορά του κόσμου, που δύ-
σκολα μπορεί να αλλάξει όσο καλή θέληση και να 
έχει μια δημοτική αρχή. 

Η ζωή στο κέντρο είναι… Παράδεισος και Κόλα-
ση μαζί… έτσι απλά! 

Περιέγραψε το 24ωρο με 5 παιδιά… Ζω μεγά-
λες στιγμές… αγαπημένος Στέλιος Ρόκκος τα λέει 
όλα! Τα 2 από τα 5 είναι μεγάλα, έχουν πάρει τον 
δρόμο τους. Για τα 3 μικρά αγόρια δεν φτάνει ένα 
24ωρο. Αλλά όσο «γεμάτη» κι αν είναι η καθημε-
ρινότητα, έρχεται μια στιγμή που σε κάνει να ξεχνάς 
τα πάντα, παίρνεις μια βαθιά ανάσα και συνεχίζεις με 
περισσότερη δύναμη και αισιοδοξία. 

Η Δήμητρα στηρίζει εσένα ή εσύ την Δήμητρα;
Εγωιστικό αλλά θα πω 100% εγώ. Εξάλλου, που 

να προλάβει να δώσει χρόνο με τα παιδιά. 

Σε νοιάζει τι λέει ο κόσμος; Με νοιάζει περισ-
σότερο τι λέω εγώ. Πέρασα πολλά στην πορεία, δεν 
έχω να φοβηθώ τίποτα και δύσκολα επηρεάζομαι 
από όσα ακούω. 

Είσαι τρολ στα social media; Αν εννοείς να έχω 
ψεύτικους λογαριασμούς, όχι δεν είμαι. ‘Ομως, πολ-
λές φορές μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι με όσα 
βλέπω και διαβάζω. Είμαι αληθινός, σταθερός στα 
πιστεύω μου και δεν κατεβάζω τίποτα από τις αναρ-
τήσεις.

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

Ο Στέλιος Ρίμπας είναι «φύλακας» της Μητροπόλεως. Επιχειρηματίας που θα τον βρείτε έξω από το frozen yogurt να χαιρετάει γνωστούς και φίλους, αλλά και 
πατέρας να κυνηγάει τα τρία από τα πέντε του παιδιά. Υποψήφιος στις τελευταίες δημοτικές εκλογές με τον Πέτρο Λεκάκη και κοινοτικός σύμβουλος του Γιάννη Μπου-

τάρη. Αν σας θυμίζει κάτι άλλο, είναι γιατί έχει δουλέψει σε πολλά νυχτερινά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Τότε που βγαίναμε! 

Στέλιος Ρίμπας 
Με έναν μαγικό τρόπο θα ξανάρθει η διασκέδαση στην πόλη 

Ιστορίες με ...κάρυ! Μ Ε  Τ Η Ν  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ί Α  Κ Α Ρ Υ Π Ί Δ Ο Υ 
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Ο Τάσος Δούμας μίλησε στην «Κ» για το πρότζεκτ της «Νέας Τούμπας»

«Αυτό είναι το πλήρες πλάνο 
για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ»!

Το μεγάλο όνειρο όλων των 
φίλων του ΠΑΟΚ ήταν και πα-
ραμένει ένα νέο, υπερσύγχρονο 

γήπεδο στην περιοχή όπου βρίσκεται 
και το σημερινό, κάτι που αποτελεί από 
την πρώτη στιγμή και το μεγάλο όραμα 
της οικογένειας Σαββίδη. Το πρότζεκτ 
της «Nέας Τούμπας» όχι απλώς είναι 
υπαρκτό, αλλά βρίσκεται και στην 
τελική φάση της έκδοσης όλων των 
απαραίτητων αδειών προκειμένου να 
μπορέσουν να πάρουν και επίσημα 
σάρκα και οστά οι εργασίες κατεδά-
φισης του. Η «Karfitsa» ανοίγει τον 
φάκελο «Νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ» και 
μέσω της αποκλειστικής συνέντευξης 
του αρχιτέκτονα, Τάσου Δούμα, που 
είναι και ο επικεφαλής της ομάδας 
εργασιών που «τρέχει» τα πάντα 
γύρω από το πρότζεκτ δίνει απαντή-
σεις σε όλα τα θέματα γύρω από το νέο 
γήπεδο. 

Ο κ. Δούμας αποκαλύπτει τα χρονο-
διαγράμματα που έχουν μπει έτσι ούτως 
ώστε ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να καταφέρει 
να μπει στο νέο του σπίτι στον εορτασμό 
των 100 χρόνων από την ίδρυσή του. 
Απαντάει επίσης, στο πότε αναμένεται να 
εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα που θα 
ανοίξει τον δρόμο για το γκρέμισμα της 
Τούμπας, μιλάει για τις προδιαγραφές και 
το πλάνο χωρητικότητάς του και πολλά 
ακόμα θέματα. 

Τα όσα μας λέει και αποκαλύπτει ο 
επικεφαλής της «Νέας Τούμπας» έχουν 
πολύ μεγάλο ενδιαφέρον... 

- Με απλά λόγια σε τι φάση βρί-
σκεται σήμερα το πρότζεκτ της «Νέας 
Τούμπας»; «Οι διαδικασίες τρέχουν και 
βρίσκονται εντός του αρχικού χρονοδι-
αγράμματος που είχαμε θέσει όταν ξεκι-
νήσαμε τις διαδικασίες της συγκέντρω-
σης όλων των απαραίτητων εγγράφων 
και αποφάσεων που χρειάζονταν ώστε 
να συμπεριληφθούν στον φάκελο που 
θα κατατεθεί στο ΣτΕ για να λάβουμε το 
Προεδρικό Διάταγμα. Τη δεδομένη χρο-

νική στιγμή στον Δήμο Θεσσαλονίκης 
έχει ξεκινήσει η ανάρτηση σχεδίου της 
τροποποίησης ρυμοτομίας για το σύνολο 
της περιοχής που θα γίνει το νέο γήπε-
δο, το οποίο αναμένεται να ολοκληρω-
θεί εντός του επόμενου εικοσαημέρου. 
Θεωρούμε πως μέχρι τις 15 Μαΐου θα 
περάσει από το δημοτικό συμβούλιο για 

να γνωμοδοτήσει σε τυχόν ενστάσεις που 
θα προκύψουν, αν και πιστεύουμε πως 
δεν θα υπάρξουν τέτοιες».

- Και έπειτα ποια είναι τα επόμενα 
βήματα;  «Μετά την παραπάνω διαδικα-
σία, το σύνολο του φακέλου θα γυρίσει 
και πάλι στην Αθήνα για να βγει η σχε-
τική Υπουργική απόφαση και έπειτα ο 

φάκελος θα πάει στο ΣτΕ εκεί όπου είναι 
και το καθοριστικό βήμα για να υπάρξει 
η σχετική γνωμοδότηση που θα ανάψει 
το «πράσινο φως» για την έκδοση του 
Προεδρικού Διατάγματος. Αυτό είναι και 
το πλέον μεγάλο βήμα για να ανοίξει ο 
δρόμος για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες 
χτισίματος του νέου γηπέδου».

Σ Υ Ν Έ Ν Τ Έ Υ Ξ Η  Σ Τ Ο Ν  Θ Ω Μ Ά  Μ Ί Χ Ο
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- Χρονολογικά πότε βλέπετε να έχει 
ο ΠΑΟΚ στα χέρια του το Προεδρικό 
Διάταγμα; «Πιστεύουμε σε ένα εξάμηνο 
από σήμερα. Δηλαδή, περί τα τέλη Οκτώ-
βρη, αρχές Νοέμβρη ή σε κάθε περίπτω-
ση μέσα στο 2021 θεωρούμε πως θα έχει 
δημοσιευθεί το Προεδρικό Διάταγμα. Γε-
νικώς θέλω να προσθέσω πως βρισκό-
μαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα που 
είχαμε θέσει εξ’ αρχής. Γραφειοκρατία 
σαφώς και υπάρχει, όμως την ξεπερνά-

με και μπορώ να πω πως οι διαδικασίες 
και οι χρόνοι που κινείται η ιστορία είναι 
αρκετά γρήγορες. Εξάλλου μη ξεχνάμε 
πως το θέμα είναι μείζονος σημασίας 
και για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και για την 
Κυβέρνηση που θέλει να προχωρήσει το 

συγκεκριμένο έργο που θα αλλάξει ριζι-
κά και θα αναβαθμίσει την πόλη συνολι-
κά».

- Τι σημαίνει πρακτικά αυτό για τον 
ΠΑΟΚ; «Το Προεδρικό Διάταγμα έχει ισχύ 
πέντε ετών. Όπερ σημαίνει πως εντός της 
πενταετίας από την ημέρα έκδοσης της 
απόφασης ο ΠΑΟΚ έχει δικαίωμα να προ-
χωρήσει στο γκρέμισμα του υπάρχοντος 
γηπέδου και φυσικά της ανέγερσης του 
καινούργιου. Βέβαια, πρόθεση και εκτί-

μησή μου είναι πως οι διαδικασίες που 
αφορούν τις αρχιτεκτονικές μελέτες θα 
τρέξουν πολύ πιο γρήγορα, όμως όλα 
αυτά είναι θέματα που έχουν να κάνουν 
ασφαλώς και μόνο με τον επενδυτή».

- Τη δεδομένη χρονική στιγμή μπο-

ρούμε να μιλήσουμε για το πλάνο χω-
ρητικότητας του νέου γηπέδου, αλλά 
και το τι θα περιλαμβάνει αυτό;  «Θα 
πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως στόχος και 
επιδίωξη είναι το νέο γήπεδο να είναι από 
τα πιο πολυτελή της Ευρώπης, γι’ αυτό 
και θα είναι 4ης κατηγορίας, βάσει των 
προδιαγραφών που θέτει η UEFA. Αυτό 
σημαίνει βέβαια μεγαλύτερο κόστος, άρα 
και περισσότερα πράγματα που έχουν 
να κάνουν με χώρους γύρω και μέσα σε 

αυτό. Το πλάνο χωρητικότητας δεν είναι 
σαφές ακόμα, θεωρώ όμως πως θα είναι 
ένα γήπεδο μίνιμουμ 32.000-35.000 θέ-
σεων και αν θέλετε την άποψή μου νομί-
ζω πως ακόμα και ο στόχος των 40.000 
θέσεων είναι ορατός. Με τη νομοθεσία 
του 2016 το γήπεδο θα μπορεί να έχει 
εστιατόρια, χώρους αναψυχής, πάρκινγκ, 

μουσείο και τα οφέλη δεν θα είναι μόνο 
για τον ΠΑΟΚ, αλλά για το σύνολο της 
περιοχής η οποία θα αναβαθμιστεί σε 
όλα τα επίπεδα. Νομίζω πως με γνώμονα 
αυτό θα πρέπει να επισπεύσουν και την 
επέκταση της γραμμής του μετρό, από το 
Παπάφη, όπου θα εξυπηρετεί τους φιλά-
θλους του ΠΑΟΚ, στην Τούμπα. Κάτι που 
μπορεί να μοιάζει μακρινό, αλλά πρέπει 
να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί από 
τώρα». 

- Υπάρχει κάτι που μπορεί να φρε-
νάρει τις διαδικασίες; «Δεν μπορώ να 
φανταστώ ή να σκεφτώ κάτι που θα βά-
λει «φρένο» στον ΠΑΟΚ. Πόσο μάλλον, 
όταν έχει στα χέρια του το Προεδρικό 
Διάταγμα. Αν έβαζα έναν αστερίσκο, θα 
το έκανα μόνο για το αν θα υπάρξουν 
αρχαιολογικά ευρήματα, όμως κάτι τέ-
τοιο δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή από 
πουθενά. Ίσως αφήσω ένα μικρό ποσο-
στό να υπάρξουν κάποιες περιπτώσεις 
που ενδεχομένως καθυστερήσουν λίγο 
το έργο, αλλά να το αποτρέψουν το απο-
κλείω. Εξάλλου, στο μεσοδιάστημα αυτό 
ο ΠΑΟΚ έκανε αρχαιολογικές έρευνες σε 
επίπεδο επιφάνειας που δίνουν τη σιγου-
ριά πως δεν υπάρχουν αρχαιολογικά ευ-
ρήματα που θα σταματήσουν το έργο και 
όλα θα κυλήσουν ομαλά».

- Άρα κ. Δούμα, αν όλα πάνε βάσει 
χρονοδιαγραμμάτων ενδεχομένως ο 
ΠΑΟΚ από τη νέα χρονιά αναγκαστεί να 
μετακομίσει στο Καυτανζόγλειο, προ-
κειμένου να ξεκινήσουν τα έργα στην 
Τούμπα; «Σαφώς και μπορεί να αλλάξει 
έδρα και να μετακομίσει στο Καυτανζό-
γλειο, αλλά αυτό είναι θέμα καθαρά του 
ΠΑΟΚ το πως θα πράξει. Δεν πιστεύω ότι 
εν μέσω χρονιάς θα φύγει από ένα γήπε-
δο. Παρόλα αυτά εάν πάρει τις άδειες για 
τη Νέα Τούμπα, τότε θα πρέπει να μετα-
κομίσει σε άλλο γήπεδο, για να μπορεί να 
γκρεμίσει το σημερινό του για να φτιάξει 
καινούργιο».

- Οπότε πότε βλέπετε το έργο γήπε-
δο Νέας Τούμπας να έχει ολοκληρωθεί;  
«Πιθανολογώ ότι εάν όλα κυλήσουν με 
βάση το χρονοδιάγραμμα που έχουμε 
θέσει και δεν υπάρξουν απρόοπτα όπως 
κάλλιστα μπορεί να συμβεί σε τόσο με-
γάλα έργα, το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ θα 
είναι έτοιμο μέχρι το 2026, δηλαδή στον 
εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυ-
ση του συλλόγου».



Ανανεωµένη ιστοσελίδα
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