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Δώστε κίνητρα
στους εμβολιασμένους 

Είναι αλήθεια ότι η κυβέρνηση «τρέχει»–και, μάλιστα, καλά–τους εμβολιασμούς.Γιατί 
και εκείνη γνωρίζει ότι ο μόνος τρόπος για να γλιτώσουμε και να πάρουμε τις ζωές μας 
πίσω είναι να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας.Δυστυχώς, όμως, 
υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα δεν έχουν πειστεί,και εκεί πρέπει να γίνει δουλειά. Όχι μόνο 
από την κυβέρνηση, αλλά και από εκείνους που θόλωσαν την εικόνα. Από τους ειδικούς και 
τους επιστήμονες, που «φύτεψαν» την αμφιβολία στους πολίτες με όσα είπαν.

Αλλά αυτό αφορά τους ειδικούς που πρέπει να…επιστρατευτούν σε κάθε επίπεδο. Τη 
δουλειά πρέπει να την κάνουνμε πειθώ οι γιατροί που έρχονται σε επαφή με τους ασθενείς 
τους. Αλλά όταν βλέπεις ένα σημαντικό ποσοστό κυρίως νοσηλευτών και –όχι τόσο–για-
τρών να μην έχει κάνει το εμβόλιο, είναι πράγματι να απορείς. Όπως απορείς, γιατί η κυβέρ-
νηση δεν έχει αναδείξει πειστικά τι σημαίνει και τι κίνδυνοι υπάρχουν για όσους δεν έχουν 
κάνει το εμβόλιο.

Αυτό,όμως, αφορά την υγειονομική διαχείριση. Πιστεύουμε,όμως, ότι υπάρχει και πο-
λιτική διαχείριση στον εμβολιασμό. Και αυτή αφορά τα κίνητρα που πρέπει να δώσει η Πο-
λιτεία σε όσους έχουν κάνει τα εμβόλια. Είναι ώρα, σε συνεργασία με τους επιστήμονες, 
οι δόσεις ελευθερίας για όσους έχουν κάνει τα εμβόλια να πολλαπλασιαστούν. Ή, για να 
είμαστε ακριβείς, να δοθούν. Ήδη, άλλες χώρες το έχουν ξεκινήσει. Για παράδειγμα, όσοι 
έχουν κάνει το εμβόλιο να μπορούν να κινηθούν χωρίς μάσκα. Να μπορούν να παρακολου-
θήσουν ένα αθλητικό ή πολιτιστικό γεγονός. Να μπορούν να πάνε σε εσωτερικούς χώρους 
καταστημάτων χωρίς περιορισμούς.

Δεν θα αναφερθώ σε άλλα κίνητρα, διότι είναι πολύ σημαντικό να περάσουν στους πο-
λίτες η αίσθηση αλλά και η βεβαιότητα ότι όποιος έχει κάνει το εμβόλιο μπορεί να έχει πε-
ρισσότερες ελευθερίες από έναν που δεν το έχει κάνει. Με αυτόν τον τρόπο θα προσέλθουν 
ακόμα και αυτοί που το σκέπτονται να το κάνουν. Πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να 
εντάξει τη λογική των κινήτρων στη στρατηγική των εμβολιασμών. Όσο πιο γρήγορα το 
πράξει, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχει, τώρα που ανοίγει σχεδόν για όλες τις κατηγο-
ρίες των ενηλίκων. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η πρόταση πρέπει να «αγκαλιαστεί» και να 
υλοποιηθεί. Θα αποτελέσει το ισχυρότερο χαρτί πειθούς για όσους (κακώς) το σκέπτονται 
ακόμη…

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Κατούνη 15, Λαδάδικα 
Τηλ: 2310 508509

Το πρώτο κρητικό εστιατόριο 
στην καρδιά της Θεσσαλονίκης

10/5/2021 ξανά μαζί! 
Σεβόμενοι εσάς και εμάς για 

μια υπεύθυνη επαναλειτουργία 
αποφασίσαμε αύτο να γίνει 

την συγκεκριμένη μέρα.

Μια καινούργια αρχή, 
μια επανεκκίνηση ας μας φέρει κοντά 

με νέες βάσεις και νέες αρχές.

Τις αρχές του σεβασμού, 
της υπευθυνότητας και της 
ενσυναίσθησης.Ετσι θέτουμε 
τον πήχυ ψηλά για όλους μας!

Ξανά όλοι μαζί να βρεθούμε και 
να χαρούμε την επανασύνδεση 
μας με ένα ποτήρι κρασί, με ένα 
μεζεδάκι ευφραίνοντας όχι μόνο 
τις γεύσεις μας αλλά και την ψυχή 
μας!
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Η κυβέρνηση δεν θέλει από τον Σεπτέμβριο να βρεθεί ξανά σε ένα δίλημμα, 
με καταστροφικές συνέπειες

Η χώρα ανοίγει 
και δύσκολα ξανακλείνει

Με το καλοκαίρι να είναι προ 
των πυλών και το εμβο-
λιαστικό πρόγραμμα να 

έχει πάρει τα πάνω του, με 100.000 
εμβολιασμούς και πλέον σε ημερήσια 
βάση, στην κυβέρνηση έχουν πάρει 
την απόφαση ότι ήρθε η ώρα της 
άρσης των περιορισμών για τα καλά. 
Αυτό, όμως, από μόνο του δεν λέει και 
πολλά, καθώς ο φόβος πολλών πολι-
τών αλλά και επαγγελματιών είναι ότι 
μπορεί από το φθινόπωρο να χρειαστεί 
να ξανακλείσουν. 

«Ο σκοπός είναι ό,τι ανοίγει να ανοί-
γει με τέτοιον τρόπο, που να μη χρειαστεί 
να ξανακλείσει», εξηγούν πηγές του Μα-
ξίμου με άμεση γνώση όλων των σχε-
διασμών. Αυτό, βεβαίως, δεν αποτελεί 
μήνυμα προς χαλάρωση, αλλά έναν…
οδικό χάρτηγια τη συνέχεια. Με δεδο-
μένο, άλλωστε, ότι τις επόμενες εβδο-
μάδες, εντός του Μαΐου, θα ανοίξουν τα 
ραντεβού για τον εμβολιασμό και των 
νεότερων πολιτών, από 18 έως 30 ετών 
εντός του Ιουνίου, όποιος ενήλικος πολί-
της το επιθυμεί θα μπορεί να εμβολιστεί 
μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Πα-
ράλληλα, η χώρα, εντός των επόμενων 
εβδομάδων, θα έχει μεγάλη επάρκεια σε 
self-tests, προκειμένου να μπορεί να τα 
χρησιμοποιεί όποιος θέλει. 

Συνεπώς, με δεδομένα ότι θα είναι 
διαθέσιμα τόσο μέσα θωράκισης όσο και 
μέσα προληπτικής επιδημιολογικής επι-
τήρησης, θα είναι στο χέρι των πολιτών 
το πώς θα πορευτούν, καθώς η κυβέρ-
νηση δεν θέλει από τον Σεπτέμβριο να 
βρεθεί ξανά στο δίλημμα να κλείσει ή να 
μην κλείσει δραστηριότητες για να προ-
στατεύσει τους πιο ευάλωτους. 

Θετικά μηνύματα 
Αν κάτι, πάντως, παρατηρούν με μια 

σχετική ικανοποίηση στο Μέγαρο Μαξί-
μου, είναι η βελτίωση των ποσοστών εμ-
βολιασμού ή προγραμματισμού ραντε-

βού στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, 
έστω και αν ακόμα δεν είναι στο ποσοστό 
που θα ήθελαν όλοι. Πιο συγκεκριμένα:

• Στους πολίτες άνω των 85 ετών, το 
63% έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον με 
μία δόση και το ποσοστό ανέρχεται στο 
68%, αν προστεθούν και τα ραντεβού.

• Στην ηλικιακή ομάδα 80-84 ετών, 
το 63% έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον με 
μία δόση και το ποσοστό ανέρχεται στο 
68%, αν προστεθούν και τα ραντεβού.

• Στην ηλικιακή ομάδα 75-79 ετών, 
που –όπως είπε– έχει την καλύτερη συμ-
μετοχή, το 73% έχει εμβολιαστεί και το 
ποσοστό ανέρχεται στο 80%, αν προστε-
θούν και τα ραντεβού.

• Στην ομάδα 70-74, το 58% έχει εμ-
βολιαστεί και το ποσοστό ανέρχεται στο 
74%, αν προστεθούν και τα ραντεβού.

• Στην ομάδα 65-69 ετών, το 40% 
έχει εμβολιαστεί και το ποσοστό ανέρχε-
ται στο 74%, αν προστεθούν και τα ρα-
ντεβού.

• Στην ομάδα 60-64 ετών, το 53% 
έχει εμβολιαστεί με μία δόση και φτάνει 

το 67% μαζί με τα ραντεβού.
Με δεδομένο ότι και τα πρώτα μηνύ-

ματα από τις ηλικιακές ομάδες των 30 
έως 49 ετών είναι ενθαρρυντικά, διαφαί-
νεται ότι ο στόχος της ανοσίας θα επιτευ-
χθεί εντός του θέρους. Βεβαίως, από το 
φθινόπωρο και μετά θα δρομολογηθούν 
και άλλες διαδικασίες, όπως ο υποχρε-
ωτικός εμβολισμός των υγειονομικών, 
για τον οποίο υπάρχει έντονη δυσθυμία 
τόσο στο κυβερνητική επιτελείο όσο και 
στο υπουργείο Υγείας, αλλά και μια τρίτη, 
ενισχυτική δόση του εμβολίου, ιδίως σε 
ηλικιωμένους, υγειονομικούς και ευπα-
θείς. 

To…ορόσημο
Το ορόσημο, πάντως, είναι αναμ-

φίβολα η 15η Μαΐου, όταν και η χώρα 
«ανοίγει» και επισήμως στον τουρισμό. 
Μάλιστα, μεσοβδόμαδα ο κ. Μητσοτάκης 
αποκάλυψε ότι η χώρα μας δέχεται ως 
«εισιτήριο» και το πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού με το ρωσικό ή και το κινεζικό 
εμβόλιο, μιας και ειδικά η ρωσική αγορά 
είναι αγορά αιχμής για την Ελλάδα και ει-

δικά για τη Βόρεια Ελλάδα. 
Στις 15 Μαΐου, επίσης, ανοίγουν οι 

μετακινήσεις από νομό σε νομό και για 
τους Έλληνες πολίτες, χωρίς την ανάγκη 
επίδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού ή 
αρνητικού selftest. Κατά πάσα πιθανότη-
τα, μετά τις 15 Μαΐου δεν θα ισχύουν και 
τα sms στο 13033, ενώ έχει ήδη «κλει-
δώσει» το άνοιγμα του λιανεμπορίου 
από τα μέσα του Μαΐου χωρίς ραντεβού 
και, άρα, χωρίς μήνυμα στο 13032. Πα-
ράλληλα και οι πολιτιστικές δραστηριό-
τητες, αρχής γενομένης από τα μουσεία 
και συνεχίζοντας με θερινά σινεμά, θέα-
τρα και συναυλίες, με ειδικό πρωτόκολ-
λο, θα επανεκκινήσουν, το πιθανότερο 
προοδευτικά εντός του Μαΐου. Προς το 
τέλος Μαΐου, μάλλον στις 24 του μήνα, 
αναμένεται να επαναλειτουργήσουν και 
οι δημόσιοι και ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί 
σταθμοί, οι οποίοι προβλημάτιζαν τους 
ειδικούς λόγω της αδυναμίας διενέρ-
γειες τεστ στα παιδιά και της απουσίας 
μασκών. 

Τ Ο Υ  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Υ  Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Η
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Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αν και ήταν με τον Σάντερς επιχειρεί να… ταυτιστεί με τον Μπάιντεν

Όταν ο Τσίπρας 
γίνεται… Κολόμβος

O ταν ο Τζο Μπάιντεν κέρδιζε 
τις αμερικανικές εκλογές, ο 
Αλ. Τσίπρας μιλούσε για ένα 

«νέο κεφάλαιο το οποίο ανοίγει». 
Λίγους μήνες αργότερα, ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ, αν και ήταν με τον Σάντερς 
και είχε συναντηθεί με τον Τραμπ, 
επιχειρεί να… ταυτιστεί με τον Αμε-
ρικανό πρόεδρο και κυρίως με την 
πολιτική του. Μόνο τυχαία δεν είναι η 
πρόσφατη αναφορά του στην ημερίδα 
των Ευρωσοσιαλιστών, με αφορμή 
μάλιστα και τα εργασιακά: «Πρέπει 
και στην Ευρώπη να εφαρμοστεί το 
μοντέλο Μπάιντεν». Δηλαδή, όπως το 
περιγράφουν στην Κουμουνδούρου, 
ένα «newdeal» στη λογική που ανέ-
πτυξε πρόσφατα στην ομιλία του στο 
Κογκρέσο: Να αυξηθούν οι φόροι στα 
έσοδα κεφαλαίων των επιχειρήσεων 
και των πλουσιότερων Αμερικανών για 
να χρηματοδοτηθεί το σχέδιό του, να 
γίνουν επενδύσεις και να προσφερθεί 
βοήθεια στις οικογένειες, χωρίς να 
αυξηθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα. 
Με άλλα λόγια, το μοντέλο Μπάιντεν 
είναι αυτό που επιθυμούν να υιοθε-
τήσουν στην Κουμουνδούρου, «πλα-
σάροντάς» το ως τη λύση μετά την 
πανδημία και τις όποιες οικονομικές 
δυσκολίες αφήσει πίσω της. Ακόμη και 
η πρόταση Μπάιντεν για το άνοιγμα 
των πατεντών για τον κορονοιό έκανε 
την Κουμουνδούρου να ανακαλύψει 
την Αμερική.

Στον ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν, άλλωστε, ότι η 
ύφεση θα ξεπεράσει το 8%, γεγονός που 
θα αφήσει πολλές πληγές στην ελληνι-
κή οικονομία, η οποία δεν πρόλαβε να 
«σηκωθεί» μετά την οικονομική κρίση. 
Εκεί, μάλιστα, θα ποντάρουν το επόμε-
νο χρονικό διάστημα, θεωρώντας ότι οι 
προτάσεις τους θα αγγίξουν σημαντικά 
κομμάτια της ελληνικής οικονομίας, 
αλλά κυρίως τη μεσαία τάξη. 

Την ίδια ώρα, στην Κουμουνδούρου 

προετοιμάζουν τη στρατηγική τους απέ-
ναντι στο ισχυρό όπλο του Κυριάκου 
Μητσοτάκη, που δεν είναι άλλο από το 
Ταμείο Ανάκαμψης. Γνωρίζουν εκ των 
προτέρων ότι η κυβέρνηση πολιτικά 
αναμένεται να επενδύσει ιδιαίτερα πάνω 
στα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και, ως εκ τούτου, «ψάχνουν» την 
απάντηση. Θεωρούν δεδομένο ότι θα… 
μοιάζει με κάποιου είδους μνημόνιο, με 
βάση το οποίο θα υπάρξουν συγκεκριμέ-
νες δεσμεύσεις, προκειμένου να γίνει η 
εκταμίευση των χρημάτων. Συνεπώς, ναι 
μεν στην Κουμουνδούρου επιχειρούν να 
στήσουν… σκηνικό 2015, αλλά σίγουρα 
εμφανίζονται περισσότερο συγκρατημέ-
νοι, γνωρίζοντας τι συνέβη κατά τη διάρ-
κεια της «πρώτη φοράΑριστεράς». Αξίζει 
να σημειωθεί ότι ακόμα και οι τρεις δι-
αδικτυακές εκδηλώσεις (για το νέο ΕΣΥ, 
τους πλειστηριασμούς, τις τράπεζες και 
γενικότερα τις επιχειρήσεις) δεν εμπερι-
είχαν –σύμφωνα με στελέχη προσκείμε-
να στον Αλ. Τσίπρα– υπερβολές, κάτι με 

το οποίο κυβερνητικά στελέχη διαφω-
νούν. Σε κάθε περίπτωση, η αξιωματική 
αντιπολίτευση θα «κλείσει» τον κύκλο 
των προτάσεών της εντός του Μαΐου, σε 
μια εκδήλωση για το Ταμείο Ανάκαμψης, 
μέχρι τελικά την Εθνική Συνδιάσκεψη, 
όταν θα παρουσιαστεί το σύνολο του 
προγράμματος του κόμματος, που θα 
αποτυπώνει «την ετοιμότητα του κόμμα-
τος για τη διενέργεια εκλογών». 

 
Τα φαινόμενα Τζανακόπουλου
Ωστόσο, ένα από τα μεγάλα προβλή-

ματα που έχει να αντιμετωπίσει ο Αλ. Τσί-
πρας είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση 
βρίσκει τρόπους να επιβάλλει την ατζέ-
ντα της. Τελευταίο «χτύπημα» για τον 
ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτό του Δημήτρη Τζανακό-
πουλου, ο οποίος πάντως βρήκε απρό-
σμενο υποστηρικτή στο πρόσωπο του 
Ν. Φίλη, με τον οποίο δεν διατηρούν πα-
ραδοσιακά τις καλύτερες σχέσεις. Υπεν-
θυμίζεται ότι ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, 
μιλώντας σε κομματική διαδικτυακή 

εκδήλωση, «απείλησε» με εκκαθαρίσεις 
στο Δημόσιο και παράλληλα –σε γραμ-
μή Πολάκη– υπογράμμισε ότι η κυβέρ-
νηση υπό τον Αλ. Τσίπρα δεν έκανε όσα 
θα ήθελε γιατί υπήρχαν μηχανισμοί στον 
δημόσιο διοικητικό μηχανισμό, οι οποίοι 
δεν το επέτρεψαν. Άφησε δε να εννοηθεί 
πως αυτό δεν θα επαναληφθεί όταν ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ επανέλθει στην εξουσία, καθώς θα 
γίνουν «τολμηρές παρεμβάσεις».

Στην αξιωματική αντιπολίτευση υπο-
γραμμίζουν ότι το παραμικρό λάθος, 
ακόμα και διατύπωσης, η Νέα Δημοκρα-
τία είναι έτοιμη να το εκμεταλλευθεί. 
Όπως για παράδειγμα έγινε, επίσης, στην 
περίπτωση της Θεοδώρας Τζάκρη, όταν 
ο Μάκης Βορίδης έσπευσε να καταθέσει 
σχέδιο νόμου για την ψήφο των απόδη-
μων Ελλήνων, φέρνοντας την αξιωμα-
τική αντιπολίτευση σε δυσχερή θέση, 
αλλά και λίγο νωρίτερα με τις διαφορο-
ποιήσεις Φίλη και Δρίτσα στο νομοσχέδιο 
για το Ελληνικό, οι οποίες έφεραν κό-
ντρες και γκρίνια στο εσωτερικό. 
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Ο Βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος στην karfitsa

Προγράμματα στήριξης μέχρι 
να ορθοποδήσουν όλοι οι κλάδοι

Απάντηση στην ανησυχία των 
επαγγελματιών ότι μόλις 
ανοίξουν οι επιχειρήσεις τους 

θα αποσυρθεί η κρατική στήριξη, δίνει 
σε συνέντευξη του στην karfitsa ο 
βουλευτής Α  ́Θεσσαλονίκης της ΝΔ 
Στρατός Σιμόπουλος, ο οποίος τονίζει 
πως προγράμματα στήριξης θα έρχο-
νται συνεχώς έως όλοι οι πληττόμενοι 
κλάδοι να ορθοποδήσουν. Ο κ. Σιμό-
πουλος αναφέρεται στην απόφαση 
του ΣτΕ για τα αρχαία που βρέθηκαν 
στον σταθμό «Βενιζέλου» του μετρό 
Θεσσαλονίκης, όπως και στο Ταμείο 
Ανάκαμψης. Υποστηρίζει, πως περιο-
χές στις οποίες τα περιοριστικά μέτρα 
κράτησαν μεγαλύτερο χρονικό διάστη-
μα, όπως η Θεσσαλονίκη, πρέπει  να 
έχουν μεγαλύτερη οικονομική στήριξη 
από την κυβέρνηση.

Με το άνοιγμα της εστίασης άνοιξε 
ακόμη μια μεγάλη οικονομική δρα-
στηριότητα. Μήπως ρισκάρουμε ένα 
πισωγύρισμα με έξαρση κρουσμάτων; 
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση ορι-
σμένα δεδομένα κυρίως επιδημιολογικά. 
Σήμερα, έχουμε δύο μεγάλα όπλα. Τον 
εμβολιασμό και τον καιρό. Λογικά λοι-
πόν η κυβέρνηση πήρε τη σχετική από-
φαση σε συνδυασμό με μία αργή αλλά 
συνεχή αποσυμπίεση του συστήματος 
υγείας. Προφανώς, για τίποτε δεν μπορεί 
κανείς να είναι σίγουρος. Η κατάσταση 
που βιώνουμε παγκόσμια όλοι οι λαοί 
είναι πρωτοφανής σε υγειονομικό και 
οικονομικό επίπεδο. Γι’αυτόν τον λόγο, 
υπήρχαν κυβερνητικές αποφάσεις που 
άλλοτε ενδυνάμωναν τα περιοριστικά 
μέτρα και άλλοτε τα χαλάρωναν. Οι απο-
φάσεις για επιβολή ή άρση των μέτρων 
δεν παίρνονται φυσικά αυθαίρετα.  Βα-
σίζονται μεταξύ άλλων και στον αριθμό 
κρουσμάτων, θανάτων και διασωληνω-
μένων. Βέβαια, ολοένα και περισσότεροι 
άνθρωποι εμβολιάζονται καθημερινά και 
σύντομα πιστεύω ότι ο κορωνοϊός θα πε-

ριοριστεί πολύ σημαντικά.  Πιστεύω ότι η 
κυβέρνηση κινείται γενικά σε ορθή κα-
τεύθυνση, ενώ παράλληλα παρακολου-
θεί συνεχώς την εξέλιξη του φαινομένου 
και αν χρειαστεί, εύχομαι φυσικά να μην 
χρειαστεί, θα επέμβει με μια σειρά μέ-
τρων ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των 
πολιτών.

Στην αγορά υπάρχει η αγωνία μή-
πως με το άνοιγμα της εκάστοτε δρα-
στηριότητας, θα αποσύρεται και η κρα-
τική ενίσχυση. Τι απαντάτε σε αυτή την 
ανησυχία των επαγγελματιών; Η κυβέρ-
νηση έχει τονίσει ότι συνεχώς θα παίρνει 
και νέα μέτρα ώστε να στηρίξει την επα-
νεκκίνηση της οικονομίας. Θα έχει ως 
βοήθεια τα χαμηλά επιτόκια δανεισμού 
και την δημοσιονομική χαλάρωση στην 
ΕΕ. Ήδη έδωσε τα πρώτα δείγματα με το 
πρόγραμμα επανεκκίνησης της εστίασης 
και με το Γέφυρα ΙΙ για την επιδότηση 
δανείων, Παρόμοια προγράμματα θα έρ-
χονται συνεχώς έως όλοι οι πληττόμενοι 
κλάδοι να ορθοποδήσουν. Βασικό μέλη-
μα της κυβέρνησης είναι διαφύλαξη της 
οικονομικής ζωής της χώρας. Νομίζω 
έγινε σαφές στους Έλληνες πολίτες από 
την αρχή της πανδημίας και των περιορι-
στικών μέτρων,  ότι η Κυβέρνηση θα στή-
ριζε διαρκώς τους επαγγελματίες και τις 
επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης.  
Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι οι κρατικές 
ενισχύσεις θα ισχύουν στο διηνεκές.

Εκτιμάτε πως χρειάζεται να ασκηθεί 
κάποιου είδους πίεση ώστε  να υπάρξει 
περαιτέρω οικονομική ενίσχυση στις 
περιοχές που επλήγησαν περισσότε-
ρο από τα περιοριστικά μέτρα κατά 
της πανδημίας, όπως η Θεσσαλονίκη; 
Προσωπικά το κάνω ήδη. Πρότεινα να 
υπάρχει για το λιανεμπόριο Θεσσαλονί-
κης, Αχαΐας και Κοζάνης ένα πρόγραμμα 
αντίστοιχο με αυτό της επανεκκίνησης 
της εστίασης με διαφορετικά βέβαια 
χαρακτηριστικά. Ούτως ή άλλως, κάθε 
περιοχή της χώρας έζησε την πανδημία 
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με διαφορετικό τρόπο. Είναι δεδομένο 
ότι περιοχές που επλήγησαν περισσότε-
ρο από την πανδημία και στις οποίες τα 
περιοριστικά μέτρα κράτησαν μεγαλύτε-
ρο χρονικό διάστημα, πρέπει  να έχουν 
μεγαλύτερη οικονομική στήριξη από την 
κυβέρνηση. 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έδω-
σε το «πράσινο φως» για απόσυρση 
των αρχαιοτήτων στον υπό κατασκευή 
σταθμό «Βενιζέλου» του μετρό Θεσ-
σαλονίκης και επανατοποθέτηση. Τι 
σημαίνει αυτό για το έργο και τα σημα-
ντικά αρχαιολογικά ευρήματα; Είναι μια 
απόφαση win-win θα έλεγα για την οποία 
δίνω μάχη εδώ και οκτώ χρόνια. Δεν 
υπήρχε άλλη βιώσιμη λύση και όποιες 
εμφανίστηκαν κατά περιόδους δεν είχαν 
καν υπογραφές μηχανικών. Ήταν δηλα-
δή εκθέσεις ιδεών που δεν μπορούσαν 
φυσικά να εγκριθούν και να υλοποι-
ηθούν στην συνέχεια. Έτσι λοιπόν,  με 
απόλυτο σεβασμόστις αρχαιότητες θα γί-
νει απόσυρση και επανατοποθέτηση τους 
ώστε να έχουμεένα σταθμό-μουσείο στη 
Βενιζέλου. Να τονίσω ότι πρόκειται για 
απόφαση, την οποία με σθένος υποστη-
ρίζαμε ο σημερινός δήμαρχος Κωνστα-
ντίνος Ζέρβας, η υπουργός πολιτισμού 
Λίνα Μενδώνη και προσωπικά εγώ. Προ-

ειδοποιώ επίσης όσουςσταθούν με μη 
θεσμικό τρόπο απέναντι στην απόφαση 
του ΣΤΕ ότι θα με βρουν μπροστάτους.

Τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης αποτελούν ευκαιρία για ολόκλη-
ρη της χώρα. Για την Θεσσαλονίκη και 
γενικότερα της Κεντρική Μακεδονία θα 
επιβεβαιωθεί αυτός ο χαρακτηρισμός; 
Θα λάβουν τα ανάλογα κονδύλια; Το 
Ταμείο Ανάκαμψης περιορίζεται σε συ-
γκεκριμένες δράσεις. Αναλυτικότερα οι 
κομβικές παρεμβάσεις σύμφωνα με τον 
κυβερνητικό σχεδιασμό σε ολόκληρη 
την χώρα είναι οι ακόλουθες: 

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, 
Διασύνδεση νησιών, η νέα τεχνολογία 
5G, η Ψηφιακή Αναβάθμιση ελληνικών 
επιχειρήσεων, η Ψηφιοποίηση ΑΑΔΕ και 
παράλληλα ηκαταπολέμηση φοροδια-
φυγής, η δημιουργία επαγγελματικών 
λυκείων, ηδημιουργία ενός νέου πλαισί-
ου προγραμμάτων κατάρτισης και επα-
νακατάρτισης, η υλοποίηση τοπικών και 
ειδικών πολεοδομικών σχεδίων, η δημι-
ουργία νέων και σύγχρονων υποδομών 
μεταφορών, ο ατομικός ηλεκτρονικός 
Φάκελος υγείας και το εθνικό πρόγραμ-
μα πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης», η επι-
τάχυνση απονομής δικαιοσύνης με σύγ-
χρονες προδιαγραφές, και τέλος φυσικά 

η σύνδεση της έρευνας των πανεπιστη-
μίων με την παραγωγή και ενίσχυση της 
βασικής έρευνας.

Πρέπει να επισημανθεί ότι το σχέδιο 
ανάκαμψης αποτελεί τη μετάβαση σε μια 
νέα εποχή που αλλάζει ριζικά τον τρόπο 
λειτουργίας της οικονομίας και της κοι-
νωνίας. Δηλαδή αναφερόμαστε σε ένα 
πέρασμα από μια εσωστρεφή οικονομία 
σε ένα εξωστρεφές παραγωγικό μοντέ-
λο. Η Κεντρική Μακεδονία ήταν πάντα 

εξωστρεφής και με τις οριζόντιες δράσεις 
του Ταμείου Ανάκαμψης ως επιταχυντή 
θα έχει μεγάλη αναπτυξιακή ώθηση. 
Φυσικά θα ωφεληθεί και από ιδιαίτερες 
δράσεις όπως είναι η δημιουργία επιχει-
ρηματικών πάρκων, οι αναπλάσεις και η 
δημιουργία του Τεχνολογικού Πάρκου 
4ης Γενιάς στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, 
με επίκεντρο την Αλεξάνδρεια Ζώνη Και-
νοτομίας.

Η Κεντρική Μακεδονία ήταν πάντα 

εξωστρεφής και με τις οριζόντιες δράσεις 

του Ταμείου Ανάκαμψης ως επιταχυντή θα 

έχει μεγάλη αναπτυξιακή ώθηση
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Με ΣΔΙΤ το μεγαλύτερο έργο υποδομής στην Κεντρική Μακεδονία 

Η Έδεσσα πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη 
και με μεγαλύτερη ασφάλεια

Με τον πιο επίσημο τρόπο 
δια στόματος πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη 

μπαίνει σε «ράγες» υλοποίησης το 
μεγαλύτερο έργο υποδομής στην Κε-
ντρική Μακεδονίας, ο οδικός άξονας 
Θεσσαλονίκη – Έδεσσα. 

Σε πρόσφατη επίσκεψη του στην 
Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υπο-
δομών και Μεταφορών Κώστα Καρα-
μανλή, έδωσε «σάρκα και οστά» στο 
όραμα για έναν υπερσύγχρονο αυτοκι-
νητόδρομο που θα ενώνει Θεσσαλονίκη 
με την πρωτεύουσα της Πέλλας, καθώς 
λύθηκε το μεγαλύτερο πρόβλημα, αυτό 
της εξεύρεσης χρηματοδότησης. Το έργο 
λοιπόν όπως ανακοινώθηκε από τον 
πρωθυπουργό θα κατασκευαστεί μέσω 
Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Το-
μέα. Μάλιστα, όπως δήλωσε ο κ. Μητσο-
τάκης  «παρά την αναστάτωση που έφε-
ρε η πανδημία οι μελέτες για τον άξονα 
Θεσσαλονίκη – Έδεσσα είναι έτοιμες». Ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την 
κατασκευή του συγκεκριμένου έργου 
επιλογή με «πολιτικό περιεχόμενο».

Έδωσε τη λύση 
η χρηματοδότηση με ΣΔΙΤ
Η κατασκευή του συγκεκριμένου 

οδικού άξονα, αποτελούσε πάγιο αίτη-
μα ετών, των κατοίκων της Πέλλας και 
κυρίως της Έδεσσας, καθώς ο υφιστάμε-
νος δρόμος είναι κατασκευής δεκαετίας 
50’ με 60’ με αποτέλεσμα να διαθέτει 
φτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά, να 
περνά μέσα από κατοικημένες περιοχές, 
κωμοπόλεις και χωριά, να διαθέτει  μόνο 
μια λωρίδα ανά κατεύθυνση και το πιο 
σημαντικό, να είναι πολύ επικίνδυνος 
για τους διερχόμενους οδηγούς, γεγο-
νός που επιβεβαιώνεται από τον μεγάλο 
αριθμό ατυχημάτων και δυστυχημάτων 
που έχουν συμβεί. 

Η Έδεσσα είναι η μόνη μεγάλη πόλη, 
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πρωτεύουσα Νομού στην Κεντρική Μακεδονία που δεν 
συνδέεται οδικά με την Θεσσαλονίκη, τους κάθετους οδι-
κούς άξονες της Εγνατίας Οδού και την ΠΑΘΕ.  Η καθυ-
στέρηση στην κατασκευή του αυτοκινητόδρομου οφείλε-
ται στο γεγονός της έλλειψης χρηματοδοτικού εργαλείου 
ώστε να ενταχθεί, καθώς και το ΕΣΠΑ δεν χρηματοδοτεί 
εύκολα έργα οδικών αξόνων.

 Παράλληλα, η ένταξη του στο Ταμείο Ανάκαμψης 
είδηση που είχε διαρρεύσει, δεν ευδοκίμησε καθώς το 
μεγαλύτερο ποσοστό των κονδυλίων του, θα κατευ-
θυνθούν για την υλοποίηση ψηφιακών υποδομών και 

περιβαλλοντικών έργων. Αποτέλεσμα, μετά από χρόνια 
αναζήτησης χρηματοδότησης που θα καλύψει το υψηλό 
κόστος του έργου, προκρίθηκε ως καλύτερη λύση και 
αποφασίστηκε η κατασκευή του οδικού άξονα μέσω μη 
ανταποδοτικού ΣΔΙΤ.

Προϋπολογισμός 300 εκατ. ευρώ 
και ολοκλήρωση το 2026
Ο οδικός άξονας Θεσσαλονίκης – Έδεσσας είναι  συ-

νολικού μήκους περίπου 80 χλμ. Παρεμβάσεις θα πραγ-
ματοποιηθούν σε μήκος 25 χλμ από το νομό Θεσσαλονί-
κης έως και το νομό Πέλλας.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο χωρίζεται σε δυο τμήματα. 
Το πρώτο αφορά την κατασκευή της παράκαμψης Χαλκη-
δόνας μήκους περίπου 6 χλμ και της παράκαμψης Γιαννι-
τσών μήκους περίπου 9 χλμ. 

Το δεύτερο αφορά το τμήμα Μαυροβούνι – Έδεσσα. 
Περιλαμβάνει την κατασκευή οδικού τμήματος μήκους 
περίπου 10 χλμ και πλάτους τεσσάρων λωρίδων, που πε-
ριλαμβάνει δύο κόμβους (Ριζάρι , Έδεσσα) και κόμβους 
με την Παλαιά Εθνική οδό. Προϋπολογισμός έργου 300 
εκατ. ευρώ.  

Με βάση το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Υποδο-
μών και Μεταφορών εντός των επόμενων τριών μηνών 
πρέπει να έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία η 
οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του 2022, 
ώστε αρχές του 2023 να ξεκινήσει η κατασκευή του. Ορί-
ζοντας υλοποίησης τα τρία έτη δηλαδή το 2026.

Το γεγονός ότι το έργο θα κατασκευαστεί με Σύ-
μπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα σημαίνει πως 
δεν θα υπάρχουν διόδια στον αυτοκινητόδρομο, με τον 
συμπράττοντα ιδιώτη να αναλαμβάνει για 27 έτη την 
υποχρέωση της συντήρησης του και όλων των υπόλοι-
πων απαραίτητων υπηρεσιών που πρέπει να παρέχονται, 
όπως η καθαριότητα και ο ηλεκτροφωτισμός. 

Βγαίνει από την οδική απομόνωση η Έδεσσα
Τα οφέλη από την κατασκευή αυτού του σύγχρονου 

αυτοκινητόδρομου θα είναι πολυεπίπεδα και κοινωνικο-
οικονομικά, καθώς η πόλη της Έδεσσας βγαίνει από την 
οδική απομόνωση . Είναι σίγουρη η αναπτυξιακή ώθηση 
που θα δοθεί καθώς θα επιτευχθεί η ταχύτερη διασύν-
δεση των Έδεσσας με του υπόλοιπους νομούς της Κε-
ντρικής Μακεδονίας, ενώ θα βοηθηθεί και η απρόσκοπτη 
διακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων με την υπόλοιπη 
Ευρώπη. 

Η Έδεσσα έρχεται κατά 10 λεπτά πιο κοντά στη Θεσ-
σαλονίκη. Ωστόσο, τα μεγαλύτερο και σημαντικότερο 
όφελος έρχεται από την αύξηση της ασφάλειας  μετα-
κίνησης των διερχόμενων οδηγών που θα επιτευχθεί, 
γεγονός που θα συμβάλει στην μείωση ατυχημάτων και 
δυστυχημάτων.

Το μεγαλύτερο όφελος η οδική ασφάλεια
Όπως δήλωσε στην karfitsa o αντιπεριφερειάρχης 

Υποδομών και Δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας κ. Πάρις 
Μπίλιας, « από την κατασκευή του οδικού άξονα Θεσσα-
λονίκης – Έδεσσας θα ωφεληθεί ολόκληρη η Κεντρική 

Μακεδονία και κυρίως η περιοχή της Έδεσσας. Ο χρόνος 
της διαδρομής θα μειωθεί, αλλά για εμένα το σημαντικό-
τερο είναι η αυξημένη οδική ασφάλεια που θα παρέχει. Η 
δέσμευση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του 
υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή 
και του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου 
Τζιτζικώστα, για την κατασκευή σύγχρονου αυτοκινητό-
δρομου που θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Πέλλα, 
αρχίζει να υλοποιείται χωρίς άλλες αναβολές μέσω ΣΔΙΤ. 
Ήδη, από την περίοδο που προέδρευα στο Τεχνικό Επιμε-
λητήριο Ελλάδος/ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας,  είχαμε 
προκρίνει τη σύνδεση της Πέλλας με τη Θεσσαλονίκη με 
σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, ως το σημαντικότερο έργο 
για την Κεντρική Μακεδονία. Ικανοποιείται ένα αίτημα δε-
καετιών για την περιοχή.».
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Και Δράμα – Αμφίπολη με ΣΔΙΤ

Ένα ακόμη σημαντικό έργο για την Κεντρική 
Μακεδονία, που θα φέρει επίσης πολλά κοινωνικά 
και οικονομικά οφέλη και βρήκε χρηματοδότηση 
μέσω  μη ανταποδοτικού ΣΔΙΤ, είναι ο οδικός άξο-
νας Δράμα – Αμφίπολη. Το έργο είναι προϋπολο-
γισμού 150 εκατ. ευρώ και με την ολοκλήρωση 
του θα φέρει την Αμφίπολη πιο κοντά στη Δράμα 
και με μεγαλύτερη οδική ασφάλεια κατά 30 λεπτά. 
Τα τουριστικά οφέλη μεγάλα, καθώς ο Τύμβος Κα-
στά στην περιοχή της αρχαίας Αμφίπολης αποτελεί 
πλέον, ένα παγκοσμίου φήμης αρχαιολογικό εύ-
ρημα και θα ήταν πολύ άσχημο για την χώρα μας 
να μην υπάρχει ένας σύγχρονος με ευρωπαϊκά 
πρότυπα οδικός άξονας στον θα μπορούν να μετα-
κινηθούν οι επισκέπτες. 

Το συνολικό μήκος της παρέμβασης είναι 43 
χλμ. Συγκεκριμένα η κύρια αρτηρία θα αναβαθ-
μιστεί σε αυτοκινητόδρομο με αποκατάσταση της 
υπάρχουσας οδοποιίας για περίπου 13,5 χλμ και 
κατασκευή περίπου 29,5 χλμ νέων τμημάτων. Και 
σε αυτόν τον αυτοκινητόδρομο δεν θα υπάρχουν 
διόδια.
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Χαράς ευαγγέλια για την εστίαση σε Θεσσαλονίκη Πιερία και Χαλκιδική 

Εκατοντάδες οι κρατήσεις 
από πελάτες στα εστιατόρια  

Τα βήματα για την επιστροφή 
στην κανονικότητα ξεκίνησαν 
με γρήγορους ρυθμούς από 

την εστίαση με τους επιχειρηματίες 
να μιλούν για ημέρες Ανάστασης. Στη 
Θεσσαλονίκη, άλλα και σε όλη τη 
χώρα,  πεζόδρομοι, πεζοδρόμια, αυλές, 
ταράτσες και εξωτερικοί χώροι κατα-
στημάτων γέμισαν τραπεζοκαθίσματα  
με την καλοκαιρία να είναι ο απόλυτο 
σύμμαχος στο άνοιγμα των καταστημά-
των και στο γέμισμα των μαγαζιών με 
κόσμο που βγήκε να απολαύσει το φα-
γητό και τον καφέ του. Οι υπάλληλοι 
με μάσκες γάντια και μετά από αρνη-
τικό self test σερβίρουν τους πελάτες 
ζώντας ξανά σε μια κανονικότητα όσο 
το επιτρέπουν τα μέτρα αντιμετώπισης 
της εξάπλωσης του κορονοϊου. 

Οι παλιές συνήθειες επανήλθαν με 
τους Θεσσαλονικείς να μην χάνουν ευ-
καιρία για έναν καφέ στην παραλία ή για 
φαγητό στα αγαπημένα τους εστιατόρια.

«Οι περισσότεροι από εμάς ζούμε 
ημέρες γιορτής με το άνοιγμα των κα-
ταστημάτων μας καθώς ξαναβλέπουμε 
τα τραπέζια γεμάτα από χαμογελαστούς 
πελάτες. Ωστόσο αυτό είναι ένα πρώ-
το βήμα που πρέπει να ενισχυθεί με το 
άνοιγμα και των εσωτερικών χώρων των 
καταστημάτων διότι πολλοί εστιάτορες 
δεν άνοιξαν καθώς δεν διαθέτουν χώρο 
σε πεζοδρόμια ή ανοιχτωσιές» εξηγεί  ο 
γενικός γραμματέας της Ένωσης Εστια-
τόρων Ψητοπωλών και Καφέ Μπαρ του 
νομού Θεσσαλονίκης κ. Μιχάλης Επιτρο-
πίδης.

Ήδη στη Θεσσαλονίκη ένα ποσοστό 
που αγγίζει το 30% των καταστημάτων 
παρέμεινε κλειστό  διότι δεν μπόρεσε 
να συμμετάσχει στην επανεκκίνηση της 
εστίασης ενώ μέρος αυτού του ποσοστού 
των καφέ- εστιατορίων  έμεινε κλειστό 
για οικονομικούς λόγους διότι δεν βρέ-
θηκαν τα χρήματα για την επανεκκίνηση 
της επιχείρησης. Μάλιστα όπως αποκα-
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λύπτει ο κ Επιτροπίδης κάποιοι εστιάτορες κατέβασαν 
ρολά οριστικά καθώς τα υπέρογκα χρέη που συσσωρεύ-
τηκαν καθιστούν απαγορευτική την λειτουργία τους. 

Στη Θεσσαλονίκη οι επιχειρήσεις εστίασης του κέ-
ντρου άλλα και των περιφερειακών δήμων είναι καθημε-
ρινά γεμάτες ενώ όπως μας λένε εστιάτορες έχουν γίνει 
οι κρατήσεις γιαυτό και  το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, με 
τους Θεσσαλονικείς να επιστρέφουν γρήγορα στα παλιά 
τους έθιμα για φαγητό έξω που στερήθηκαν για πολλούς 
μήνες. 

Βέβαια οι επισκέψεις σε εστιατόρια γίνονται μόνο με 
κρατήσεις καθώς με τον αριθμό των πελατών στα τραπέ-
ζια ( μέχρι έξι σε καθένα) και τον αριθμό των τραπεζιών 
με τις προβλεπόμενες αποστάσεις είναι δύσκολο να βρε-
θεί άδειο τραπέζι χωρίς να προηγηθεί συνεννόηση. 

Στη Χαλκιδική άνοιξε 
το 60% των καταστημάτων εστίασης 
Στη Χαλκιδική σύμφωνα με τον πρόεδρο του επιμε-

λητηρίου Γιάννη Κουφίδη έχει ανοίξει το μεγαλύτερο μέ-
ρος των καταστημάτων εστίασης καθώς υπολογίζεται ότι 
ήδη λειτουργεί περίπου το 60% των καφέ εστιατορίων 
με πολύ καλά αποτελέσματα κυρίως στις περιοχές που 
υπάρχει πληθυσμός και το χειμώνα. Στις αμιγώς τουρι-
στικές περιοχές  εστιατόρια και καφέ πρόκειται να προ-
ετοιμαστούν για να ανοίξουν μετά τις 15 Μαίου με την 
απελευθέρωση των διαπεριφερειακών μετακινήσεων. 
«To ωράριο και η απαγόρευση της μουσικής δημιουρ-
γούν πρόβλημα αλλά είμαστε σε συνεχή διαβούλευση με 
την κυβέρνηση για να τα λύσουμε και αυτά, θεωρώ πως 
μέχρι τα μέσα του μήνα θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα», 
επισημαίνει ο κ Κουφίδης.

Με ικανοποίηση και αισιοδοξία 
άνοιξε η εστίαση και στην Πιερία.
Με χαμόγελα ευτυχίας εργάζονται ιδιοκτήτες και 

υπάλληλοι στα καταστήματα εστίασης στην Πιερία. Και 
σε αυτήν την περιοχή το άνοιγμα των καφέ εστιατορί-
ων στις τουριστικές περιοχές πρόκειται να ολοκληρω-
θεί μετά τις 15 Μαίου ενώ ήδη σε κεντρικές πόλεις και 
κυρίως στην Κατερίνη οι πολίτες χαίρονται τον καφέ και 
το φαγητό τους στα στέκια τους που είχαν τόσο καιρό να 
επισκεφτούν. 

Ως μοναδικά προβλήματα επισημαίνονται η «απου-
σία» μουσικής και το «μειωμένο» ωράριο λειτουργίας.

Από Δευτέρα η υποβολή αιτήσεων 
για  τις επιδοτήσεις 
Την ερχόμενη Δευτέρα 10 Μαΐου αναμένεται να ενερ-

γοποιηθεί η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων των επιχει-
ρήσεων εστίασης στο πρόγραμμα επιδότησης τους για 
κεφάλαια που αφορούν την αγορά πρώτων υλών για την 
επανεκκίνηση τους.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 330 εκατ. ευρώ και 
σύμφωνα με εκπροσώπους της κυβέρνησης αναμένεται 
να ενισχυθούν μια στις δυο (περίπου 34.000) επιχειρή-
σεις του κλάδου.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Karfitsa εστιά-

τορες, το μέτρο αφορά όλες τις επιχειρήσεις ακόμα και 
αυτές που δραστηριοποιούνται με τη μέθοδο της δικαι-
όχρησης. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης έχει οριστεί στο 7% 
του συνολικού τζίρου του 2019 ενώ δεν θα μπορεί να 
ξεπερνά τις 100.000 ευρώ και το συνολικό ποσό θα είναι 
μη επιστρεπτέο και ακατάσχετο.

Δικαίωμα ένταξης και χρηματοδότησης θα έχουν οι 
επιχειρήσεις που :

- παρουσιάζουν μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέ-
ση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.

- να είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώ-
σεων ΦΠΑ.

-για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 
για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημε-
ρών λειτουργίας.

-επιχειρήσεις εστίασης που έκαναν έναρξη το 2019 
αλλά δεν είχαν έσοδα μέσα στην χρονιά θα μπαίνουν αυ-
τόματα στην δράση.

-επιχειρήσεις που άνοιξαν το 2020 θα μπαίνουν αυ-
τόματα στη δράση.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέσα από το Πληροφορι-
ακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.
ependyseis.gr ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι 
τις 31 Ιουλίου 2021 με τις πρώτες εκταμιεύσεις να ανα-
μένονται , εφόσον η πλατφόρμα ανοίξει την ερχόμενη 
Δευτέρα, στα τέλη Μαΐου.

Να σημειωθεί ότι το ποσό της επιδότησης για κάθε 
επιχείρηση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 70% του 
αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 
364 των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ του 2021. Επίσης, 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των 
ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 των περιο-
δικών δηλώσεων ΦΠΑ του 2021. Τέλος, οι επιχειρήσεις 
θα πρέπει να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-

2021. Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τις περιοδικές δηλώ-
σεις ΦΠΑ του 2021 και τα δηλωθέντα έξοδα.

Αγωνία για την καταβολή της επιδότησης 
Η καταβολή της επιδότησης για την επανεκκίνηση της 

εστίασης αναμένεται από πολλούς εστιάτορες με μεγάλη 
αγωνία καθώς για μερικούς που μέχρι σήμερα έχουν κα-
τεβασμένα ρολά θα σημάνει το εφαλτήριο της επαναλει-
τουργίας των επιχειρήσεων τους. Τα χρήματα αυτά θα δα-
πανηθούν σε κάλυψη χρεών λειτουργικής φύσεως όπως 
ρεύμα, τηλέφωνο και στην αγορά των πρώτων υλών και 
των απαραίτητων προϊόντων που πετάχτηκαν ως ληγμέ-
να λόγω του εξάμηνου κλεισίματος. 
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Ανοίγουν οι παραλίες 
για τους… ντόπιους 

Το Σάββατο θα δούμε και τις πρώτες ξαπλώ-
στρες στις οργανωμένες παραλίες της Χαλκιδι-
κής και της Πιερίας με τους λουόμενους όμως να 
προέρχονται από τις ίδιες περιοχές ή το πολύ από 
διπλανούς νομούς καθώς μέχρι τις 15 Μαΐου απα-
γορεύονται οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις. 

Πάντως θα σημάνει ένα πρώτο τεστ για τον 
τρόπο λειτουργίας τους ώστε να είναι όλα έτοιμα 
με το άνοιγμα του Τουρισμού.

Την εκτίμηση ότι η πραγματική έναρξη του του-
ρισμού στη Χαλκιδική θα γίνει από τα μέσα Ιουνίου 
και όχι νωρίτερα και αυτό αν πάνε καλά τα πράγ-
ματα με τον κορονοϊό εξέφρασε στην karfitsa ο 
πρόεδρος του Επιμελητήριου Χαλκιδικής Γιάννης 
Κουφίδης. «Είμαστε σε μεγάλη δοκιμασία και ελ-
πίζουμε να βελτιωθεί η εικόνα μας στον Ευρωπαϊ-
κό Επιδημιολογικό χάρτη και να γίνει πορτοκαλί ή 
ακόμη καλύτερα πράσινος για να έχουμε μια καλή 
τουριστική σεζόν» αναφέρει ο κ. Κουφίδης. 
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Σε ανοδική τροχιά ο Γενικός Δείκτης – Ισχυρή η παρουσία των ξένων 

Πατάει γκάζι 
το ελληνικό Χρηματιστήριο 

Ένα πλέγμα θετικών και ισχυρών δε-
δομένων δημιουργεί ισχυρές προσδοκί-
ες στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά, 
βάζοντας στο «κάδρο» την περιοχή των 
1.000 μονάδων και αποτυπώνοντας 
τη διατήρηση της ανοδικής τάσης. Ση-
μειώνεται πως οΑπρίλιος ήταν ο τρίτος 
συνεχόμενος ανοδικός μήνας, με κέρδη 
5,24% για τον ΓΔ και κέρδη 14,45% για 
τον ΔΤΡ. Από την αρχή του χρόνου, ο Γε-
νικός Δείκτης σημειώνει κέρδη 12,53% 
και ο Τραπεζικός Δείκτης κέρδη 18,44%.

Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ 
της Τράπεζας Πειραιώς που ξεκαθαρί-
ζει σε έναν βαθμό το τοπίο στον τραπε-
ζικό «χάρτη», την αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου που δρομολογείται στην 
Ελλάκτωρ, και την παρουσία ισχυρών 
ομίλων στις διεθνείς αγορές μέσω των 
ομολογιακών εκδόσεων («πράσινο» 
ομόλογο, Μυτιληναίος), ακολούθησε και 
η αναβάθμιση από τη Standard &Poor’s 
δημιουργώντας ένα σκηνικό αλλεπάλ-
ληλων θετικών καταλυτών. Σύμφωνα 
με χρηματιστηριακούς παράγοντες, αν 
δεν πάει κάτι στραβά από τη μεριά του 
εξωτερικού και δεν υπάρξει μια μείζονα 
απειλή, καθώς η πανδημία καλά κρατεί 
σε παγκόσμιο επίπεδο, αναμένεται πε-
ραιτέρω ανοδική κίνηση.

Οι θετικοί καταλύτες 
Παράλληλα, η Αθήνα βγήκε για τρίτη 

φορά φέτος στις αγορές με μία κοντινής 
διάρκειας έκδοση 5ετούς, με τα επενδυ-
τικά σπίτια και τους οίκους αξιολόγησης 
να στρώνουν «κόκκινο χαλί» για την πο-
ρεία της ελληνικής οικονομίας, προς την 
κατηγορία της επενδυτικής βαθμίδας. 
Εξέλιξη που ενισχύει την μεσο-μάκρο 
προσέγγιση της αγοράς, συνακόλουθα 
να προσελκύσει περισσότερα επενδυτι-
κά κεφάλαια στις τράπεζες, ταbluechips 
και τις εισηγμένες του «μεσαίου χώρου», 
που σταδιακά αναδεικνύονται ως εν 
δυνάμει παίκτες της επόμενης ημέρας. 

Συνεπώς, η στόχευσή μας παραμένει 
long, όπως από τα τέλη Ιανουαρίου χα-
ράχθηκε, επιλέγοντας οι μεν traders τα 
χαρτιά που μπορεί να κάνουν τη διαφορά 
στο intraday/trading και στο πλαίσιο του 
Τ+3, οι δε επενδυτές εκείνες τις εισηγμέ-
νες που πληρούν θεμελιώδεις προϋπο-
θέσεις.

«Φρέσκο» χρήμα μέσω τουMSCI
Πέραν αυτού,στις 11 Μαΐουεπίκει-

νται και το rebalancing των δεικτών 
του MSCI, με τη Eurobank, τον Μυτιλη-
ναίο και την Εθνική Τράπεζα να διεκδι-
κούν με αξιώσεις την ένταξή τους στον 

βασικό δείκτη MSCI Greece. Αυτό θα 
επιφέρει σημαντικές εισροές στις εισηγ-
μένες που θα το επιτύχουν, ενισχύοντας 
και τα businessplans τους. Η Societe 
Generale εκτιμά ότι η στάθμιση της χώ-
ρας μας στις αναδυόμενες αγορές θα 
αυξηθεί κατά 0,05% στον δείκτη MSCI 
EmergingMarkets, αν γίνουν οι προ-
σθήκες των τίτλων της Eurobank και 
της Εθνικής Τράπεζας στον δείκτη, ενώ, 
αν αφαιρεθεί ο τίτλος της Jumbo, τότε 
το συνολικό θετικό πρόσημο θα περι-
οριστεί στο 0,02%. Οι εκροές για τη με-
τοχή της Jumbo, αν αφαιρεθεί ο τίτλος, 
θα είναι 105 εκατ. δολάρια.Συνολικά, η 

γαλλική τράπεζα εκτιμά ότι οι εισροές 
θα είναι σημαντικές και θα ανέλθουν στα 
123,5 εκατ. δολάρια για τον τίτλο της 
Eurobank, που είναι και η πιο πιθανή με-
ταβολή. Για την Εθνική, οι εισροές μπορεί 
να φτάσουν τα 80,6 εκατ. δολάρια.

Με βάση τα πρόσφατα στοιχεία στον 
δείκτη MSCI Greece IMI, o οποίος περι-
λαμβάνει το σύνολο των είκοσι ελλη-
νικών μετοχών που αποτελούν το εγ-
χώριο universe για την MSCI Inc., ο ΟΤΕ 
έχει βαρύτητα 16,91%, ο ΟΠΑΠ 12,42%, 
η Eurobank Holdings 9,90%, η Jumbo 
8,95%, η Εθνική Τράπεζα 7,16%, η Μυ-
τιληναίος 6,86%, η Alpha Bank +1,48% 
6,70%, η ΔΕΗ 5%, η Motor Oil 4,71% και 
η Titan International 3,47%.

Σε θέση μάχης
αγοραστές - πωλητές
Στην παρούσα φάση αγοραστές και 

πωλητές βρίσκονται σε θέση μάχης και 
αμφότερες οι πλευρές θα επιδιώξουν 
να αξιοποιήσουν την συγκυρία αλλά με 
κοινή επιδίωξη τη διασφάλιση της φο-
ράς. Με τον Γενικό Δείκτη να βρίσκεται σε 
ανοδική τροχιά το τελευταίο διάστημα, 
οι μεν πωλητές έχουν την ευχέρεια να 
βγουν λίγο χαμηλότερα, οι δε αγορα-
στές να τοποθετηθούν από φθηνότερα 
επίπεδα τιμών. Πάντως, οι ισχυροί ξένοι 
παίκτες εξακολουθούν να τοποθετούνται 
στο εγχώριο Χρηματιστήριο, ενώ έντονη 
είναι η παρουσία και ελληνικών επεν-
δυτικών σχημάτων. Να σημειωθεί πως 
οι ελληνικές μετοχές διαπραγματεύο-
νται με δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 
στο 11,8x τους επόμενους 12 μήνες, με 
δείκτη τιμής προς λογιστική αξία (P/B) 
στο 0,79x, αποδοτικότητα ιδίων κεφα-
λαίων (ROE) στο 6,8% και μερισματική 
απόδοση (D/Y) στο 3,8% για το επόμενο 
12μηνο, που είναι υψηλότερη από τον 
μέσο όρο της Ευρωζώνης, που τοποθε-
τείται στο 2,67%, αλλά και των αναπτυγ-
μένων αγορών, που είναι στο 2,79%.
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Μαμάδες 
με μεγάλα παιδιά 

θυμούνται…

    Για τις μαμάδες τα παιδιά τους 
πάντα θα είναι ...μικρά και πάντα θα 

χρειάζονται την προσοχή και τη στήριξη 
της. Πάντα θα τους τηλεφωνούν για 

να δουν εάν έφαγαν ή εάν κοιμήθηκαν 
καλά, ακόμη κι αν βρίσκονται για 

επαγγελματικές υποχρεώσεις στην 
άλλη άκρη του κόσμου. Ακόμη κι αν 

έχουν φτιάξει τη δική τους οικογένεια 
και φροντίζουν πλέον τα δικά τους 

παιδιά. ‘Αλλωστε η λέξη «μητέρα» είναι 
συνυφασμένη με τις έννοιες αγάπη, 

στοργή, φροντίδα, ζωή. Πόσο μάλλον 
όταν μιλάμε και για την «κλασική 

Ελληνίδα μάνα»…
    Η εφημερίδα «Karfitsa» με αφορμή 

τη φετινή Γιορτή της Μητέρας έβαλε 
μια αποστολή σε γυναίκες που 

ασχολούνται με την Αυτοδιοίκηση, σε 
Περιφέρεια Κ.Μακεδονίας και δήμους 

της Θεσσαλονίκης και έχουν μεγάλα σε 
ηλικία παιδιά. Να ψάξουν σε συρτάρια 

και ντουλάπες, να ανατρέξουν στο 
παρελθόν και να βρουν παλιά γράμματα 

και κάρτες που τους έφτιαξαν τα 
«καμάρια» τους σε τρυφερή ηλικία.

ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ «Κ» 

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΘΥΜΙΑ 
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Βούλα Πατουλίδου Χαρούλα Αποστολίδου
αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης περιφερειακή σύμβουλος Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας, φιλόλογος

Τα Μωρά ταξιδεύουν, πια, Μόνα τουςΑριστουργήματα ζωής!
«Κάθε φορά που σιδερώνω μια μπλούζα σου απορώ. Απορώ πως μια σταλιά 

ανθρωπάκι φοράει τέτοια τεράστια μπλούζα. Προχθές που περπατούσαμε 
πλάι πλάι και μου μιλούσες πρόσεξα τις σκιές  μας στο πεζοδρόμιο.

Δίπλα στη σκιά μου η σκιά ενός άντρα με φαρδιές πλάτες και δυο κεφάλια 
πιο ψηλός. Ποιος είναι αυτός ο άγνωστος Θεέ μου;

Ασυναίσθητα ψάχνω το χεράκι σου. Αυτό το μικρό χεράκι που το κλείνω στο 
δικό μου. Κοίτα να δεις! Τώρα το δικό μου χάνεται στην παλάμη σου.

Γυρίζεις και με κοιτάζεις με το ίδιο βλέμμα που είχες όταν μ’ έψαχνες στο 
προαύλιο του σχολείου την πρώτη μέρα.

Το πρωτάκι μου! Σ’έβλεπα να προχωράς με μικρά βηματάκια κι ήθελα να 
βάλω τα κλάματα. Απ’ την μια να βουρκώνω κι απ’ την άλλη να νοιώθω 
τόσο περήφανη που άνοιγες τα φτερά σου.!! Αλλά τις άνοιγες με τόλμη! 

Πολλές φορές με έκανες περήφανη. Ακόμα κι όταν μ ‘εξόργιζαν οι 
αποφάσεις σου φούσκωνα από περηφάνια. Ακούς εκεί μικρό παιδί να 

θέλει να μείνει μόνο του;  Η μισή καρδιά έκλαιγε και η άλλη μισή σ’ 
αποχαιρετούσε ξέροντας πως είχες αρχίσει να χτίζεις τη ζωή σου. Τη δική 

σου ζωή. Αυτό που σου μάθαινα πάντα. Να ζεις τη δική σου ζωή και όχι των 
άλλων. Με ρωτάς γιατί κρατώ αυτά  τα «άχρηστα» πράγματα.

Άχρηστα πράγματα οι ζωγραφιές σου; Πίσω από κάθε χρώμα κάθε γραμμή 
υπάρχει μια στιγμή. Λίγα δευτερόλεπτα.  Δεν είναι άχρηστα πράγματα.

Αριστουργήματα είναι . Αριστουργήματα ζωής!
Και το μεγαλύτερο….ΕΣΥ!»

Βασιλάκης: σχεδόν 27
Γιάγκος: σχεδόν 20

Μανούλα: ακριβώς 56
Όσο ήταν στο σπίτι μας-τώρα μένουν σε δικό τους- ταξιδεύαμε πολύ. 

Αυτοκίνητο, αεροπλάνο, τραίνο. Το αγαπημένο μέσο, το πλοίο, μιας 
και πηγαίναμε στην Ερμούπολη, στη θεία Βέτα και τα ξαδέρφια τους. Ο 
μεγάλος ζωγράφισε το El Greco, το πλοίο που μας πήγαινε απευθείας 

από Θεσσαλονίκη Ερμούπολη. Ο μικρός, το Ηigh Speed 2, από Πειραιά 
Ερμούπολη- η Θεσσαλονίκη, στο μεταξύ, είχε αποκοπεί από το Αιγαίο.

Ταξιδεύαμε. Γελούσαμε. Μαλώναμε. Τραγουδούσαμε Μάλαμα και Θανάση.
Όλα στο α’ πληθυντικό πρόσωπο.

Τώρα, μου το απαγόρευσαν.
Τα μωρά ταξιδεύουν, πια, μόνα τους.
- Άσε μας χώρο! Συχνά, μας πνίγεις!

- Η μανούλα; Ποτέ!».

Μαμάδες με μεγάλα παιδιά θυμούνται…
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Ιωάννα Κοσμοπούλου Ρία Καλφακάκου
αντιδήμαρχος Παιδείας δήμου Θεσσαλονίκης δημοτική σύμβουλος του δήμου Θεσσαλονίκης

Φυλαχτό ζωήςΚάθε χρόνο ξανανοίγω το κουτάκι με τους θησαυρούς
«Κάθε χρόνο αυτήν τη μέρα της πιο γλυκιάς γιορτής ξανανοίγω το κουτάκι 

με τους “θησαυρούς” μου. Οι πιο όμορφες συνθέσεις με λουλούδια, 
καρδούλες, ποιηματάκια κι ένα “ Στην πιο γλυκιά μαμά του κόσμου” 

γραμμένο από τρία παιδικά χεράκια. Σήμερα τα παιδιά –ενήλικα πια- δεν 
λένε πολλά. Ένα “Χρόνια πολλά μαμά. Σ’ αγαπώ πολύ”, ακόμη κι αν 

βγαίνει μέσα από τα δόντια (γιατί στην ηλικία τους δεν είναι και για πολλά 
ξενέρωτα), είναι το μοναδικό πράγμα που χρειάζομαι στη ζωή μου. Μου 

δίνει δύναμη, μου χαρίζει ελπίδα κι ευτυχία. Κι εγώ με τη σειρά μου - και 
το ξέρουν καλά- θα είμαι πάντα εκεί γι’ αυτούς, μάνα και πατέρας. Μπορεί 
καμιά φορά να κάνω λάθη, να τους κουράζω με τις συνεχείς επαναλήψεις 

και νουθεσίες μου, να τους υπερπροστατεύω, αλλά θα ήθελα όσο ζω 
να χτυπάει το τηλέφωνο και ν’ ακούω στην άλλη άκρη της γραμμής μια 

αγαπημένη φωνή να λέει “Μαμά, νομίζω υπάρχει ένα πρόβλημα. Θα μου 
κάνεις μια χάρη;”».

«Όταν λαχταράς να αποκτήσεις ένα παιδί, πιστεύεις πως θα είσαι η καλύτερη 
μαμά του κόσμου, θα του δώσεις μόνο αγάπη, χαρά, θα το αναθρέψεις 

σωστά, με δύναμη κι αυτοπεποίθηση, με σεβασμό για τους άλλους, πως θα 
έχει πολλούς φίλους και θα είναι το καμάρι του σχολείου.

Έρχεται η ζωή, με τις δυσκολίες της, έχεις καριέρα μπροστά σου, πρέπει 
να δουλέψεις σκληρά, είσαι νέα και θέλεις να τα ζήσεις όλα, και γλέντια 

και παρέες  και αγώνες συνδικαλιστικούς, και μια προσωπική ζωή που 
δεν είσαι μόνο μαμά. Το παιδί που λατρεύεις πρέπει να το αφήσεις σε 

παιδικούς σταθμούς και σε γιαγιάδες. Και κάνεις λάθη, χάνεις πολύτιμες και 
ανεπανάληπτες στιγμές της παιδικής του ηλικίας, και συνεχώς προσπαθείς 
να είσαι καλή μητέρα, καλή σύντροφος, καλή κόρη στους γονείς σου που 
μεγαλώνουν και σε χρειάζονται, και καλή σε μια απαιτητική δουλειά, που 

θέλει χρόνο και ενέργεια.  Και έρχεται στο τέλος ο λογαριασμός όταν το 
παιδί σου μεγαλώσει κι ενηλικιωθεί. Το πόσο πέτυχες σαν μάνα, το μετράς 
με τη δική του ευτυχία , όχι πάντα με τις επιτυχίες που ονειρεύτηκες, μα με 
τη ζωή που τον ή την άφησες να διαλέξει. Και η αγάπη που σας δένει είναι 

εκεί και είναι δυνατή. Και είναι το πιο πολύτιμο  φυλαχτό για τη ζωή».

Μαμάδες με μεγάλα παιδιά θυμούνται…
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Για την Μαρία Μίχου κάθε μέρα είναι γιορτή

Μια μητέρα με…  επτά παιδιά 
περιμένει να γιορτάσει 

Κάρτες, λουλούδια και πολλές 
αγκαλιές θα δεχτεί η Μαρία 
Μίχου για την ημέρα της 

Μητέρας την Κυριακή 9 Μαΐου από 
τα μέλη της πολύτεκνης οικογένειας 
της κάνοντας την για ακόμη μία ημέρα 
υπερήφανη!

Η 36χρονη μητέρα με τα…  επτά 
παιδιά,  κάθε χρόνο τέτοια μέρα δέχεται 
πολλά δώρα αγάπης που μετατρέπουν 
την ημέρα της Μητέρας σε μια μεγάλη 
γιορτή.

Για την ίδια και το σύζυγό της βέβαια 
κάθε μέρα στο σπίτι είναι γιορτή, όπως 
αναφέρει, και πως να μην είναι άλλωστε 
με τόσες παιδικές φωνές και τόσα χαμό-
γελα που εισπράττει καθημερινά από τα 
παιδιά της.

«Η οικογένεια μας είναι το καταφύγιο 
μας. Είναι μια δυναμική σχέση με ισχυ-
ρούς δεσμούς που ο καθένας μας παίρνει 
καθημερινά δύναμη και κουράγιο από 
την αγάπη που μοιράζεται άπλετα! 

Οι δυσκολίες της καθημερινότητας 
φαντάζουν ασήμαντες για όλους μας 
όταν μπαίνουμε στο σπίτι μας και ερχό-
μαστε αντιμέτωποι με τη θαλπωρή  και 
την αγάπη», αναφέρει στην karfitsa η 
Μαρία Μίχου. 

Για την ίδια και τον σύζυγό της η 
πολυμελής οικογένεια ήταν ένα όνειρο 
ζωής. Σε ηλικία 24 ετών γεννήθηκε το 
πρώτο παιδί τους και στη συνέχεια δέ-
χονταν με πολύ χαρά τις επόμενες εγκυ-
μοσύνες που έφεραν στον κόσμο επτά 
υγιέστατα κορίτσια και αγόρια.

Η ίδια παιδί ολιγομελούς οικογέ-
νειας παντρεύτηκε το σύζυγο της που 
προέρχονταν από πολυμελή οικογένεια 
και είχε την ευκαιρία να δει την ομορφιά 
που προσφέρουν στους γονείς τα πολλά 
παιδιά.  

Η ευτυχία είναι στιγμές,  
η ζωή είναι γεμάτη δυσκολίες 
«Είναι ευλογία Θεού τα παιδιά μας. 

Έχουμε περάσει πολλές δυσκολίες όμως 
στο τέλος της ημέρας τα καταφέρνουμε» 
μας εξηγεί η Μαρία η οποία τονίζει ότι 
«οφείλουμε να καταλάβουμε ότι η ζωή 
είναι από μόνη της δύσκολη και χρειάζε-
ται αγώνας καθημερινός για να φέρουμε 
σε πέρας τις δυσκολίες».

Πολλές φορές η ίδια είπε «δεν αντέ-
χω άλλο» άλλα η σκέψη ήταν παροδική 
καθώς εξαφανίζονταν με μια αγκαλιά 
από τα παιδιά της. «Υπήρχαν στιγμές που 
έλεγα δεν θα τα καταφέρω. Όμως η επό-
μενη στιγμή μου έδειχνε  τη διέξοδο στο 
πρόβλημα και αμέσως έπαιρνα κουράγιο 
για να συνεχίσω. 

Με πτυχίο και μεταπτυχιακό 
η πολύτεκνη μητέρα
Η Μαρία μαζί με την μητρότητα φρό-

ντισε να γίνει μια σπουδαία επιστήμονας 
με δύο πτυχία και ένα μεταπτυχιακό. Οι 
εγκυμοσύνες και τα παιδιά δεν σταμάτη-
σαν το όνειρο της να συνεχίσει τις σπου-
δές της. Ως πτυχιούχος χρηματοοικονο-
μικών σπουδών έδωσε κατακτήτριες και 
πέρασε Νηπιαγωγός ενώ πήρε και μετα-
πτυχιακό με  ειδικότητα στην ειδική αγω-
γή. Όλα αυτά την ώρα που η οικογένεια 
της αυξάνονταν με την προσθήκη νέων 
μελών. «Ήμουν άνεργη και έτσι είχα 
χρόνο να μελετήσω για να πάρω δεύ-
τερο πτυχίο και μεταπτυχιακό. Τα παιδιά 
δεν με εμπόδισαν καθώς έκαναν σωστή 
διαχείριση χρόνου. Μετά από πολύ κόπο 
τελικά κατάφερα να βρω εργασία και έτσι 
τώρα τα πράγματα στο σπίτι είναι πιο εύ-
κολα με δύο μισθούς αντί για έναν» εξη-
γεί με απλότητα η Μαρία. Για την ίδια άλ-
λωστε οι δυσκολίες είναι ίδιες είτε έχεις 
ένα παιδί είτε περισσότερα! Είναι πιο 
εύκολο να έχεις επτά παιδιά και εργάζο-
νται και οι δύο γονείς» εξηγεί Επι πολλά 
χρόνια η πολυμελής οικογένεια ζούσε με 
τον μισθό του συζύγου, παρόλυατα δεν 
στερήθηκαν τα βασικά. «Από το σπίτι μας 
μπορεί να έλειπαν υλικά αγαθά αλλά 
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υπήρχε η αγάπη και η κατανόηση ανάμεσα μας», εξηγεί η Μαρία. 

Το μήνυμα της είναι ότι τα παιδιά είναι ευλογία 
 Η Μαρία Μίχου  δεν αποκλείει τον ερχομό και έβδομου παιδιού. 

«Έχουμε αφήσει το θέμα «παιδί» στο Θεό. Αν είναι θέλημα του να αυξη-
θεί κ άλλο η οικογένεια μας δεν θα πούμε όχι» αναφέρει με συγκίνηση. 
Άλλωστε η ίδια πιστεύει πολύ στη βοήθεια του Θεού που όπως μας εξηγεί 
χωρίς αυτήν δεν μπορεί να φανταστεί πως θα ήταν η ζωή της.  Η ίδια 
συμβουλεύει τις γυναίκες και τις μητέρες να μην φοβηθούν να κάνουν 
περισσότερα από ένα παιδιά διότι όπως λέει τα παιδιά είναι μόνο ευλογία. 

O Ερωτόκριτος Θεοτοκάτος, ο πρόεδρος του 
Συλλόγου Πολυτέκνων Θεσσαλονίκης «Οι 
Άγιοι Πάντες» μοιράζεται κάποιες σκέψεις με 
αφορμή την Γιορτή της Μητέρας. Ο ίδιος που 
καθημερινά έρχεται σε επαφή με δεκάδες πο-
λύτεκνες μητέρες μέσα από την εμπειρία του 
που μας παραθέτει μοιράζεται μαζί μας την 
ανησυχία του για την υπογεννητικότητα στη 
χώρα μας και τονίζει την ανάγκη της συνέχι-
σης του θεσμού της οικογένειας. 
Πριν από καιρό είχα επικοινωνία με μία μητέ-
ρα που είχε 12 παιδιά και την παρακάλεσα να 
δώσει συνέντευξη σε ένα τηλεοπτικό σταθμό 
όπως μου έχει ζητήσει μια δημοσιογράφο 
προκειμένου να παρουσιάσουν σε μια εκπο-
μπή την οικογένεια και η μητέρα να  αναφερ-
θεί αναλυτικά για το πως αισθάνεται με τα 
τόσα παιδιά,  πως αντιμετωπίζει τις δυσκολίες 
της καθημερινότητας, πως ξεπερνάει τα προ-
βλήματα του κάθε παιδιού της και γενικά πως 
είναι η κάθε μέρα στο σπίτι της.
Αρχικά η μητέρα δέχτηκε  την πρόταση βάζο-
ντας όμως ως προϋπόθεση να συναντήσει και 
να συζητήσει με την δημοσιογράφο πριν γίνει 
η εκπομπή. Έτσι λοιπόν η  συνάντηση έλαβε 
χώρα στο σπίτι της μητέρας και έγινε μία μα-
κρά συζήτηση γύρω από την συγκεκριμένη οι-
κογένεια και τα θέματα που την απασχολούν.
Στο τέλος η μητέρα αρνήθηκε να δώσει την 
συνέντευξη που είχαμε συμφωνήσει. Η  δη-
μοσιογράφος που είχε κατενθουσιαστεί από 
την περίπτωση και την ιστορία της οικογένει-
ας επέμεινε για τη συνέντευξη ζητώντας να  
κάνω παρέμβαση στην μητέρα προσπαθώντας 
να την μεταπείσω. Την κάλεσα λοιπόν στο τη-
λέφωνο για να την παρακαλέσω να δεχθεί. Η 
απάντηση που έλαβα όμως από την μητέρα με 
προβλημάτισε ιδιαίτερα. Αφού αναφέρθηκε με 
λεπτομέρειες την συζήτηση που είχε κάνει με 
την δημοσιογράφο που κράτησε αρκετή ώρα 
μου εξήγησε ότι αρνήθηκε διότι δεν ένιωσε ότι 
η οικογενειακή χαρά και η  προσωπική ικανο-
ποίηση της για την οικογένειά που είχε φτιάξει 
με το σύζυγό της  έγιναν αντιληπτές. 
Η δημοσιογράφος είδε την μεγάλη κόρη να 
περιποιείται και να φροντίζει το μωρό έβλεπε 
το δεύτερο γιο να διαβάζει και να παίζει με τα 
μικρότερα αδέρφια του έβλεπε μία αρμονία  

και μία φυσιολογικότητα που δεν κατανόησε 
με αποτέλεσμα η απάντηση της μητέρας να εί-
ναι αρνητική. Όπως μου είπε όταν δεν μπορεί 
κάποιος να κατανοήσει και να αισθανθεί αυτή 
την ευτυχία και την χαρά που βιώνουμε στην 
οικογένειά μας όλοι μαζί και ξεχωριστά ο κα-
θένας,  είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορέσει να το 
παρουσιάσει και σωστά. Τόσο η δημοσιογρά-
φος όσο και εγώ  κατανοήσαμε την άρνηση 
της. 
Όλοι βλέπουμε ότι αλλάζει ο κόσμος. Όμως  
πάμε προς το καλύτερο;  Ή μήπως χάνονται 
οι παραδοσιακές αξίες εκείνες που δίνουν την 
πραγματική ευτυχία και τη χαρά στην μητέρα 
και στον κάθε άνθρωπο. Μήπως κυνηγάμε 
ανελέητα να ικανοποιήσουμε μόνο του εγώ 
μας;
Βλέπουμε στην Ιαπωνία όπως διάβαζα πριν 
λίγο καιρό ζευγάρια που δεν έχουν παιδιά για 
τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς και άλλες μεγά-
λες γιορτές να νοικιάζουν οικογένειες με παι-
διά να τους φιλοξενούν στο σπίτι τους να τους 
περιποιούνται και να τους πληρώνουν. Και όλο 
αυτό για να αισθανθούν και να νιώσουν την 
οικογενειακή ευτυχία και την χαρά που τους 
λείπει. Ζούμε σε μια παράξενη και δύσκολη 
εποχή από πολλές απόψεις. Εκείνο που είναι 
ξεκάθαρο και βέβαιο είναι ότι όλοι βλέπουμε 
το δέντρο και όχι το δάσος. Δεν υπάρχει καμιά 
αμφιβολία ότι ζούμε σε μια εποχή που ο καθέ-
νας μας ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του 
και την ικανοποίησή του. Ούτε η πολιτεία ούτε 
η κοινωνία σκέφτονται την δημογραφική κα-
τάρρευση που βιώνει σήμερα  η πατρίδα μας 
με θανάτους σχεδόν διπλάσιους από τις γεν-
νήσεις. Έτσι είναι δύσκολο να επιβιώσει Ελλη-
νισμός. Οι  Ελληνίδες μητέρες που γέννησαν 
τους ήρωες του 1821 που αγωνίστηκαν για το 
Χριστού την πίστη την Αγία και της Πατρίδας 
την Ελευθερία παρακαλούν το Θεό να μας 
φωτίσει και να μας κατευθύνει να κάνουμε το 
καθήκον μας απέναντι Του και απέναντι  στην 
Πατρίδα ώστε οι σημερινές γυναίκες να νιώ-
σουν την χαρά της Μητρότητας.

* O Ερωτόκριτος Θεοτοκάτος είναι ο πρόε-
δρος του Συλλόγου Πολυτέκνων Θεσσαλο-
νίκης «Οι Άγιοι Πάντες» 

Τ Ο Υ  Ε Ρ Ω Τ Ο Κ Ρ Ι Τ Ο Υ 
Θ Ε Ο Τ Ο Κ Α Τ Ο Υ *

Όλες οι σύγχρονες γυναίκες 
να νιώσουν τη χαρά της μητρότητας 

reportage
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Σκέψεις για ενοικίαση κτιρίου για επέκταση υπηρεσιών 

Στα χέρια Καλαφάτη το σταυρόλεξο 
της λύσης των δικαστηρίων 

Στα χέρια του υφυπουργού Εσω-
τερικών, αρμόδιου για θέματα 
Μακεδονίας – Θράκης, Σταύ-

ρου Καλαφάτη βρίσκεται το δύσκολο 
σταυρόλεξο της επιλογής χώρου που 
θα στεγάσει είτε δικαστικές υπηρεσίες, 
είτε τον ΕΦΚΑ Πύλης Αξιού. Είναι η 
πρώτη φορά που παρατηρείται τέτοια 
κινητικότητα στην υλοποίηση της 
απόφασης για επέκταση του δικαστι-
κού μεγάρου, που είχε ληφθεί από τον 
υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, 
με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων 
υπουργών Εργασίας και Υγείας, αλλά 
και τη βούληση του ίδιου του πρωθυ-
πουργού. 

Ο υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης 
καλείται να συνθέσει διάφορες… σταθε-
ρές, προκειμένου να λυθεί το κτιριακό 
πρόβλημα της δικαιοσύνης στη Θεσσα-
λονίκη. Ο χώρος του ΕΦΚΑ, δηλαδή το 
ΙΚΑ Πύλης Αξιού, είναι ο πλέον κατάλ-
ληλος για επέκταση των δικαστηρίων. Η 
παραχώρησή του έχει ήδη αποφασιστεί, 
με την προϋπόθεση να βρεθεί ένας δεύ-
τερος που θα φιλοξενήσει τις υπηρεσίες 
του ΕΦΚΑ και τις υγειονομικές υπηρεσίες 
του ΙΚΑ. Αυτή την περίοδο το συγκεκρι-
μένο κτίριο είναι εμβολιαστικό κέντρο.  

Και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. 
Οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ αλλά και των 
υγειονομικών υπηρεσιών ζητούν να μην 
απομακρυνθούν από τη συγκεκριμένη 
περιοχή. Ο δήμος Θεσσαλονίκης έχει 
ζητήσει να μην φύγουν οι δύο συγκεκρι-
μένες υπηρεσίες από τα όρια του δήμου. 
Και οι δικαστικές υπηρεσίες που θα μετα-
κινηθούν πρέπει  να στεγαστούν σε έναν 
χώρο που να βρίσκεται κοντά στο δικα-
στικό μέγαρο.  

Είναι γεγονός πως ο αρχικός ενθου-
σιασμός των παραγόντων της δικαιο-
σύνης, με δεδομένη την εκπεφρασμένη 
βούληση της κυβέρνησης για επίλυση 
αυτού του ζητήματος με επέκταση του 
δικαστικού μεγάρου στο κτίριο της Πύ-

λης Αξιού, διαδέχτηκε τη συγκρατημένη 
αισιοδοξία, όταν η μία μετά την άλλη οι 
λύσεις που προτάθηκαν για μετεστέγαση 
των υπηρεσιών, απορρίπτονταν, λόγω 
αντικειμενικών ζητημάτων και δυσκο-
λιών. Κάποια μάλιστα από τα κτίρια που 
είχαν προταθεί ως λύσεις, είχαν ήδη πα-
ραχωρηθεί για άλλες χρήσεις. 

 
Η ενοικίαση ως μέση λύση  
Όταν η πρώην επικεφαλής της επι-

τροπής δικαστικού μεγάρου Καλλιρόη 
Χειμαριού ξεκίνησε τις προσπάθειες με 
τη σύμφωνη γνώμη της τότε ηγεσίας του 
υπουργείου Δικαιοσύνης όπως και του 

υπουργείου Εργασίας για απόκτηση του 
κτιρίου του ΙΚΑ, παράλληλα άρχισε και 
μία έρευνα για κτιριακές επιλογές μετα-
κόμισης των υπηρεσιών ΕΦΚΑ και υγειο-
νομικών του ΙΚΑ.  

Αυτή τη έρευνα επαναλήφθηκε μετά 
τη σύσκεψη του υπουργού Δικαιοσύνης 
Κώστα Τσιάρα στο υπουργείο Μακεδονί-
ας – Θράκης. Και μάλιστα όλοι ήταν αι-
σιόδοξοι πως είναι πολλά τα κτίρια που 
μπορεί να στεγάσουν το ΕΦΚΑ, όπως και 
τους υγειονομικούς. Τελικά καμία από τις 
προτεινόμενες λύσεις δεν ευδοκίμησε 
για διάφορους λόγους.  

Αυτή την ώρα έγκυρες πληροφορίες 

αναφέρουν ότι έχει προκριθεί και εξετά-
ζεται σοβαρά η λύση της ενοικίασης ενός 
κτιρίου, που διαθέτει τους τρεις ορόφους, 
προκειμένου σε πρώτη φάση να «φι-
λοξενηθούν δικαστικές υπηρεσίες» και 
σε δεύτερη να εξεταστεί η μετακίνηση 
των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. Η λύση αυτή 
προκρίνεται ως άμεση καθώς η κατάστα-
ση στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης είναι 
ασφυκτική και οποιαδήποτε παράταση 
επίλυσης του προβλήματος θα δημιουρ-
γήσει και άλλα ζητήματα. Όπως έλεγε σε 
συνεργάτες του ο προϊστάμενος της επι-
τροπής μεγάρου πρόεδρος Εφετών Χρή-
στος Νάστας, ο οποίος έχει αναλάβει το 
φόρτο της οριστικής επίλυσης του κτιρι-
ακού, είναι απαραίτητο να γίνει ένα βήμα 
επέκτασης υπηρεσιών άμεσα. 

Η συγκεκριμένη λύση σε πρώτη 
φάση καλύπτει το γεγονός ότι ο χώρος 
βρίσκεται κοντά στον σημερινό και επο-
μένως σε μεταγενέστερη μετακόμιση 
δεν θα αντιδράσουν οι υπηρεσίες ΕΦΚΑ 
και ΙΚΑ, ενώ και ο δήμος Θεσσαλονίκης 
θα μείνει ικανοποιημένος, δεδομένου ότι 
δεν θα φύγουν οι συγκεκριμένες υπηρε-
σίες από τα όριά του. Πάντως δεν είναι 
ακόμη γνωστό ούτε το ενοίκιο που θα 
απαιτήσει ο ιδιοκτήτης.  

Ωστόσο θα παραμείνει μία πρόχειρη 
λύση, χωρίς ουσιαστικά να επιλυθεί το 
κτιριακό πρόβλημα των δικαστηρίων. 
«Πρέπει να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο. 
Όσο παρατείνονται οι συζητήσεις τόσο θα 
αναβάλλεται η λύση του προβλήματος», 
έλεγαν νομικοί που έχουν ζήσει συζη-
τήσεις για την επίλυση του κτιριακού 
με «μαγικές» λύσεις και μακέτες που… 
εγκαινιάστηκαν χωρίς ποτέ να έχει υλο-
ποιηθεί τίποτα. Ο Σταύρος Καλαφάτης 
μεταφέρει στους συνεργάτες του, αλλά 
έχει διαβεβαιώσει και στις συσκέψεις 
που έχει κάνει, ότι το κτιριακό της δικαι-
οσύνης θα επιλυθεί, δείχνοντας ότι είναι 
αποφασισμένος όσο κανείς άλλος στο 
παρελθόν.

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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Οι αλλαγές στον κώδικα που επιτρέπουν την πραγματική έκτιση των ποινών 

Όταν και τα μικρά πλημμελήματα 
οδηγούν στη φυλακή 

Η απόφαση του Αυτόφωρου 
Μονομελούς Πλημμελει-
οδικείου Σερρών για τον 

37χρονο που δεν φορούσε την 
προστατευτική μάσκα του, με την 
οποία καταδικάστηκε σε φυλάκιση 60 
ημερών και τις 40 ημέρες αποφασί-
στηκε να τις εκτίσει αμέσως, προκά-
λεσε έκπληξη. Στο ευρύ κοινό, καθώς 
οι νομικοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι 
με τις διατάξεις του νέου Ποινικού 
Κώδικα, πλέον και τα πλημμελήματα 
μπορεί να οδηγήσουν στη φυλακή. 
Πριν καταλαγιάσει ο θόρυβος της 
φυλάκισης, άλλος ένας κατηγορούμε-
νος οδηγήθηκε στη φυλακή για απάτη 
και απόπειρα απάτης. Ένας Βούλγαρος 
που καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο 
Τριμελές Πλημμελειοδικείο Σερρών σε 
φυλάκιση 6 χρόνων.  

Ο μόνιμος προβληματισμός των με-
λών των νομοπαρασκευαστικών επιτρο-
πών σύνταξης των κωδίκων, όπως και η 
βασική ένσταση των διωκτικών αρχών 
ήταν πως όλοι όσοι συλλαμβάνονταν, 
λίγες ημέρες μετά απολάμβαναν την 
ελευθερία τους, μέχρι να δικαστούν. Τα 
θύματά τους όμως, για κοινά και συνήθη 
αδικήματα όπως είναι οι κλοπές, οι απά-
τες και ληστείες του δρόμου, έμεναν με 
την αίσθηση της μη απόδοσης του δικαί-
ου, ανεξάρτητα εάν οι δράστες δικάζο-
νταν χρόνια αργότερα. Οι νέες διατάξεις 
φαίνεται ότι έλυσαν τα χέρια των δικα-
στών οι οποίοι πλέον μπορούν να στεί-
λουν στη φυλακή κάθε κατηγορούμενο 
και για μικρό αδίκημα, εφόσον θεωρούν 
ότι εάν αφεθεί ελεύθερος υπάρχει κίν-
δυνος να το διαπράξει εκ νέου ή υπάρχει 
άλλος σοβαρός λόγος να υλοποιήσουν 
άμεσα την ποινή. 

Έτσι ακριβώς αποφασίστηκε, η από-
φαση δεν έχει ακόμη καθαρογραφεί, 
η τιμωρία του 37χρονου στις Σέρρες ο 
οποίος αρνείται να φοράει προστατευ-
τική μάσκα, σύμφωνα με το κατηγορη-

τήριο. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 60 
ημερών για παράβαση του άρθρου περί 
διάδοσης μολυσματικών ασθενειών. Το 
Αυτόφωρο Μονομελές έκρινε ότι εξαιτί-
ας της επιμονής του, είχε εντοπιστεί πάλι 
χωρίς μάσκα, είναι επικίνδυνος να τελέ-
σει πάλι το αδίκημα, επομένως έπρεπε 
να οδηγηθεί στη φυλακή για ένα τμήμα 
της ποινής. Αυτό δείχνει πως ο δικαστής 
έχει την απόλυτη ευχέρεια να υλοποιή-
σει την ποινή που επιβάλλει, όσο μικρή 
και αν είναι, σε αντίθεση με τους περιο-
ρισμούς της αναστολής των ποινών που 
προβλέπονταν με τους παλιούς κώδικες. 
«Στα χέρια του δικαστή υπάρχουν ερ-
γαλεία να αποδώσει δίκαιο, όπως κρί-
νει από τις περιστάσεις της υπόθεσης», 
έλεγε χαρακτηριστικά νομικός ο οποίος 
πάντοτε θεωρούσε ότι το νομικό σύστη-
μα δίνει τη δυνατότητα στον δικαστή να 

χειριστεί όπως πρέπει τις υποθέσεις απο-
δίδοντας δίκαιο. Μάλιστα επέμεινε στην 
ίδια άποψη και με το προηγούμενο σύ-
στημα, σημειώνοντας ότι ήταν λάθος να 
συσσωρεύονται πολλές υποθέσεις στα 
ανακριτικά γραφεία ως κακουργήματα, 
αντί κάθε μία χωριστά να δικάζεται από 
τα Πλημμελειοδικεία και να επιβάλλο-
νται άμεσα οι ποινές. 

 Ο Βούλγαρος και η απάτη  
Η υπόθεση του 37χρονου δεν ήταν η 

μόνη που οδήγησε έναν κατηγορούμενο 
στις φυλακές για πλημμέλημα και μάλι-
στα την ίδια περίοδο. Ένας Βούλγαρος, 
ο οποίος συνελήφθη για μία απάτη υπε-
ρήλικης από την οποία άρπαξε 28.000 
ευρώ και μία απόπειρα απάτης πήρε τον 
δρόμο για τη φυλακή με ποινή φυλάκι-
σης 6 ετών. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο 

ίδιος ήταν ελεύθερος, παρ’ ότι τα στοι-
χεία του ταυτοποιήθηκαν για κακούργη-
μα και ειδικότερα για απόπειρα απάτης 
ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ και απάτη 
41.000 ευρώ, που είχε διαπραχθεί από 
το Νοέμβριο του ’20 μέχρι τα τέλη του 
φετινού Ιανουαρίου. Το γεγονός ότι οι 
υποθέσεις εκείνες συσσωρεύτηκαν και 
παραπέμφθηκε στον ανακριτή του έδω-
σε τη δυνατότητα να συνεχίσει τη δράση 
του, όπως τουλάχιστον φάνηκε από την 
καταδικαστική απόφαση.  

Ο αλλοδαπός εντοπίστηκε από αστυ-
νομικούς της ασφάλειας Σερρών κοντά 
στον Προμαχώνα, λίγο πριν επιστρέψει 
στη χώρα του μαζί με 26.650 ευρώ, κα-
θώς τα υπόλοιπα κάπου τα είχε διαθέσει. 
Η δικογραφία σχηματίστηκε με την αυτό-
φωρη διαδικασία και ο ίδιος οδηγήθηκε 
στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειο-
δικείο Σερρών που τον καταδίκασε για 
πλημμέλημα και τον έστειλε στη φυλα-
κή. Κάτι που δεν έγινε από την κακουρ-
γηματική δικογραφία, καθώς εκείνη για 
να κριθεί πρέπει να περάσουν χρόνια. 
Στην περίπτωση του Βούλγαρου η από-
δοση του μεγαλύτερου ποσού, καθώς 
τα χρήματα βρέθηκαν πάνω του, όπως 
και η άμεση φυλάκισή του θεωρείται ότι 
ικανοποιεί το αίσθημα του δικαίου, ειδικά 
για τα θύματα. «Καταλαβαίνεις πως αν 
πράξεις ένα αδίκημα σε περιμένει η φυ-
λακή. Έστω για μικρό χρονικό διάστημα, 
όμως τιμωρείσαι, δεν αφήνεσαι ελεύθε-
ρος», σχολίαζαν νομικοί.  

Ο νέος κώδικας που δίνει τη δυνα-
τότητα να επιβάλλονται και να υλοποι-
ούνται ποινές φυλάκισης, δηλαδή για 
πλημμελήματα, δεν βρήκε απόλυτη 
εφαρμογή λόγω των  περιοριστικών 
μέτρων για την πανδημία, εξαιτίας των 
οποίων δεν έγιναν δίκες. Ωστόσο απο-
φάσεις έχουν ληφθεί από Πλημμελειο-
δικεία σε όλη τη χώρα, που δίνουν την 
αίσθηση της απόδοσης δικαίου.

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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Γιατρός συνελήφθη επειδή εισέπραττε το αντίτιμο απογευματινού ιατρείου 

Βροχή οι καταγγελίες 
για «φακελάκια» εν μέσω πανδημίας 

«Βροχή» πέφτουν οι καταγγελίες 
ασθενών ότι την περίοδο των περιορι-
σμών για την πανδημία γιατροί σε δη-
μόσια νοσοκομεία και κλινικές εξακο-
λουθούν και ζητούν «φακελάκια» για 
να τους εξυπηρετήσουν. Χαρακτηριστική 
είναι η περίπτωση σύλληψης 61χρονου 
γιατρού, που υπηρετεί σε νοσοκομείο της 
Θεσσαλονίκης, ο οποίος κατηγορείται ότι 
εισέπραττε το πρωί χρήματα λέγοντας 
ότι αντιστοιχούν στα… απογευματινά ια-
τρεία. 

Η υπόθεση δεν πήρε διαστάσεις κα-
θώς δεν ανακοινώθηκε ούτε από τις 
εσωτερικές υποθέσεις της ΕΛ.ΑΣ., αστυ-
νομικοί των οποίων συνέλαβαν τον για-
τρό σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. 
Ωστόσο ο γιατρός οδηγήθηκε στον εισαγ-
γελέα, ασκήθηκε σε βάρος του ποινική 
δίωξη για δωροληψία δημοσίου υπαλ-
λήλου, παραπέμφθηκε να δικαστεί στο 
Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο, 
από το οποίο πήρε αναβολή και αφέθη-
κε ελεύθερος. Πληροφορίες αναφέρουν 
ότι τον γιατρό κατήγγειλε ασθενής, όταν 
του γνωστοποιήθηκε πως για την εξέ-
ταση που είχε προγραμματιστεί να κάνει 
ένα πρωινό της περασμένης εβδομάδας, 
έπρεπε να καταβάλει το ποσό των 70 
ευρώ.  

Ο ασθενής ενημέρωσε την υπηρε-
σία εσωτερικών υποθέσεων σωμάτων 
ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας και τα χρή-
ματα προσημειώθηκαν. Όταν ο ασθενής 
πήγε στο ραντεβού κατέβαλε το ποσό και 
στη συνέχεια ο γιατρός συνελήφθη. Από 
την πρώτη έρευνα των διωκτικών αρχών 
προέκυψε ότι την ίδια ημέρα μέχρι τις 10 
το πρωί, ο γιατρός με τον ίδιο τρόπο είχε 
ολοκληρώσει άλλα τρία ραντεβού με 
ασθενείς του και κατηγορήθηκε ότι απ’ 
όλους εισέπραξε αντίστοιχα ποσά των 
70 ευρώ για την επίσκεψη στο δημόσιο 
νοσοκομείο. 

Η αιτιολογία που φέρεται να χρησι-
μοποιούσε ο γιατρός στους ασθενείς που 

τον ρωτούσαν για ποιόν λόγο απαιτούσε 
αυτά τα χρήματα, είναι πως αντιστοιχούν 
στο απογευματινό ιατρείο που επιβάλει η 
θέση του στο δημόσιο νοσοκομείο. Έδει-
χνε μάλιστα πως τα χρήματα πηγαίνουν 
στα δημόσια ταμεία, παρ’ ότι τα εισέ-
πραττε ο ίδιος. Ωστόσο την περίοδο του 
κορωνοϊού δεν ισχύουν τα απογευματινά 
ιατρεία, ειδικά μετά την έξαρση των πε-
ριόδων του Νοεμβρίου και του Μαρτίου 
που έχουν παρουσιάσει τα περιστατικά 
κορωνοϊού σε όλα τα νοσοκομεία της 
Θεσσαλονίκης. Κύκλοι συναδέλφων 
του συγκεκριμένου γιατρού έλεγαν στην 
Karfitsa ότι ειδικά για την περίπτωσή του 
όλοι οι φορείς έχουν κάνει τα «στραβά 
μάτια», καθώς εδώ και καιρό έπρεπε 

να έχει αποσυρθεί από την υπηρεσία για 
ανεξάρτητους λόγους από την καταγ-
γελλόμενη δωροδοκία. Μάλιστα μετά 
τη σύλληψή του πληροφορίες ανέφεραν 
ότι θα κινηθεί έρευνα και προς αυτή την 
κατεύθυνση.  

 
Το ένα μετά το άλλο  
Τα περιστατικό του γιατρού με τα… 

απογευματινά ιατρεία του πρωινού δεν 
ήταν το μοναδικό που αποκαλύφτηκε 
στη Θεσσαλονίκη την περίοδο της παν-
δημίας. Άλλες δύο υποθέσεις που απα-
σχόλησαν τους «αδιάφθορους» των 
σωμάτων ασφαλείας, έδειξαν πως όσοι 
εισέπρατταν «φακελάκια» νωρίτερα 
φρόντισαν να μην σταματήσουν τις συ-

νήθειές τους και κατά την περίοδο των 
περιοριστικών μέτρων, ακόμη και όταν 
οι είσοδοι των νοσοκομείων και των κλι-
νικών οργανισμών ήταν απροσπέλαστα 
για συγγενείς ασθενών.  

Ενδεικτική είναι η περίπτωση για-
τρού σε άλλο δημόσιο νοσοκομείο της 
Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνελήφθη για 
«φακελάκι» 5.000 ευρώ για επέμβαση 
σε ασθενή. Το εντυπωσιακό του περιστα-
τικού εκείνου ήταν ότι την περίοδο της 
σύλληψης – και του προγραμματισμένου 
χειρουργείου – στο συγκεκριμένο νοσο-
κομείο, τον περσινό Νοέμβριο, είχε ση-
μάνει κόκκινος συναγερμός με ραγδαία 
αύξηση των νοσηλευόμενων από κορω-
νοϊό και ειδικά των εντατικών. Μάλιστα 
όταν συνελήφθη ο γιατρός το ίδιο το νο-
σοκομείο είχε κρούσματα σε νοσηλευτι-
κό και ιατρικό προσωπικό. Ωστόσο ο για-
τρός κατηγορείται ότι είχε δώσει ειδικές 
οδηγίες, ακόμη και για τη διέλευση του 
ασθενή από άλλη είσοδο του νοσοκο-
μείου, προκειμένου να αποφύγει τα πε-
ριοριστικά μέτρα. «Μας είπε ότι θα πάμε 
από εκείνο το σημείο και όταν φτάσου-
με θα πρέπει να επικαλεστεί ο πατέρας 
μου οξείς πόνους στο στήθος για να μπει 
στο νοσοκομείο. «Εγώ θα έχω έτοιμο το 
χειρουργείο» μας είπε, τα είχε όλα κα-
νονισμένα», περιέγραψε μιλώντας στην 
Karfitsa ο γιος του ασθενή αναφερόμε-
νος στην πορεία που θα ακολουθούταν 
στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τις οδηγίες 
του γιατρού, για να παρακαμφθούν όλες 
οι διαδικασίες. 

Στα μέσα του περασμένου Ιανουαρί-
ου οι αστυνομικοί της ίδιας υπηρεσίας 
συνέλαβαν, ύστερα από καταγγελία, για-
τρό μέσα σε ΙΚΑ. Κατηγορείται ότι εισέ-
πραττε «φακελάκια» για να κάνει ενέσεις 
σε ασθενείς, παρ’ ότι εκείνοι ήταν συμβε-
βλημένοι. Και αυτός ο γιατρός οδηγήθη-
κε στο αυτόφωρο, χωρίς η υπόθεσή του 
να δικαστεί.

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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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» με μια «άλλη» ματιά, 
στα πρόσωπα και στα γεγονότα, έτσι όπως ακριβώς 
διαμορφώνουν την πραγματική ζωή των ανθρώπων, 
ένα χρόνο μετά την εφαρμογή των περιοριστικών μέ-
τρων που άλλαξαν τον τρόπο σκέψης και έκφρασης 
πολλών άλλοτε δεδομένων για όλους. Με χιουμο-
ριστικό ή καυστικό τρόπο, ας ψηλαφίσουμε μαζί την 
επικαιρότητα, όλα όσα μπήκαν για τα καλά στη νέα 
καθημερινότητά μας, αλλά και όλα εκείνα που πρό-
κειται ενδεχομένως να έρθουν. Γιατί, μπορεί προχθές, 
να έγιναν στην Ελλάδα περισσότεροι από εκατό χιλιά-
δες εμβολιασμοί μέσα σε μια μόνον ημέρα,  αλλά οι 
απόψεις σοβαρών και μετρημένων επιδημιολόγων, 
είναι ξεκάθαρες για την πανδημία του κοροναϊού. Η 
ιστορία αυτή που ξεκίνησε πέρυσι στον πλανήτη με 
τον covid 19 «θα κάνει τον φυσιολογικό κύκλο της» 
όπως έγινε και σε προηγούμενες πανδημίες και ο 
κίνδυνος της εξάπλωσης της μόλυνσης θα κρατήσει 
μέχρι το καλοκαίρι του 2023. Του λόγου το αληθές, 
επιβεβαιώνουν και οι πρόσφατες παραγγελίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εκατό ή διακοσίων εκατομμυ-
ρίων εμβολίων μόνον από μια φαρμακευτική εταιρία 
παραγωγής. Την ίδια ώρα ο νέος πλανητάρχης Τζων 
Μπάϊντεν ζητά παγκοσμίως την άρση της πατέντας 
του εμβολίου, γιατί πολύ απλά, η δυνατότητα εμβο-
λιασμού ολόκληρου του πληθυσμού του πλανήτη, με 
τα μέχρι τούδε δεδομένα παραγωγής, θα μας πάρει 
δύο ή και περισσότερα ακόμα χρόνια. Κι όλα αυτά 
βεβαίως, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι μη ανα-
μενόμενες καθυστερήσεις στις κλινικές δοκιμές, στις 
παρενέργειες ή στις μεταλλάξεις του ιού, όπως ήδη 
αυτό συμβαίνει στην Ευρώπη και στην Ινδία.

Με αυτά τα δεδομένα και υπό τον κίνδυνο μιας 
επερχόμενης παγκόσμιας οικονομικής κατάρρευ-
σης, οι κυβερνήσεις η μια μετά την άλλη «ανοίγουν» 
ξανά τις επιχειρήσεις και επιτρέπουν τις μετακινήσεις, 
με «βάρκα την ελπίδα». Αρκετά ξεκουράστηκαν οι 
δημόσιοι υπάλληλοι επτά μήνες τώρα από την …τη-
λε-εργασία! Γιατί νομίζετε ήρθαν τα self-test στη ζωή 
μας; Για να μην έχουν άλλη δικαιολογία όλοι εκείνοι 
που ξεκουράζονται στο σπίτι τους, ενώ πληρώνονται 
κανονικά. Βουνό έγιναν οι καθυστερήσεις στις δη-
μόσιες υπηρεσίες συσσωρεύοντας προβλήματα που 
αύριο θα κληθούμε όλοι να πληρώσουμε. Όσο για 
τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, τα πράγματα 
είναι όπως πάντα διαφορετικά. Καλούνται να τα βγά-
λουν πέρα με 400 ευρώ το μήνα, πληρώνοντας και 
φόρους και εισφορές στα ταμεία τους χωρίς να έχουν 

στον ήλιο μοίρα. Ένας Θεός ξέρει τι θα συμβεί σε λί-
γους μήνες. 

Έτσι κι αλλιώς, οι ιδιώτες πάντα «τραβούν το κου-
πί» σε κάθε τρικυμία. Οι επιχειρηματίες θα κλιθούν σε 
λίγο να αποπληρώσουν την επιστρεπτέα προκαταβο-
λή και τους νέους φόρους! Ανοίγει λέει η εφαρμογή 
στο taxis για τις δηλώσεις εισοδήματος του 2020 με 
την προκαταβολή φόρου για το 2021 και εργαζόμε-
νοι, οι επιστήμονες και όλοι οι άλλοι πληττόμενοι 
να ξεχάσουν τα 400άρια και να στρωθούν ξανά στις 
δουλειές τους, για να πληρώσουν φόρους και ΕΝΦΙΑ 
πριν πάνε …διακοπές! Πολύ αισιόδοξους σας βλέπω 
εκεί στην ΑΑΔΕ. Μας την «φορέσατε» με τα τέλη κυ-
κλοφορίας πληρώνοντας προκαταβολικά το 21 ενώ 
τα περισσότερα αυτοκίνητα είναι σε ακινησία εδώ και 
οκτώ μήνες και συνεχίζετε το …βιολί σας! Ως που θα 
φτάσει η κατάφορη αδικία και η παραβίαση των κανό-
νων της λογικής, κανένας δεν ξέρει…ή μάλλον, ξέρει 
ο κ. Στουρνάρας που «βλέπει» εν μέσω πανδημίας 
ανάπτυξη 5% (!) Αν εννοούν «ανάπτυξη» την λει-
τουργία του τζόγου και των καζίνο, ή την έναρξη των 
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και την εφαρμογή 
του πτωχευτικού νόμου για την εκποίηση της δημόσι-
ας και ιδιωτικής περιουσίας, τότε εντάξει…

Ο Τουρισμός θα ανοίξει μετά τις 15 Μαϊου, αλλά 
οι ξενοδόχοι ανησυχούν πολύ σοβαρά, γιατί μέχρι 
στιγμής έχουν ελάχιστες κρατήσεις. Η εστίαση «ξεκί-
νησε» αλλά ο κόσμος δεν έχει χρήματα κι έτσι περι-
ορίζεται σε ένα καφεδάκι ή έστω ένα ποτό το βρα-
δάκι. Τα καταστήματα λιανικής στην αγορά, μετά τις 
«ασκήσεις» των click βρίσκονται σε απόγνωση, γιατί 
η ζήτηση είναι εξαιρετικά μειωμένη. Τα ταξίδια, οι 
μεταφορές και οι υπηρεσίες οργάνωσης συνεδρίων, 
εκδηλώσεων και εκθέσεων, έχουν χάσει κάθε προ-
οπτική για το παρόν με άγνωστο το μέλλον. Με λίγα 
λόγια, όλα πάνε προς το χειρότερο και ένα βέβαιο: 

Αύριο, ο κόσμος δεν θα είναι όπως τον ξέραμε μέ-
χρι τώρα. Πολλά επαγγέλματα και επιχειρήσεις στον 
ιδιωτικό τομέα θα σβήσουν. Με ή χωρίς …μάσκες, 
το φετινό καλοκαίρι που έρχεται αναμένεται να είναι 
πολύ καυτό από κάθε άποψη. Μέσα στη νέα πραγμα-
τικότητα που διαμορφώνεται ραγδαία, οι άνθρωποι 
θα χρειασθεί να αλλάξουν εκτός από τις συνήθειές 
τους και εργασία. H επιχείρηση «Ελευθερία» όπως 
δείχνουν όλα, θα αργήσει πολύ ακόμα, γι’ αυτό χρειά-
ζεται υπομονή και κουράγιο απ’ 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

karfitsomata
Η διαφήμιση της «αγαθοεργίας»

Η αφωνία και ο Στράτος

Ερίζουν για τη βουλή 

Καλές κι άγιες οι «κοινωνικές» δράσεις των υποψη-
φίων αλλά η υπερέκθεσή τους στα social media μάλλον 
φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα στην κοινή γνώμη. Μια 
αγαθοεργία είναι αξιέπαινη όταν δεν δημοσιοποιείται. 
Η διαφήμισή της θεωρείται προσποιητή κίνηση. Και ει-
σπράττει το ανάλογο τίμημα. Ειδικά εν μέσω των Αγίων 
ημερών του Πάσχα. Και οι φύλακες - ψηφοφόροι έχουσι 
γνώση. 

Για την αφωνία των πολιτικών της Θεσσαλονίκης σε 
καίρια ζητήματα έχουμε ξαναγράψει. Ο μόνος εκλεγμένος 
βουλευτής που φαίνεται να διαφοροποιείται συνειδητά 
έστω κι αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του αρκετές φορές 
έρχονται σε αντίθεση με την «κομματική γραμμή» είναι ο 
Στράτος Σιμόπουλος. Οι επόμενες εκλογές παρουσιάζουν 
μεγάλο συντελεστή δυσκολίας με την απλή αναλογική κι 
έτι μειώνονται οι εκλόγιμες θέσεις. Οι «μικροεπαναστά-
σεις» δεν χωρούν… Όχι τώρα τουλάχιστο…

Όσο περνά ο καιρός και πλησιάζουμε προς τις επό-
μενες εκλογικές αναμετρήσεις όποτε κι αν αυτές διε-
ξαχθούν, τόσο περισσότερο θα πολλαπλασιάζονται οι 
δημόσιες τοποθετήσεις αρκετών ανθρώπων από την αυ-
τοδιοίκηση αλλά και την περιφέρεια. Ειδικώς ανθρώπων 
που έχουν χρόνια θητείες σε θέσεις και αποφάσισαν την 
μετάβασή τους στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τουλάχι-
στον για δυο εκ των σημερινών αντιδημάρχων και δυο 
εκ των αντιπεριφερειαρχών υπάρχει ήδη εκπεφρασμένη 
πρόθεση καθόδου στις  εθνικές εκλογές. 
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Λάθος «συναγερμός»

Οι συνταξιούχοι δήμαρχοι

Σε διαρκή επιφυλακή η Αντιπεριφέρεια Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος  Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος Κώστας Γιουτίκας, μετά τον «συναγερ-
μό» που  σήμανε πρωί- πρωί, την πρώτη εργάσιμη 
μέρα  μετά  το Πάσχα. Πληροφορίες ήθελαν στη 
θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου,  στο 
ύψος  των ορίων  των Δήμων Δέλτα και Αμπελο-
κήπων – Μενεμένης, να έχουν εμφανιστεί εκτε-
ταμένες κηλίδες λιπαντικών ουσιών και  νεκρά 
ψάρια στον αιγιαλό.  Υπάλληλοι της Περιφέρειας, 
και εκπρόσωπος του Φορέα Διαχείρισης  Θερμα-
ϊκού Κόλπου συνόδευσαν τον Αντιπεριφερειάρχη 
επί τόπου, όπου μετά από προσεκτικό έλεγχο και 
σε συνεργασία με το Λιμενικό αποδείχθηκε ότι  η 
«ρύπανση» οφείλεται σε προχωρημένη αποσύν-
θεση συγκεντρώσεων φυκιών.

Ωστόσο,  ελήφθησαν δείγματα θαλασσινού νε-
ρού και φυκιών για περαιτέρω χημικές αναλύσεις, 
τόσο από το Εργαστήριο Περιβάλλοντος της Πε-
ριφέρειας, όσο και από διαπιστευμένο εξωτερικό 
Εργαστήριο.  

Όσο στα δημοτικά πράγματα του πολεοδομι-
κού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης επικρατούν 
καθεστωτικές αντιλήψεις τόσο θα παρουσιάζονται 
φαινόμενα «συνταξιούχων» δημάρχων. Ακόμη 
κι αν παρουσιάζονται νέα, φρέσκα πρόσωπα στο 
προσκήνιο με διάθεση προσφοράς, σε αρκετούς 
δήμους ισχύει η «βασιλική γραμμή» διαδοχής… 
Ίσως κι αυτή να μοιάζει αναποτελεσματική στην 
περίπτωσή τους. Ειδικώς στις δυτικές συνοικίες 
του συγκροτήματος. 

karfitsomata
Πρώτη βόλτα Ζέρβα στα ανοιχτά καφέ

Η ανεμελιά και τα χρόνια πολλά του 
Τζιτζικώστα

Του έλειψε το … γυαλί

Το αβγό του … ορθόδοξου ΠΑΣΟΚ

Πρωινή βόλτα στο κέντρο της πόλης, με αφορμή την 
επανέναρξη της εστίασης, έκανε ο δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης, Κωνσταντίνος Ζέρβας. Συνοδευόμενος από τους δύο 
αντιδημάρχους, Μιχάλη Κούπκα και Γιώργο Αβαρλή, συ-
νομίλησε με καταστηματάρχες και εργαζόμενους αλλά 
και πολλούς Θεσσαλονικείς που έσπευσαν να βγουν 
να απολαύσουν το καφέ ή το φαγητό τους. Ο κ.Ζέρβας 
δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από επαναλειτουργία 
των εστιατορίων και των καφέ και τη σταδιακή επιστροφή 
στην κανονικότητα.

Χρόνια πολλά με μια τρυφερή οικογενειακή φωτο-
γραφία ευχήθηκε για το Πάσχα ο περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας. Ο κ.Τζιτζικώ-
στας έκανε Ανάσταση με τη σύζυγό του Ελεάννα και τα 
δύο τους παιδιά στην πόλη λαμβάνοντας όλα τα μέτρα 
προφύλαξης από τον κορονοϊό και φορώντας τις μάσκες 
προστασίας. Ο ίδιος ευχήθηκε “χρόνια πολλά σε όλους” 
μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τις εντυπώσεις κέρδισε το πασχαλινό αυγό του αντι-
δημάρχου Νεάπολης – Συκεών, Αντώνη Σαουλίδη! Το 
αυγό ήταν βαμμένο σε πράσινο χρώμα και είχε επάνω 
δύο χαρακτηριστικές φωτογραφίες: τον αείμνηστο Αν-
δρέα Παπανδρέου μπροστά από μικρόφωνα να βγάζει 
λόγο στο λαό και τον πράσινο ήλιο του ΠΑΣΟΚ. Ο κ.Σα-
ουλίδης περιχαρής έδειξε ο ίδιος την επιλογή που έκανε 
για “τσούγκρισμα” στους διαδικτυακούς του φίλους μέσα 
από ανάρτηση στα social media.

Την ευκαιρία να απολαύσουν ένα καφέ σε γυάλινο 
ποτήρι είχαν βουλευτές της Θεσσαλονίκης που αξιοποί-
ησαν τον καλό καιρό και κυρίως το άνοιγμα της εστίασης.

«Άξιζε να περιμένουμε τόσον καιρό για να ξανακα-
θίσουμε με την παρέα για καφε» ήταν η αντίδραση του 
Δημήτρη Κούβελα.

Ο Θεόδωρος Καράογλου τόνισε απολαμβάνοντας τον 
καφέ του: « Το άνοιγμα της εστίασης δείχνει το δρόμο της 
επιστροφής στην κανονικότητα!»
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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. Δεδομένα 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 Δεδομένων 

(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 Άλεξάκη είναι δικηγόρος Άθη-
νών

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

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
και αρχές που διέπουν την επεξεργασία τους

karfitsomata
Με τον Πορτογάλο πρωθυπουργό μίλησε ο Τζιτζικώστας

Διαδικτυακή συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας Αντόνιο Κό-
στα είχε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας. Στο 
πλαίσιο της Συνόδου της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συζήτησαν για 
τη στενή συνεργασία των περιφερειών και των δήμων της ΕΕ με την Πορτογα-
λική Προεδρία της ΕΕ για μια Ευρώπη που θα βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες 
της και τις πραγματικές τους ανάγκες. Ο κ.Τζιτζικώστας ως πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής των Περιφερειών ζήτησε από τον Πορτογάλο πρωθυπουργό 
να υποστηρίξει την κοινωνικά δίκαιη ανάκαμψη της ΕΕ, με την ενεργό συμμε-
τοχή των περιφερειών και των δήμων στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης από την 
πανδημία του κορονοϊού. 

Κουίζ 2
Ποιοί είναι οι «δυο» αντιδήμαρχοι Θεσσαλονίκης που σκέφτονται πολύ σο-

βαρά να διεκδικήσουν υποψηφιότητα στην κεντρική πολιτική σκηνή; Ποιός είναι 
ο δημοτικός σύμβουλος που με τις παρεμβάσεις του προς τη διοίκηση ουσιαστι-
κά στέλνει μήνυμα αυτόνομης καθόδου στις προσεχείς εκλογές;

Κουίζ 3 
Ποιός αντιπεριφερειάρχης ετοιμάζεται για κάθοδο στην κεντρική πολιτική 

σκηνή διεκδικώντας θέση βουλευτή στην ούτως ή άλλως δύσκολη Β’ Θεσσα-
λονίκης; Ποιές συμμαχίες επιδιώκει και πώς θα αντιδράσουν οι συνυποψήφιοί 
του πολιτευτές;

Στ. Καλαφάτης: Με το άνοιγμα του τουρισμού οι έλεγχοι 
θα είναι συνεχείς 

«Στόχος της κυβέρνησης είναι, με το άνοιγμα του τουρισμού οι έλεγχοι στα 
συνοριακά περάσματα της χώρας να είναι συνεχείς, συνεπείς και ενδελεχείς. Η 
εξίσωση έχει πολλούς αγνώστους “χ” και η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει την 
πιο πρόσφορη λύση. Αυτό το καλοκαίρι θα είναι καλύτερο και θα έρθουν περισ-
σότεροι τουρίστες, Σκοπός μας να αναχωρήσουν με ασφάλεια για τις πατρίδες 
τους», τόνισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), κ. Σταύρος 
Καλαφάτης, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με θέμα το άνοιγμα του οδικού 
τουρισμού. 

Ανέφερε επίσης ότι «θα μεταφέρω την επιθυμία όλων να τεθεί σε προτεραιό-
τητα το άνοιγμα του μεθοριακού σταθμού στους Ευζώνους Κιλκίς καθώς και να 
εξεταστεί η δυνατότητα εισόδου και με self test».

Παραιτήθηκε η πρόεδρος από το δ.σ. Καλαμαριάς
Παραιτήθηκε από τη θέση της 

προέδρου του δημοτικού συμβουλίου 
Καλαμαριάς η Μαίρη Τσιραμπίδου. Οι 
λόγοι που την οδήγησαν σε αυτή την 
απόφαση ήταν καθαρά προσωπικοί, 
καθώς η μητέρα της αντιμετωπίζει 
σοβαρά προβλήματα υγείας. Σε επι-
στολή της προς τον δήμαρχο, Γιάννη 
Δαρδαμανέλη, και το Δημοτικό Συμ-
βούλιο αναφέρει πως λόγω αυτού του 
σοβαρού προβλήματος δεν θα μπορεί 
να προσφέρει τις υπηρεσίες της προς 
τον δήμο, όπως θα επιθυμούσε.  
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ΚΑΦΑΟ έγιναν έργα τέχνης

Κουίζ 

Κλέβουν τα βλέμματα όλων, εδώ και λίγες 
ημέρες, τα ΚΑΦΑΟ που βρίσκονται στο παραλιακό 
μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Τα άχαρα κουτιά που 
συχνά παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης έχουν 
“μεταμορφωθεί” σε πραγματικά έργα τέχνης με 
τους πολίτες να χαίρονται την αλλαγή και να τα 
αποθανατίζουν φωτογραφικά, αλλά και τον δή-
μαρχο, Κωνσταντίνο Ζέρβα, να τονίζει πως στόχος 
είναι “με χρώμα και όμορφα σχέδια να αλλάξουμε 
το γκρίζο”.

Ποιός αντιπεριφερειάρχης της Κ.Μ. πρόκειται 
να μετακομίσει στην αυτοδιοίκηση θέτοντας δη-
μαρχιακή υποψηφιότητα; Οι πληροφορίες μάλι-
στα αναφέρουν ότι η κάθοδός του στις προσεχεις 
εκλογές θα ανατρέψει και την υφιστάμενη κατά-
σταση στα δημοτικά πράγματα του – πολυπλη-
θούς – δήμου του πολεοδομικού συγκροτήματος. 

karfitsomata
Επιχορήγηση 41,8 εκ. €  σε 32 επενδυ-
τικά σχέδια από τη Βόρειο Ελλάδα 

Θυμήθηκε τα Πομακοχώρια 
ο Καράογλου

Αναβάθμιση δυο νοσοκομείων 
ζητά ο Κούβελας

Συναντήθηκε με αξιωματικούς 
της ΕΛΑΣ η Ευθυμίου

Στα 32 ανέρχονται τα επενδυτικά σχέδια τα οποία 
περιέχονται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης, ώστε να 
υπαχθούν στο καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχει-
ρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου. Το συνολικό 
ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής 
μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους δημιουργού-
μενης απασχόλησης ανέρχεται στο ύψος των 41.8 εκατ. 
ευρώ και το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής 
σε 34.6 εκατ. ευρώ.

Τον πίνακα κατάρτισε η Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας 
και Θράκης), του οποίου προϊστάμενος είναι ο Υφυπουρ-
γός Σταύρος Καλαφάτης.

Τις επισκέψεις του στα Πομακοχώρια της Ροδόπης, 
Ξάνθης και Έβρου ως  Υπουργός Μακεδονίας και Θρά-
κης αλλά και ως Υφυπουργός Εσωτερικών (Αρμόδιος για 
θέματα Μακεδονίας και Θράκης), θυμήθηκε ο Θεόδωρος 
Καράογλου. Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ θυμάται 
την υποδοχή που του επιφύλασσαν οι Έλληνες μουσουλ-
μάνοι φωνάζοντας  «Ζήτω η Ελλάς» και την οποία χαρα-
κτηρίζει την καλύτερη απάντηση στους ισχυρισμούς της 
Τουρκίας.

Με τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και ταμία της Ένωσης 
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδο-
νίας, συναντήθηκε η Άννα Ευθυμίου. Η βουλευτής της 
ΝΔ  συζήτησε μαζί τους  για ζητήματα που αφορούν το 
ένστολο προσωπικό.

Κατά τη συνάντηση έγινε αναφορά  και στις ερωτήσεις 
που έχει καταθέσει η κ. Ευθυμίου στη Βουλη, σχετικά με 
την ενίσχυση της Γ.Α.Δ.Θ.

Την άμεση αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσε-
ων στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, Άγιος Παύλος και 
Θεαγένειο. ζητά με ερώτηση που κατέθεσε στην Βουλή ο 
βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Κούβελας. Ο κ. Κούβελας 
επισκέφθηκε τα δυο νοσηλευτικά ιδρύματα και διαπί-
στωσε πως τόσο το νοσοκομείο Άγιος Παύλος, όσο και το 
Θεαγένειο, στεγάζονται σε κτίρια πεπαλαιωμένα, όχι πλέ-
ον αρκετά λειτουργικά, με αποτέλεσμα να γίνεται εξαι-
ρετικά δύσκολο το σπουδαίο έργο γιατρών, νοσηλευτών, 
διοικητικού προσωπικού.
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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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Ένα σκουπίδι 40 ετών, οι εξορμήσεις και η διάλεξη που έβαλε τον «σπόρο» για τους Cleanigans

Ένας 18χρονος Θεσσαλονικιός «αστράφτει» 
τα πάρκα της πόλης μαζί με την ομάδα του

Μια διάλεξη για την ανακύ-
κλωση ήταν ικανή για να 
βάλει τον «σπόρο» της 

αγάπης και της προστασίας προς το 
περιβάλλον σε έναν μαθητή. Ο λόγος 
για τον Παναγιώτη Μοσχίδη, ο οποίος 
πριν κάποια χρόνια ως μαθητής είχε 
παρακολουθήσει στο σχολείο που 
φοιτούσε μια ομιλία που τον ενέπνευσε 
να δημιουργήσει μια εθελοντική ομάδα 
που έχει στόχο να καθαρίζει περισσό-
τερους χώρους πρασίνου.

Η ιδέα έγινε πράξη ένα απόγευμα. 
Ήταν η ημέρα που είχε τελειώσει τις τε-
λικές εξετάσεις του Λυκείου, πριν έναν 
χρόνο, όταν πήρε γάντια και σακούλες 
και βρέθηκε στο πιο κοντινό πάρκο που 
βρισκόταν περίπου 50 μέτρα από το σπί-
τι του, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. 
Προσπάθησε να καθαρίσει το πάρκο της 
γειτονιάς του όσο καλύτερα μπορούσε, 
και τα κατάφερε. Γέμισε τις σακούλες 
των σκουπιδιών με κάθε λογής αντικεί-
μενα, αλλά παράλληλα «φούσκωσε» 
μέσα του από χαρά βλέποντας το μέχρι 
πρότινος βρώμικο πάρκο να έχει αλλά-
ξει μορφή, προς το καλύτερο, χάρη στην 
προσπάθεια του. «Δεν μπορούσα να πι-
στέψω πόσα σκουπίδια κρυβόντουσαν 
σε τόσο κοντινό μέρος από το σπίτι μου», 
εξηγεί στην Karfitsa. Χαρούμενος από 
την εικόνα αυτή τράβηξε φωτογραφίες 
και τις ανήρτησε στα social media. Εκεί 
πήρε θετική ανταπόκριση από γνωστούς 
του, οι οποίοι ήθελαν και εκείνοι να βο-
ηθήσουν με την σειρά τους σε ανάλογες 
δράσεις. Ο Π.Μοσχίδης βρήκε έτσι και 
άλλους ευαισθητοποιημένους πολίτες 
και άρχισαν τις εξορμήσεις καθαρισμού. 
Ώσπου τον περασμένο Φεβρουάριο 
δημιούργησε την εθελοντική ομάδα 
Cleanigans κάνοντας συντονισμένες και 
στοχευμένες δράσεις.

Από την πρώτη δράση καθαρισμού 
που έκανε μόνος του το καλοκαίρι του 
2020 ο Π.Μοσχίδης έχουν ακολουθήσει, 

έως σήμερα, πάνω από 25, άλλες ορ-
γανωμένες και άλλες με λίγα άτομα, σε 
διάφορα σημεία της πόλης.

Ο βασικός κορμός της ομάδας αποτε-
λείτε κυρίως από παιδιά δημοτικού έως 
και 18 ή 19 ετών. «Στις δράσεις συμμε-
τέχει αρκετός κόσμος, ενήλικες, παιδιά, 
οικογένειες», περιγράφει ο εμπνευστής 
της ομάδας και τονίζει παράλληλα πόσο 
ελπιδοφόρο είναι το γεγονός ότι πολλά 
παιδιά μέσα από τις δράσεις καθαρισμού 
ενισχύουν την αγάπη τους για το περι-
βάλλον από τόσο μικρή ηλικία.

Κατά την διάρκεια του lockdown οι 
καθαρισμοί δεν σταμάτησαν, επισημαίνει 
ο ίδιος. Αν κάτι άλλαξε ήταν η ποσότητα 
των σκουπιδιών. Καθότι τα πάρκα έγιναν 
σημεία συνάντησης στο lockdown τα 
περισσότερα σκουπίδια που συγκεντρώ-
νονταν εκεί ήταν τενεκεδάκια αναψυκτι-
κών, πλαστικά ποτήρια καφέ, μάσκες, 
ακόμη και μαντηλάκια. 

Σκουπίδι… 40 ετών
Σε κάθε εξόρμηση καθαρισμού η 

ομάδα εντοπίζει και περίεργα αντικεί-
μενα, όπως για παράδειγμα στη Νέα 
Κρήνη είχαν βρει ογκώδη αντικείμενα, 
καναπέδες, βαλίτσες, προφυλακτήρες 
και καθίσματα αυτοκινήτων. Αυτό όμως 
που τους έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν 
σε μια δράση στην Αρετσού, όπου «ανα-
κάλυψαν» σκουπίδι 40 ετών. «Όταν βρί-
σκουμε τενεκεδάκια βλέπουμε την ημε-
ρομηνία λήξης που έχουν από κάτω. Με 
αυτό τον τρόπο καταλαβαίνουμε περίπου 
πόσο καιρό ήταν πεταμένο το συγκεκρι-
μένο σκουπίδι. Σε μια δράση μας στην 
Αρετσού βρήκαμε ένα τενεκεδάκι πορ-
τοκαλάδας από την δεκαετία του 1980. 
Δηλαδή το σκουπίδι αυτό κυκλοφορού-
σε στο περιβάλλον περίπου 40 χρόνια». 

Για αυτό το λόγο ο νεαρός «προ-
στάτης» του περιβάλλοντος τονίζει ότι 
«πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν 
σκουπίδια 40 ετών εκεί έξω, ώστε το 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ
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2060 να μην βρίσκουμε σκουπίδια που έχουν πάνω τους 
το έτος 2020 ή 2021. Πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε 
το περιβάλλον, γιατί αυτό είναι το σπίτι μας».

Όλοι μας έχουμε ακούσει ή έχουμε πει ότι για να ανα-
πτυχθεί η Χώρα μας, καλό θα ήταν να αντιγράφαμε 
ένα Κράτος της Βόρειας Ευρώπης. Να αποκτήσουμε 
έτσι ένα λειτουργικό Κράτος, να έχουμε ευελιξία στις 
επενδύσεις, να αξιολογηθούν οι παρεχόμενες υπηρε-
σίες μας και άλλα πολλά θετικά .
  Σήμερα δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε τόσο βόρεια. 
Υπάρχει μία γειτονική χώρα, ανήκει στα Βαλκάνια και 
έχουμε πολλά κοινά ως κουλτούρα και ιδιοσυγκρασία 
λαού. Αυτή η χώρα είναι η Ρουμανία.
  Μελετώντας τα οικονομικά στοιχεία των τελευταίων 
ετών και βιώνοντας μία προσωπική εμπειρία μου προ 
3ετιας στην πόλη του Βουκουρεστίου  να αναφέρω τα 
εξής. Η Ρουμανία υπολείπονταν σε ΑΕΠ από την Ελ-
λάδα πριν λίγα έτη και σήμερα έχει 250δις σε Ευρώ 
ΑΕΠ έναντι 184δις Ευρώ, στοιχεία 2019. Το Δημόσιο 
Χρέος είναι κάτω του 40% και η ανεργία είναι σε μη-
δενικά επίπεδα. Οι επενδύσεις είναι ορατές και  με γυ-
μνό μάτι και κανείς επενδυτής δεν έχει προβλήματα 
έναρξης ή κωλυσιεργίας. Μεγάλες εταιρίες πληρο-
φορικής έχουν μισθώσει ουρανοξύστες και απασχο-
λούν χιλιάδες προσωπικού. Ενδεικτικά στο δέλτα του 
Δούναβη έχουν κάνει απόβαση πάρα πολλές εταιρείες 
από την Κίνα. Τα παραδείγματα είναι πολλά και φυσι-
κά στόχος μου δεν είναι να εξάρω την Ρουμανία.
  Εννοείται πως και εκεί υπάρχει διαφθορά, παρατυ-
πίες και παρανομία. Αλλά που δεν υπάρχουν και ποιο 
κράτος δεν πρέπει να τα επιλύσει αυτά.
  Ο λόγος που έχει απογειωθεί η Ρουμανία είναι, κυρί-
ως, η πολύ χαμηλή φορολογία, η σαφής οριοθέτηση 
των εξόδων και η προαιρετική επιλογή ασφάλισης για 
τον επιχειρηματία.
  Όσο και αν φαίνεται ειρωνικό ή οξύμωρο, και με δε-
δομένο ότι ταιριάζουμε ως Χώρες και Λαοί πρέπει να 
δούμε την Ρουμανία ως παράδειγμα. Ενώ η Ελλάδα 
έχει καλύτερη γεωστρατιγικη θέση, είμαστε μία Χώρα 
με περισσότερα χρόνια στην ελεύθερη οικονομία και 
οι πολίτες της Χώρας μας έχουν καλύτερη μόρφωση 
και δεξιότητες, οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών 
έχουν τελματώσει την οικονομία μας και υστερούμε 
έναντι πολλών Κρατών. Κάποιες μικρές αλλαγές και 
λίγα βήματα που κάνουμε, παρουσιάζονται ως άλμα-
τα τότε θα βλέπουμε τα άλλα κράτη να μας προσπερ-
νούν με την πάροδο του χρόνου. Η διακυβέρνηση της 
Χώρας από ανεπάγγελτους, ιδιοτελείς και κομματι-
κούς ‘φίλους’ αυτά τα αποτελέσματα θα φέρνει εσαεί.
  Αφού δεν μπορείτε, τουλάχιστον κάντε το όπως η 
Ρουμανία! 

* Ο Άπόστολος Σπαθάς είναι οικονομολόγος - σύμ-
βουλος επιχειρήσεων  

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ 
Σ Π Α Θ Α Σ * 

Κάντε το όπως η Ρουμανίαreportage
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«Γιατί ανησυχείς;»

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

Σύμφωνα με 
τον τομέα της 

Βιολογικής 
Ψυχολογίας, 
οι άνθρωποι 

που ανησυχούν 
παθολογικά 

έχουν μεροληψία 
προσοχής και 

είναι πιο πιθανό 
να εντοπίσουν πιο 

συχνά απειλές 
και να εμπλακούν 
σε σκέψεις όπως 

«και αν…»

opinion

Για πολλούς από εμάς, η ανησυχία μπο-
ρεί να μοιάζει σαν μια ανεξέλεγκτη δύναμη 
που ρέει στη ζωή μας. Αφιερώνουμε πολύ 
χρόνο στις ανησυχίες μας, είτε βιώνοντάς 
τες,είτε προσπαθώντας απεγνωσμένα να τις 
αποφύγουμε. Λόγω της φύσης τους, συχνά 
φαίνεται να μας οδηγούν. Η αλήθεια όμως 
είναι ότι έχουμε περισσότερη δύναμη από ό, 
τι νομίζουμε. 

Πώς λοιπόν μπορούμε να αλλάξουμε τη 
σχέση μας στις ανησυχίες μας; 

Γιατί μερικοί από εμάς δεν μπορούν να 
σταματήσουν να ανησυχούν;

Σύμφωνα με τον τομέα της Βιολογικής 
Ψυχολογίας, οι άνθρωποι που ανησυχούν 
παθολογικά έχουν μεροληψία προσοχής και 
είναι πιο πιθανό να εντοπίσουν πιο συχνά 

απειλές και να εμπλακούν σε σκέψεις 
όπως«και αν…;». Έχουν την τάση να 
αντιλαμβάνονται τον κόσμο ως πιο 
επικίνδυνο και να υποφέρουν από πιο 
αρνητικές διαθέσεις. Τείνουν να βλέ-
πουν τις ίδιες συνθήκες με πιο αρνητι-
κό φως, σταθμίζοντας τα κακά αποτε-
λέσματα από τα καλά και πείθουν τους 
εαυτούς τους ότι οι ανησυχίες τους εί-
ναι χρήσιμες.

Πώς να σταματήσετε να ανησυχεί-
τε:

1. Εξασκηθείτε στην πρακτική της 
συνειδητοποίησης

Η πρακτική της συνειδητοποίησης 
μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση 
της ανησυχίας. Μια πρόσφατη μελέτη 
έδειξε ότι συγκεκριμένες ψυχολογικές 
ασκήσεις που περιλαμβάνουν τεχνικές 
συνειδητοποίησης μπορεί να μειώσουν 
το άγχος μειώνοντας τις αρνητικές σκέ-
ψεις που χαρακτηρίζουν την ανησυχία. 
Η πιο αποτελεσματική τεχνική για τη 
μείωση της συχνότητας των αρνητικών 
σκέψεων μάλιστα φάνηκε μέσα από 
έρευνες να είναι ο διαλογισμόςβασι-
σμένος στην αποδοχή. 

2. Αποσπάστε την προσοχή σας
Οι ανησυχίες τείνουν να έχουν ένα 

είδος τελειομανούς προσέγγισης. Οι 
άνθρωποι νομίζουν ότι δεν μπορούν 
να σταματήσουν να ανησυχούν έως 
ότου τελειώσουν, με την έννοια ότι ερ-
γάζονται για κάθε πιθανό ενδεχόμενο 

και επιλύουν κάθε πιθανό πρόβλημα. 
Η εστιασμένη απόσπαση της προσοχής 

είναι μια καλή στρατηγική. Δώστε στον εαυ-
τό σας άδεια να κάνει κάτι άλλο. Κάνετε μια 

βόλτα. Κάλεσε ένα φίλο, παρακολουθήστε 
μια αστεία τηλεοπτική εκπομπή. Αναζητήστε 
κάτι θετικό ή ευχάριστο για να βοηθήσετε να 
ανυψώσετε την ψυχολογία σας και να κατα-
λάβετε το μυαλό σας.

3. Αφιερώστε χρόνο στις ανησυχίες σας
Η προσέγγιση πίσω από το πώς να στα-

ματήσετε να ανησυχείτε τόσο πολύ δεν είναι 
να αποφύγετε εντελώς τις ανησυχίες μας, 
αλλά να ακολουθήσετε μια πιο ευγενική 
προσέγγιση και να δώσετε στους εαυτούς 
σας άδεια να σταματήσουν την εμμονή. 

Αφιερώστε έναν συγκεκριμένο χρόνο 
στον οποίο θα σας επιτρέπετε να ανησυχείτε. 
Το υπόλοιπο της ημέρας, απλά αφήστε αυτές 
τις σκέψεις στην άκρη. Μπορείτε επίσης να 
γράψετε αυτές τις σκέψεις όταν προκύψουν, 
αλλά και πάλι μόνο την καθορισμένη ώρα.

4. Εκδιώξτε την εσωτερική κριτική φωνή 
σας

Μέρος της αλλαγής της σχέσης με ανη-
συχίες σημαίνει διαχείριση της εσωτερικής 
φωνής που έχουν όλοι και διαιωνίζει το 
άγχος προειδοποιώντας για οτιδήποτε μπο-
ρεί να πάει στραβά. Η «κριτική εσωτερική 
φωνή» είναι σαν ένας εχθρός που αξιολογεί, 
επικρίνει, αλλά επίσης προάγει παρανοϊκές, 
ύποπτες στάσεις απέναντι στον γύρω κόσμο. 

Μαθαίνοντας πώς αυτή η καταστροφική 
διαδικασία σκέψης συνεχίζεται για να ενι-
σχύσει τα επίπεδα άγχους ενός ατόμου, κα-
θώς και τα βήματα που μπορεί να κάνει για 
να αντισταθεί σε αυτή τη «φωνή», μπορούν 

να ενισχύσουν την πραγματική αίσθηση του 
εαυτού και να βοηθήσουν να σταματήσει να 
βασανίζει τον εαυτό του ανησυχώντας.

5. Αποφύγετε την απομόνωση
Η ανησυχία μπορεί να οδηγήσει στην 

αναζήτηση της απομόνωσης, αλλά η απο-
μόνωση μπορεί επίσης να διαιωνίσει την 
ανησυχία. Είναι σημαντικό να αναζητήσε-
τε κοινωνική υποστήριξη όταν αισθάνεστε 
ανήσυχοι. Βρίσκοντας κάποιον με τον οποίο 
μπορείτε να μιλήσετε έτσι ώστε να μην νιώ-
θετε μόνος και χαμένος μπορεί να προσφέ-
ρει πραγματική ανακούφιση. 

Οι φίλοι τείνουν επίσης να προσφέρουν 
ευπρόσδεκτη απόσπαση της προσοχής. Όταν 
είναι κανείς μόνος, είναι πιο πιθανό να βυ-
θιστεί σε αρνητικές σκέψεις. Εάν το πλήθος 
δεν είναι αιτία για το άγχος και την ανησυχία, 
πιθανή επιλογή ίσως μπορεί να είναι και η 
έξοδος σε ένα πάρκοή σε ένα εμπορικό κέ-
ντρο. Πρέπει να επιλέξουμε ένα μέρος που 
απολαμβάνουμε, όπου μπορούμε να είμαστε 
κοντά σε άλλους ανθρώπους. Μπορούμε 
ακόμη και να αφιερώσουμε χρόνο για εθε-
λοντισμό ή για να μάθουμε ένα νέο χόμπι. 
Αυτές οι δραστηριότητες μας υπενθυμίζουν 
ότι υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που 
μας περιμένει έξω από τη σφαίρα των ανη-
συχιών μας.

 
*Η Νάνσυ Νενέρογλου είναι ψυχολό-

γος και συνιδρύτρια του Reggio Θεσσαλο-
νίκη.
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Πώς θα ήταν άραγε η ζωή χωρίς μουσική; Σί-
γουρα θα ήταν άγευστη και παράξενη. Η μουσική 
στην ζωή του καθενός αποτελεί τρόπο έκφρασης 
των συναισθημάτων του. 

Δεν απορούν που είστε μαέστρος σε τόσο μικρή 
ηλικία; Παλαιότερα (πριν 10 χρόνια στα 17 μου) 
ήταν έκπληξη, πλέον φαντάζομαι πως όχι.

 Θεωρείτε «παιδί» σας την Συμφωνική Ορ-
χήστρα Νέων Ελλάδος (ΣΟΝΕ); Η ΣΟΝΕ για εμένα 
είναι κάτι παραπάνω από παιδί μου. Θα έλεγα πως 
είναι η ψυχή μου. Σίγουρα είναι το καλλιτεχνικό μου 
παιδί, που αρχίζει να μεγαλώνει… και αυτό.  

Συναυλία που έχει μείνει χαραγμένη στη μνή-
μη… Δεν μπορώ να ξεχωρίσω καμία συναυλία. Έχω 
κρατήσει πολύ σημαντικά στιγμιότυπα από όλες, που 
με ακολουθούν πάντα.  

Ποιο είναι το επόμενο βήμα που θέλετε να κα-
τακτήσετε;  Η οικογένεια… Θα ήθελα παιδί και όχι 
ένα… 

Αγαπημένο κομμάτι σε λύπες και χαρές; Είναι 
τόσα πολλά, θα έλεγα όμως πως το «My Way» του 
Frank Sinatra με γοητεύει…

 Πόσο «πληγώθηκε» ο πολιτισμός από την 
πανδημία; Εξαιρετικά πολύ και συνεχίζει… το μεγα-
λύτερο θύμα αυτού του πολέμου… Δυστυχώς…

 Σημείο της Θεσσαλονίκης που είναι ιδανικό για 
έμπνευση; Έχει πολλά, θα πω όμως το σημείο (κρά-
νος) στο Σέιχ – Σου, βλέπει κανείς όλη την πόλη… 
Όποιος δεν έχει ανέβει, πρέπει να το επισκεπτεί, το 
ψηλότερο σημείο του βουνού. 

Τι βλέπετε στα όνειρα σας; Αυτό θα το κρατήσω 
μυστικό… 

 Πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας 20 χρόνια 
μετά; Με τα παιδιά μου αγκαλιά (ακόμα και αν έχουν 
μεγαλώσει) να παίζουμε μαζί με τα σκυλάκια μας 
στην αυλή μας όλοι μαζί και φυσικά… προετοιμάζο-
ντας την επόμενη συναυλία της ΣΟΝΕ.

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 Ευάγγελος Αραμπατζής γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη πριν από 27 χρόνια και κυριολεκτικά μεγάλωσε μέσα στη μουσική. Η εξέλιξη ως μαέστρος μόνο τυχαία δεν 
ήταν καθώς εντάχθηκε από νωρίς σε παιδικές χορωδίες και ωδεία και ο ένας έπαινος διαδέχονταν τον άλλον. Πριν ακόμη ενηλικιωθεί ίδρυσε και διεύθυνε την συμφω-

νική Ορχήστρα Νέων Ελλάδος «ΣΟΝΕ». ‘Ανθρωπος που αποδεικνύει ότι πρέπει να βάζουμε ψηλά τον πήχη στα όνειρα μας… πάρτε τον ως παράδειγμα! 

Ευάγγελος Αραμπατζής
Ο πολιτισμός είναι το μεγαλύτερο θύμα 

αυτού του πολέμου 

Ιστορίες με ...κάρυ! Μ Ε  Τ Η Ν  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ 
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Ο «θαλασσοπόρος» Δημήτρης Γιαννούλης … σήκωσε την άγκυρα

Σάλπαρε για Premier League!
Το μεγάλο όνειρο που είχε ο Δημή-

τρης Γιαννούλης πηγαίνοντας στο Νησί, 
πήρε σάρκα και οστά. Η Νόριτς δια περι-
πάτου εξασφάλισε όχι απλώς την άνοδό 
της στη Premier League, αλλά κατέκτησε 
και το πρωτάθλημα στη Championship, 
με τον Κατερινιώτη άσο να ετοιμάζεται 
να... σαλπάρει ενόψει της νέας σεζόν στα 
γήπεδα της - ίσως - κορυφαίας λίγκας 
του κόσμου. 

Ποιος θα του το έλεγε όταν λίγα χρό-
νια πριν μαζί με τον αδερφό του Κώστα, 
αποφάσισαν να επενδύσουν στον τομέα 
της ναυτιλίας, πως λίγο μετά, ως άλλος 
«καπετάνιος» θα έβαζε πλώρη για την 
πιο μεγάλη και... βαθιά πρόκληση της 
καριέρας του. Το παιδικό όνειρο του Δη-
μήτρη επετεύχθη και ο ίδιος αδημονεί να 
το ζήσει και να το απολαύσει. 

Τα 8,5 εκ. ευρώ 
στα ταμεία του ΠΑΟΚ
Εξ’ αρχής η μεταγραφή ή ο δανεισμός 

για το διάστημα αυτό αν προτιμάτε του 
διεθνή μπακ είχε αρκετό ρίσκο από τη 
μια και πολλές προοπτικές. Ο ίδιος τον 
περασμένο Γενάρη όταν ήρθε η πρότα-
ση δεν το σκέφτηκε στιγμή είπε το «ναι» 
και δικαιώθηκε. Αρχικά, ο ΠΑΟΚ έβαλε 
στο ταμείο του 1 εκ. ευρώ ως ενοίκιο 
για τον εξάμηνο δανεισμό του. Στη συμ-
φωνία όμως υπήρχε ένας αδιαπραγμά-
τευτος όρος, αυτός της υποχρεωτικής 
καταβολής ρήτρας ύψους 7,5 εκ. ευρώ 
σε περίπτωση που η Νόριτς προβιβάζο-
νταν στη Premier League. Μια win win 
συνθήκη μεταγραφής και για τις δύο 
πλευρές, η οποία και τελικά επιβεβαι-
ώθηκε και στην πράξη. Ο Δικέφαλος, 
εισέπραξε 8,5 εκ. ευρώ για έναν παίκτη 
που είχε αποκτήσει έναντι μόλις 40.000 
ευρώ από τον Βατανιακό. Δεν το λες και 
άσχημο deal. Τα οφέλη πολλά όμως και 
για τον ίδιο ποδοσφαιριστή, αφενός διότι 
το διάστημα αυτό της παρουσίας του στη 
Championship τον βοήθησε να εγκλι-
ματιστεί στις απαιτήσεις, τον ρυθμό και 
τις ανάγκες του αγγλικού ποδοσφαίρου 
ενόψει... Premier League, αφετέρου διότι 

θα προσθέσει αρκετά χρήματα στον τρα-
πεζικό του λογαριασμό, εξαργυρώνο-
ντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους 
κόπους και τις θυσίες ετών. 

H θαλάσσια επένδυση, 
τα καταμαράν και το λαμπερό 
πελατολόγιο
Πριν από δύο χρόνια, τα αδέρφια 

Γιαννούλη, όντας λάτρεις της θάλασσας, 
αποφάσισαν να επενδύσουν σε κάτι που 
για τα δεδομένα των Ελλήνων ποδο-
σφαιριστών σπανίζει. Προχώρησαν στην 
αγορά δύο σκαφών τύπου καταμαράν, 
δίνοντάς τους τα ονόματα Πρωτέας και 
Νηρέας, βασιζόμενοι πάνω στην αρχαι-
οελληνική μυθολογία. Τα δύο πολυτελή 

σκάφη αναψυχής από το περασμένο κα-
λοκαίρι βρίσκονται σε Μύκονο και Λαύ-
ριο παρέχοντας VIP διακοπές σε εκλε-
κτούς πελάτες τους. Η Greco Yachting 
όπως είναι το όνομα της εταιρείας σήκω-
σε τα πανιά της και φιλοδοξία των Κώστα 
και Δημήτρη Γιαννούλη είναι χρόνο με το 
χρόνο να μεγαλώνουν τον στόλο τους. 
Ήδη, το επιχειρηματικό αυτό βήμα του 
Γιαννούλη, έγινε θέμα και στην Αγγλία 
μιας και τα βρετανικά ταμπλόιντς αρέ-
σκονται σε τέτοιου τύπου ειδήσεις. Αφορ-
μή γι’ αυτό στάθηκε μια ανάρτηση που ο 
ίδιος ο αμυντικός της Νόριτς είχε κάνει. 
Από το περασμένο καλοκαίρι πολλοί Έλ-
ληνες αθλητές επέλεξαν τον τρόπο αυτό 
για τις διακοπές τους. Χαρακτηριστική 

και η φωτογραφία που συναντά κανείς 
στο προφίλ της εταιρείας με τον αρχισκό-
ρερ των Ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, 
Γιώργο Γιακουμάκη της Φένλο και τους 
Αλμπάνη και Βασιλαντωνόπουλο της 
ΑΕΚ να ποζάρουν πάνω σε αυτό, αλλά 
και οι Πέλκας, Λημνιός και ο Λάμπρου, 
ήταν κάποιοι από τους αρκετούς ποδο-
σφαιριστές είναι η αλήθεια που έκαναν 
το πρώτο τους ταξίδι με αυτά. Πάντως, το 
πελατολόγιο φέτος, αναμένεται να έχει 
και ονόματα αρκετών συμπαικτών του 
Δημήτρη Γιαννούλη, από τη Νόριτς, αφού 
αρκετοί έχουν ήδη κλείσει θέση για ένα 
τουρ στα νησιά του Αιγαίου.

Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο Υ
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αθλητισμός
Ξενερώνει η συμμετοχή
στο Conference League

Η διαδικασία των πλέϊ οφ δίνει πάντα μία δεύ-
τερη ευκαιρία στις ομάδες προκειμένου να διεκδι-
κήσουν τους στόχους τους, αλλά η αλήθεια είναι 
ότι οι ομάδες μπαίνουν στην έξτρα διαδικασία, πε-
ρισσότερο για εμπορικούς λόγους. Η συνδρομητική 
τηλεόραση, που πληρώνει έναν σκασμό λεφτά στις 
ομάδες, είναι λογικό να θέλει περισσότερους αγώ-
νες ώστε να αυξάνει τα έσοδα της και να γεμίζει τη-
λεοπτικό πρόγραμμα.

Η δεύτερη ευκαιρία, όσον αφορά τον Πρωτα-
θλητή, δεν είχε καμία αξία στα φετινά πλέϊ οφ γιατί 
ο Ολυμπιακός είχε μεγάλο βαθμολογικό αβαντάζ 
από την δεύτερη και την τρίτη ομάδα, ήδη από την 
κανονική περίοδο. Αρα έπρεπε να συμβούν τέρατα 
και σημεία προκειμένου να αισθανθεί πίεση για την 
υπόθεση του τίτλου. Κάτι τέτοιο δεν έγινε κι έτσι 
τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος των πλέϊ οφ 
βρίσκεται 22 βαθμούς μπροστά από τον δεύτερο 
ΠΑΟΚ. Τεράστια βαθμολογική διαφορά που αυτομά-
τως αφαιρεί το όποιο ενδιαφέρον θα μπορούσε να 
προκύψει, με θέμα την πρώτη θέση. Οπότε οι περισ-
σότεροι αγώνες των Πειραιωτών είχαν αξία για λό-
γους γοήτρου και λιγότερο βαθμολογικού κέρδους.

Από εκεί και πέρα, με δεδομένο ότι η τελικής 
βαθμολογική θέση των ομάδων από την 2η μέχρι 
την 4η δεν δίνει κάποιο ιδιαίτερο μπόνους για την 
Ευρώπη, οι αγώνες δεν ανέβασαν την αδρεναλίνη. 
Παρότι οι βαθμολογικές διαφορές ήταν και παρα-
μένουν μικρές, μεταξύ των ομάδων που διεκδικούν 
ευρωπαϊκό εισιτήριο, οι αγώνες δεν είχαν ένταση.

Τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος, πολλά θα 
κριθούν την Κυριακή 9 Μαΐου, σε Τούμπα και Λεω-
φόρο. Αν ο ΠΑΟΚ νικήσει τον Αρη θα αγκαλιάσει τη 
2η θέση, ενώ σ’ αντίθετη περίπτωση η αγωνία γ’ αυ-
τόν τον στόχο θα κρατήσει μέχρι το τέλος.

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών θα γίνει και στον 
αγώνα Παναθηναϊκού-ΑΕΚ. Αν νικήσουν οι «πράσι-
νοι» θα πιάσουν βαθμολογικά την «Ενωση» οπότε 
όλα θα είναι ανοικτά.

Οποιο όμως κι αν είναι το βαθμολογικό ενδιαφέ-
ρον το σίγουρο είναι ότι ο κόσμος, αλλά και οι ομά-
δες είναι ξενερωμένες. Και πώς να είναι διαφορετι-
κά τα συναισθήματα, όταν παλεύουν για να πάρουν 
ένα από τα εισιτήρια του προκριματικού γύρου του 
Europa Conference League;

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

20 χρόνια μετά ο ΠΑΟΚ θα παίξει και πάλι σε τελικό 
κυπέλλου Ελλάδος με τον Ολυμπιακό. 

Η (πρώτη) κούπα 
του ΟΑΚΑ!

Την ευκαιρία να διεκδικήσει έναν ακόμα τίτλο θα έχει 
ο ΠΑΟΚ στις 22 Μαΐου, στον τελικό του ΟΑΚΑ, εκεί όπου 
θα κοντραριστεί με τον φετινό πρωταθλητή Ολυμπιακό. Ο 
Δικέφαλος του Βορρά, το έκανε ξανά, κέρδισε εις διπλούν 
την ΑΕΚ στα ημιτελικά και έκλεισε... εισιτήριο για τον τε-
λικό, εκεί όπου θα δώσει το παρών για τέταρτη φορά 
τα τελευταία πέντε χρόνια. Τις προηγούμενες τρεις που 
ήταν εκεί, είχε κατακτήσει και το τρόπαιο κάτι που σαφώς 
και θέλει να επαναλάβει και φέτος. Αυτή τη φορά, αντί-
παλος του Δικεφάλου θα είναι ο Ολυμπιακό του Πέδρο 
Μαρτίνς, που όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος θέλει να 
κλείσει τη χρονιά με το νταμπλ. Στον ΠΑΟΚ, θέλουν όσο 
τίποτα άλλο, να κλείσει αυτή η χρονιά με ένα τρόπαιο, 
με τον Πάμπλο Γκαρσία και τους ποδοσφαιριστές του να 
μοιάζουν αποφασισμένοι γι’ αυτό, θέλοντας με τον τρόπο 
αυτό να κλείσουν με τον καλύτερο τρόπο μια δύσκολη 
και ιδιαίτερη όπως εξελίχθηκε χρονιά. 

8η φορά αντιμέτωποι, ποτέ ξανά τελικός στο ΟΑΚΑ
Οι δύο μονομάχοι, θα τεθούν αντιμέτωποι στην αρένα 

του ΟΑΚΑ, 20 χρόνια μετά. Τελευταία φορά που οι δύο 
ομάδες είχαν διεκδικήσει το τρόπαιο σε τελικό ήταν τον 
Μάιο του 2001, σε έναν αλησμόνητο τελικό στο γήπεδο 
της Νέας Φιλαδέλφειας, «Νίκος Γκούμας». Αυτή θα είναι 
η 8η φορά που οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες σε 
τελικό. Χαρακτηριστικό όλων είναι πως όλοι τους έχουν 
γίνει επί αθηναϊκού εδάφους (σ.σ. την σεζόν 1991-92 ο 
τελικός ήταν διπλός), αλλά κανένας εξ’ αυτών στο ΟΑΚΑ, 
όπου θα γίνει ο φετινός. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει και 
τους δύο τελικούς με τον ΠΑΟΚ που διεξήχθη στο Στά-
διο Καραϊσκάκης και τον έναν που έγινε στην Λεωφόρο 
Αλεξάνδρας, ενώ ο ΠΑΟΚ υπερτερεί (2-1 κατακτήσεις) σε 

αυτούς που έγιναν στο «Νίκος Γκούμας». 
Η προϊστορία των τελικών
Πρώτη φορά που οι Θεσσαλονικείς με τους Πειραιώ-

τες ήρθαν αντιμέτωποι ήταν το 1951 και συγκεκριμένα 
στις 11 Μαρτίου, με τον Ολυμπιακό να σηκώνει το κύπελ-
λο με σκορ 4-0. Σκόρερ σε εκείνο το ματς που διεξήχθη 
στη «Λεωφόρο Αλεξάνδρας» ήταν οι Μουράτης, Δαρίβας 
και ο Δρόσος. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ήρθαν ξανά αντιμέ-
τωποι 20 χρόνια μετά πιο συγκεκριμένα το 1971, με τους 
Πειραιώτες να επικρατούν ξανά, με σκορ 3-1 αυτή τη 
φορά. Σκόρερ για τους «ερυθρόλευκους» ήταν οι Αγγε-
λής, Γιούτσος, Παμπουλής, ενώ ο Σαράφης είχε μειώσει 
προσωρινά σε 2-1 για τον ΠΑΟΚ. Δύο χρόνια αργότερα 
το 1973 Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ συναντήθηκαν ξανά στον 
τελικό, με τους Πειραιώτες να επικρατούν για τρίτη συνε-
χόμενη φορά των Θεσσαλονικιών, με 1-0 σκορ αυτή αυτή 
τη φορά, χάρη σε τέρμα του Αγγελή. Την επόμενη χρονιά 
1974 ο ΠΑΟΚ πήρε εκδίκηση, κατακτώντας αυτός το κύ-
πελλο. Το ματς έληξε ισόπαλο (2-2) και έτσι οι δύο ομά-
δες οδηγήθηκαν στα πέναλτι, με τον «δικέφαλο» να επι-
κρατεί με σκορ 4-3. Επόμενη αναμέτρηση ήταν το 1981, 
με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με σκορ 3-1 και να επι-
στρέφει στις κατακτήσεις. Το 1992 έγινε για πρώτη φορά 
διπλός τελικός, ένας στην έδρα κάθε ομάδας. Στην Τού-
μπα οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες με σκορ 1-1, με τους 
Σκαρτάδο και Τσαλουχίδη να είναι οι σκόρερ. Στο δεύτερο 
ματς στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 
2-0, χάρη σε τέρματα των  Λιτόφτσενκο και Τσαλουχίδη, 
κατακτώντας κι αυτό το κύπελλο. Τελευταία φορά που οι 
ομάδες βρέθηκαν αντιμέτωπες ήταν το 2001, δηλαδή 20 
χρόνια πριν, με τον ΠΑΟΚ να κατακτά το δεύτερο κύπελλό 
του κόντρα στον Ολυμπιακό με σκορ 4-2.



Ανανεωµένη ιστοσελίδα


