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Αλήθειες και ψέματα 
για τη Γενοκτονία των Ποντίων 

Η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν 
λειτούργησε σαν ξυπνητήρι στα ελληνικά πολιτικά κόμματα. Εκείνο, βέβαια, που δεν λένε 
άπαντες είναι ότι η Αρμενία κυνηγούσε το θέμα πάνω από 50 χρόνια και πίεζε με κάθε τρόπο 
για να καταφέρει τον εθνικό της στόχο. Δυστυχώς για την Ελλάδα, ουδέποτε υπήρξε εθνικός 
στόχος η διεθνής αναγνώριση της γενοκτονίας, που πραγματοποίησαν αρχικά η Οθωμανική 
Αυτοκρατορία και στη συνέχεια οι Νεότουρκοι. 

Οι πολιτικές ηγεσίες από τη μία δεν ξεπέρασαν τη Μικρασιατική Καταστροφή και από την 
άλλη πάντα στον διάλογο με την Τουρκία λειτουργούσαν με φοβικά σύνδρομα. Ούτε καν 
στο… τραπέζι δεν έβαζαν το θέμα της αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ποντίων αλλά και 
των άλλων χριστιανικών πληθυσμών. Τους ήταν πολύ πιο εύκολο να αναγνωρίσουν τη Γε-
νοκτονία των Αρμενίων από εκείνη των Ελλήνων του Πόντου. Δεν είναι τυχαίο ότι χρειάστη-
κε να περάσουν δεκάδες χρόνια για να αναγνωρίσει μόλις το 1994 τη γενοκτονία η Βουλή. 

Αλλά ακόμη και αυτό η Ελλάδα δεν το προχώρησε όσο θα έπρεπε. Δεν πίεσε, δεν το 
έκανε κυρίαρχο θέμα της εξωτερικής της πολιτικής, για να μην ενοχληθεί η Άγκυρα. Η πο-
λιτική του κατευνασμού σε κάθε επίπεδο ήταν κυρίαρχη και όποιος έθετε τέτοια θέματα 
ήταν το λιγότερο… ακροδεξιός. Μην ξεχνάμε ότι εδώ –και αναφέρομαι στα πολιτικά κόμμα-
τα– υπάρχουν και αρνητές της γενοκτονίας, τα επιχειρήματα των οποίων αξιοποιούσε κατά 
καιρούς η Τουρκία.

Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται πως κάτι αρχίζει να αλλάζει στον τομέα αυτόν. Χρειάστηκε να 
περάσει ένας και κάτι αιώνας για να αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι η γενοκτονία δεν 
μπορεί να κρύβεται στα χρονοντούλαπα της Ιστορίας. Ότι πρέπει να συγκεντρωθούν οι μαρ-
τυρίες έστω και τώρα. Δυστυχώς, οι άνθρωποι που έζησαν τη θηριωδία έχουν φύγει από τη 
ζωή. Υπάρχουν, όμως, οι απόγονοί τους, υπάρχουν τα αρχεία στις πρεσβείες χωρών αλλά 
και στην Τουρκία και στη Ρωσία. Υπάρχουν βιβλία που έχουν γραφτεί με μαρτυρίες-σοκ για 
τα όσα διέπραξαν σε βάρος των χριστιανικών πληθυσμών. Αυτή η «Μαύρη Βίβλος» πρέπει 
να συγκεντρωθεί, να μεταφραστεί και να μοιραστεί σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μόνο έτσι θα πετύχουμε αυτό που κατάφεραν οι Αρμένιοι. Μόνο έτσι θα δικαιωθούν οι 
ψυχές εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων –και όχι μόνο– που έπεσαν θύματα μιας μαύρης 
σελίδας της Ιστορίας. Στόχος μας δεν είναι η εκδίκηση, αλλά η αναγνώριση ενός εγκλή-
ματος κατά της ανθρωπότητας. Ώστε να μην τολμήσει κανείς να το διαπράξει εκ νέου. Ας 
αναλάβουν, λοιπόν, όλα μαζί τα κόμματα την πρωτοβουλία. Θα είναι μια ιστορική στιγμή 
για την Ελλάδα και για την Ιστορία μας. Κοινό κείμενο με όλες τις υπογραφές των αρχηγών 
και της Προέδρου. Να ξεκινήσουν η καμπάνια και ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της 
γενοκτονίας.

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Το νέο όργανο στα χέρια του πρωθυπουργού 

Επιτροπή στο Μαξίμου για το μέλλον

Πώς θα μοιάζει το μέλλον; 
Και τι θα κάνουμε εμείς σε 
περίπτωση εξελίξεων που δεν 

έχουν προβλεφθεί επαρκώς; Η χώρα 
θα έχει μεσο- και μακροπρόθεσμο 
σχεδιασμό για τις μεγάλες προκλήσεις 
που έρχονται. Όλα αυτά τα ερωτήμα-
τα, μεταξύ άλλων, απασχολούν την 
επιτροπή Foresight της ελληνικής 
κυβέρνησης, η οποία έχει συσταθεί 
τους τελευταίους μήνες, με στόχο 
να αποτελέσει το όργανο της χώρας 
που θα καταρτίσει έναν χάρτη για το 
μέλλον, με κρίσιμες προτάσεις προς 
την εκτελεστική εξουσία, όντας πα-
ράλληλα σε συνεννόηση τόσο με την 
ΕΕ όσο και με τα άλλα κράτη-μέλη που 
έχουν συστήσει, έστω με διαφορετικές 
δομές, παρόμοια όργανα το τελευταίο 
διάστημα. 

Η έννοια του Foresight, ήτοι της 
στρατηγικής πρόβλεψης και προοπτικής 
διερεύνησης, δεν είναι καινούργια για 
πολλές χώρες. Στις ΗΠΑ, για παράδειγ-
μα, σε πλείστες όσες υπηρεσίες για τη 
λειτουργία του αμερικανικού κράτους, 
υπάρχουν αντίστοιχες επιτροπές ή υπη-
ρεσίες που ασχολούνται με τις μακρο-
πρόθεσμες αναλύσεις, δίνοντας έτσι σε 
αυτές ένα σημαντικό συγκριτικό πλεο-
νέκτημα. Και στην Ευρώπη, όμως, λίγες 
χώρες είχαν ήδη προχωρήσει σε κάτι τέ-
τοιο, όπως, για παράδειγμα, η Φινλανδία, 
η οποία οργάνωσε μια αντίστοιχη επιτρο-
πή. Μάλιστα, αυτή πλέον είναι «εντοιχι-
σμένη» στο Κοινοβούλιο της χώρας, πε-
ρίπου όπως το Γραφείο Προϋπολογισμού 
της Βουλής στην Ελλάδα, και παρέχει 
σημαντικές συμβουλευτικές υπηρεσίες 
στη φινλανδική κυβέρνηση. 

Και στην Ευρώπη, όμως, η κατεύ-
θυνση προς ένα πιο συνεκτικό καθεστώς 
για τη στρατηγική πρόβλεψη ως προς τα 
μελλούμενα, αλλά και για τον πανευρω-
παϊκό συντονισμό, έγινε πριν από μερικές 
μέρες στην Κοϊμπρα της Πορτογαλίας, 
όπου έλαβε χώρα το Συμβούλιο Γενικών 
Υποθέσεων της ΕΕ, με τον αναπληρωτή 

υπουργό Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρ-
βιτσιώτη να εκπροσωπεί τη χώρα μας. 
Αυτό, το επόμενο διάστημα θα αλλάξει, 
όταν οι εθνικές επιτροπές Foresight ορ-
γανωθούν και ξεκινήσουν να παραγά-
γουν αποτελέσματα, καθώς αυτήν τη 
στιγμή οι διευρωπαϊκές επαφές σε αυτό 
το επίπεδο είναι περισσότερο άτυπες και 
προπαρασκευαστικές. 

Τα πρόσωπα και οι στόχοι
Κεντρικά πρόσωπα στην ελληνική 

επιτροπή Foresight είναι δύο στελέχη 
που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τις προ-
κλήσεις που φέρνει η επόμενη μέρα. 
Ο λόγος για τον γενικό γραμματέα του 
Γραφείου του Πρωθυπουργού Γρηγόρη 
Δημητριάδη και τον Γενικό Γραμματέα 
Ενημέρωσης Γιάννη Μαστρογεωργίου. 
Ο κ. Μαστρογεωργίου έχει ασχοληθεί 
επισταμένως με αυτά τα θέματα, με την 
προηγούμενη ιδιότητά του στο think 
tank «Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση» της 
Άννας Διαμαντοπούλου και δεν σταμά-
τησε ποτέ να ασχολείται, ούτε όταν ήταν 
στον στρατηγικό σχεδιασμό ή αναπλη-
ρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ. 

Το έναυσμα δόθηκε πριν από αρκε-

τούς μήνες και μάλιστα από τα «υψηλά 
κλιμάκια» της Κομισιόν, η οποία έχει θέ-
σει την έννοια του Foresight ως στρατη-
γική προτεραιότητα. Από το γραφείο της 
κας Φον Ντερ Λάιεν, η εντολή χειρισμού 
του ζητήματος έχει δοθεί στον αντιπρό-
εδρο της Κομισιόν και Σλοβάκο επίτροπο 
Μάρος Σέφκοβιτς, ο οποίος στη συνέχεια 
επικοινώνησε με το πρωθυπουργικό 
γραφείο. Όπως λένε οι γνωρίζοντες, νευ-
ραλγικό ρόλο για να «ξεκλειδώσει» το 
εγχείρημα, με «χειρουργικές κινήσεις» 
και επαφές σε υψηλό επίπεδο, διαδραμά-
τισε ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Το αμέσως 
επόμενο διάστημα, μάλιστα, στα χέρια 
του ο πρωθυπουργός θα έχει μια πρώτη 
ανάλυση, ήτοι για τους κεντρικούς στό-
χους και τις βασικές τάσεις που αφορούν 
την Ελλάδα, αλλά και μια πιο «τεχνική 
ανάλυση», ως προς το πώς η έννοια του 
Foresight μπορεί να «κουμπώσει» σε 
υπουργεία και κρατικές δομές. 

Πέραν των κ. Δημητριάδη και Μα-
στρογεωργίου, στην επιτροπή συμ-
μετέχουν καταρτισμένοι επιστήμονες. 
Αναπληρωτής επικεφαλής του κ. Μα-
στρογεωργίου είναι ο Επαμεινώνδας Χρι-
στοφιλόπουλος, κάτοχος της έδρας της 

UNESCO για την έρευνα του μέλλοντος 
που εντάσσεται στο Ίδρυμα Έρευνας και 
Τεχνολογίας. Από το pool του ΙΤΕ προέρ-
χονται και άλλα δύο πρόσωπα, η Ιριάν-
να Δεδούλη, συντονίστρια ερευνητικών 
δραστηριοτήτων στην έδρα της UNESCO, 
αλλά και η Ανδρονίκη Παπατέρπου, η 
οποία είναι σύμβουλος προοπτικής διε-
ρεύνησης. Ακόμα, ως τεχνικός σύμβου-
λος συμμετέχει ο Σταύρος Μαντζανάκης, 
ο οποίος είναι σύμβουλος σε θέματα 
στρατηγικής διερεύνησης και καινοτο-
μίας, ενώ την ομάδα συμπληρώνει ο 
αναπληρωτής διευθυντής του Γραφείου 
Τύπου του πρωθυπουργού, Γιώργος Ευ-
θυμίου. 

Μάλιστα, έχουν συμφωνηθεί και τα 
πρόσωπα που θα εκπροσωπούν τη χώρα 
στους ευρωπαϊκούς «θεσμούς». Ως «μό-
νιμος αντιπρόσωπος» θα λειτουργεί ο κ. 
Μαστρογεωργίου, ο οποίος μία φορά στις 
40 μέρες τα λέει με τους Ευρωπαίους 
ομολόγους του, ενώ στην ετήσια Σύνο-
δο, που θα γίνει, τη χώρα θα εκπροσωπεί 
ως «υπουργός Μέλλοντος» ο υπουργός 
Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Η Σ 
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Με την πλάτη στον τοίχο για την υπόθεση - Καλογρίτσα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Τα… βαρίδια του Τσίπρα 

Ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυ-
βδη βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, 
τη στιγμή που στην Κουμουν-

δούρου η γκρίνια πλέον είναι… κα-
θημερινό φαινόμενο. Ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ έχει από τη μια να αντιμετωπί-
σει την αριστερή του πτέρυγα (η οποία 
ακονίζει τα μαχαίρια της) και από την 
άλλη βρίσκεται εμφανώς με την πλάτη 
στον τοίχο σχετικά με την υπόθεση του 
Ν. Παππά. Οι αποκαλύψεις του Χρ. Κα-
λογρίτσα έχουν θορυβήσει το επιτελείο 
του Αλ. Τσίπρα, καθώς αντιλαμβάνο-
νται ότι επικοινωνιακά πλέον χάνουν 
πόντους, ενώ η δημόσια ατζέντα έχει 
αλλάξει. 

Εξάλλου, ήδη εντός του ΣΥΡΙΖΑ, έχει 
ανοίξει η κουβέντα για τη δημοσκοπι-
κή στασιμότητα του κόμματος, κάτι που 
έχει φτάσει και στα αυτιά του επικεφα-
λής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 
Σε ανύποπτο χρόνο ο Νίκος Φίλης το 
παραδέχτηκε: «Η δημοσκοπική στασι-
μότητα του ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύει ένα πρό-
βλημα φυσιογνωμίας του κόμματος. Ως 
ριζοσπαστική Αριστερά, με τις αναγκαίες 
συμμαχίες, κερδίσαμε την εμπιστοσύνη 
των πολιτών. Το ίδιο μπορεί να γίνει και 
πάλι, χωρίς να υποκύψουμε στον ανερ-
μάτιστο πολυσυλλεκτισμό και στην πα-
λαιοκομματική τακτική «ναι σε όλα, ναι 
σε όλους». 

Τη δεδομένη στιγμή, στην Κουμουν-
δούρου διεξάγεται μια «μάχη», εν όψει 
της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης του 
κόμματος, η οποία εκτός απρόοπτου θα 
γίνει σύντομα. Η φράξια του Ν. Φίλη ου-
σιαστικά θέλει να αναδείξει το έλλειμμα 
στρατηγικής, προτείνοντας μια διαφο-
ρετική αντιπολιτευτική τακτική. Για πα-
ράδειγμα, ενώ ο Παύλος Πολάκης έχει 
βρεθεί αρκετές φορές στο στόχαστρο 
των συντρόφων του, πολλοί θεωρούν 
ότι η μήνυση και ο φάκελος με τις απευ-
θείας αναθέσεις που κατέθεσε στον Άρειο 
Πάγο εναντίον της Σοφίας Νικολάου δεί-
χνουν τον δρόμο που οφείλει να ακολου-
θήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Την ίδια ώρα, πάντως, ο Αλ. Τσίπρας, 
διαβλέποντας ότι δημιουργούνται αρκε-
τά εσωκομματικά προβλήματα, έτεινε 
χείρα… φιλίας προς τον πρώην υπουργό 
Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο. Ο 
άτυπος επικεφαλής των «53+», έπειτα 
από αρκετό καιρό στον πάγο, συμμετείχε 
στο στρογγυλό τραπέζι για τη διαχείριση 
του Ταμείου Ανάκαμψης. Η κίνηση Τσίπρα 
ουσιαστικά μεταφράζεται ως μια «απά-
ντηση» σε όλους όσοι υποστηρίζουν ότι 
υπάρχει χάσμα ανάμεσά τους, μολονότι 
στο παρασκήνιο πολλοί μιλούν για μια 
ιδιότυπη «ανακωχή», τουλάχιστον μέχρι 
νεωτέρας. Ο πολιτικός «φίλος», όμως, 
του Ευ. Τσακαλώτου, Πάνος Σκουρλέτης 
πριν από λίγες ημέρες επέμεινε ότι θα 
έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθήσει διαφο-

ρετική στρατηγική στην ψηφοφορία για 
το Ελληνικό, παρά τις τριβές που είχαν 
δημιουργηθεί από την «ανταρσία» του 
στη Βουλή. 

 
«Η συνταγή Μπάιντεν» 
Από την πλευρά του, ο επικεφαλής 

της αξιωματικής αντιπολίτευσης θεωρεί, 
σύμφωνα με τους συνεργάτες του, ότι 
οι διαφορετικές απόψεις δεν αποτελούν 
κάτι παράδοξο για ένα κόμμα της Αρι-
στεράς. Εντούτοις, αντιλαμβάνεται ότι 
οι συνεχείς διαφοροποιήσεις εκπέμπουν 
μια εικόνα «διάλυσης» ή ακόμα και αμ-
φισβήτησης των επιλογών της ηγεσίας. 

Παρ’ όλα αυτά, στενοί συνεργάτες 
του κ. Τσίπρα υπογραμμίζουν ότι η κα-
τεύθυνση της διακυβέρνησης Μπάιντεν 

αποδεικνύει ότι υπάρχει εναλλακτικός 
δρόμος όσον αφορά την οικονομία αλλά 
και την κοινωνική πολιτική. Ενδεικτική 
είναι, εξάλλου, και η πρόσφατη αναφο-
ρά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ σε άρθρο 
του στην «Καθημερινή»: «Δυστυχώς στη 
χώρα μας, η κυβέρνηση υπερασπίζεται 
τον παλιό κόσμο. Δεν παρακολουθεί τις 
πρωτοβουλίες Μπάιντεν για την αύξηση 
του κατώτατου μισθού, τη φορολόγηση 
του μεγάλου πλούτου με νέα εργαλεία, 
την ενίσχυση της παρέμβασης του κρά-
τους στην αγορά». 

 
Το πρόβλημα 
Σε κάθε περίπτωση, όσο κι αν σε πο-

λιτικό επίπεδο διεξάγεται μια μεγάλη 
προσπάθεια ώστε να παρουσιαστεί ένας 
νέος «δρόμος», οι αποκαλύψεις για την 
υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών δη-
μιουργούν ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα. 
Στην Κουμουνδούρου επιδιώκουν τρία 
πράγματα:

• Να εμφανίσουν ως παντελώς αναξι-
όπιστο τον Χρ. Καλογρίτσα.

• Να αποδείξουν ότι ο επιχειρηματίας 
δεν ήταν ποτέ «μπροστινός», έχοντας 
ήδη πολύ πριν από τον διαγωνισμό για 
τις τηλεοπτικές άδειες τα χρήματα στο 
ταμείο της εταιρείας του.

• Ότι πρόκειται για μια διαφορά δύο 
προσώπων (Καλογρίτσας - Χούρι), διότι 
ο επιχειρηματίας δεν θέλει να επιστρέψει 
τα 3 εκατ. ευρώ που φέρεται να έλαβε 
από τους Λιβανέζους της CCC. 

Το αφήγημα, όμως, προς στιγμήν 
αντιλαμβάνονται ότι δύσκολα θα… βγει, 
με τις αποκαλύψεις από τον κ. Καλογρί-
τσα να διαδέχονται η μία την άλλη. Εξ ου 
κιόλας παρατηρείται δυσφορία στο εσω-
τερικό, ενώ ακόμα και οι «έμπειροι» Π. 
Πολάκης και Δ. Τζανακόπουλος δείχνουν 
να προβληματίζονται. Όλοι, πάντως, 
αντιλαμβάνονται ότι θα προκύψει σαφής 
«ζημιά», εκτιμώντας ότι η υπόθεση θα 
φτάσει στο ειδικό δικαστήριο, αφού η ΝΔ 
έχει την πλειοψηφία στην Προανακριτική 
Επιτροπή.

Τ Ο Υ  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ  Δ Ι Α Μ Α Ν Τ Η 
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To μήνυμα Μητσοτάκη για την Καλαμαριά

Βέλτιστοι τρόποι αξιοποίησης του παραλιακού 
μετώπου προς όφελος των πολιτών

Με ένα αισιόδοξο μήνυμα για 
το μέλλον της  Καλαμαριάς 
και ιδιαίτερα της  παρα-

λιακής ζώνης , του Κυβερνείου και 
του  στρατοπέδου Κόρδα, ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης  έφτασε στη Θεσσαλονί-
κη για να συναντηθεί με το δήμαρχο 
Καλαμαριάς Γιάννη Δαρδαμανέλη  
προσπαθώντας να βρει λύσεις σε ζητή-
ματα που απασχολούν την περιοχή. 

Η παρέμβαση το Πρωθυπουργού σε 
θέματα της περιοχής της Καλαμαριάς 
ήταν καθοριστική σε μια στιγμή που έχει 
ξεσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων από την 
τοπική κοινωνία της περιοχής για την 
αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης της 
Αρετσούς και τις καθυστερήσεις που πα-
ρατηρούνται. 

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι 
στόχος είναι να  αναζητηθούν οι βέλτι-
στοι τρόποι χρήσης και αξιοποίησης του 
χώρου του πρώην στρατοπέδου Κόδρα 
και του Κυβερνείου, προς όφελος των 
πολιτών, με παράλληλη προστασία του 
πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος της 
περιοχής, ενώ για την Μαρίνα Καλα-
μαριάς (Αρετσού), που υπάγεται στο 
Υπερταμείο (TAIΠΕΔ) και υπάρχει έντονο 
επενδυτικό ενδιαφέρον,  τονίστηκε ότι οι 
όροι θα τεθούν άμεσα προς διαβούλευ-
ση.

Παράλληλα στη συνάντηση που είχε 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Δημαρχείο 
με τον δήμαρχο Καλαμαριάς, παρουσία  
του υφ Εσωτερικών - Μακεδονίας Θρά-
κης Σταύρο Καλαφάτης, τον ΓΓ Υποδο-
μών, Γιώργο  Καραγιάννη τον Διευθύνων 
Σύμβουλο  του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ), 
Γρήγορη Δ. Δημητριάδη, εξετάστηκε το 
ζήτημα της διάνοιξης του τμήματος της 
οδού Πόντου, από την Καυκάσου έως 
την Ικάρων (Περιφερειακή Τάφρο). Πρό-
κειται για οδικό άξονα που έχει ιδιαίτερη 
σημασία, καθώς ουσιαστικά λειτουργεί 
ως κεντρική αστική αρτηρία, ενώ στο 
αδιάνοικτο τμήμα έχουν κατασκευαστεί 
τρεις σταθμοί της επέκτασης του Μετρό 
(Αρετσού, Κρήνη και Μίκρα). Εκτός από 

το άνοιγμα των σταθμών του Μετρό  σχε-
διάζεται και  η κατασκευή έργων αντι-
πλημμυρικής προστασίας στην περιοχή. 

«Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε 
-πάντα με την Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώ-
του βαθμού- να κάνουμε μια λογική κα-
τανομή αρμοδιοτήτων ποια είναι τα έργα 
που αφορούν την κεντρική κυβέρνηση, 
την Περιφέρεια, φορείς όπως το Υπερτα-
μείο και οι ελεγχόμενες από αυτό ανώ-
νυμες εταιρίες του Δημοσίου, έτσι ώστε 
να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής, να 
δημιουργήσουμε νέες δουλειές» τόνισε 
μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης   
ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη να γίνει 
άνοιγμα της Θεσσαλονίκης και της Κα-
λαμαριάς προς τη θάλασσα. Σε ένα Δήμο 
με τόση μεγάλη ομορφιά -που αποτελεί 
φυσική συνέχεια του παράκτιου μετώ-
που της Θεσσαλονίκης- να μπορέσουμε 
ακόμα πιο ουσιαστικά να ανοίξουμε την 
πόλη προς την θάλασσα», υπογράμμισε 
ο Πρωθυπουργός. Στη συνάντηση έδω-
σαν το παρόν η Γενική Γραμματέας του 
Δήμου Ελένη Φύκα και ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Κυρα-
τζής.
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Ο βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ Δρ. Ευριπίδης Στυλιανίδης στην karfitsa

Λείπουν τα σύμβολα μιας γνήσιας 
θετικής ελληνικής μαγκιάς

«Η νέα γενιά πρέπει να ξαναδεί να 
αναδεικνύονται θετικά πρότυπα. Λεί-
πουν τα σύμβολα μιας γνήσιας θετικής 
ελληνικής μαγκιάς. Τα τελευταία χρόνια 
συναντήθηκε η τρομοκρατία με το ορ-
γανωμένο έγκλημα», δηλώνει σε συ-
νέντευξη του στην karfitsa ο βουλευτής 
Ροδόπης της ΝΔ Δρ. Ευριπίδης Στυλιανί-
δης αναφερόμενος στις υποθέσεις πολύ 
σκληρών εγκλημάτων που έχουν δει το 
φως της δημοσιότητας το τελευταίο διά-
στημα.  Όσον αφορά την επόμενη ημέρα 
στη χώρα ο κ. Στυλιανίδης τονίζει πως ο 
ίδιος πιστεύει στην πραγματική οικονο-
μία και όχι στην εικονική οικονομία των 
«προγραμματάκηδων». Παράλληλα ο 
βουλευτής εξηγεί σχετικά με το νέο ερ-
γασιακό νομοσχέδιο πως η ευελιξία στο 
χώρο της αγοράς και της εργασίας, όταν 
συνδυάζεται βεβαίως με την εργασιακή 
ασφάλεια, μπορεί να επιτύχει καλύτερα 
αποτελέσματα.

Με το σταδιακό άνοιγμα των οικο-
νομικών δραστηριοτήτων προς τα πού 
πιστεύετε πως πρέπει να κατευθύνει την 
οικονομική της βοήθεια και στήριξη η 
κυβέρνηση;

Πιστεύω στην πραγματική οικονο-
μία και όχι στην εικονική οικονομία των 
«προγραμματάκηδων». Η Πολιτεία 
πρέπει να χαράσσει εθνική στρατηγική 
ανάπτυξης και εξωστρέφειας και η αγο-
ρά να εντάσσεται σε αυτή. Οφείλουμε 
να απενοχοποιήσουμε το κέρδος και τη 
φιλοδοξία, καθιστώντας τες κινητήριες 
δυνάμεις δημιουργίας. Για να επιτευχθεί 
αυτό, απαιτείται το ιδιωτικό συμφέρον 
να διέρχεται μέσα από το δημόσιο, το 
κοινωνικό και το εθνικό συμφέρον. Με 
αυτά τα κριτήρια πιστεύω ότι πρέπει οι 
παρεμβάσεις μας να προσανατολιστούν 
στον πρωτογενή τομέα διαμορφώνοντας 
τις βάσεις για μια Εθνική Στρατηγική Δι-
ατροφικής Αυτάρκειας. Η έξυπνη γεωρ-
γία ακριβείας, η συμβολαιακή βιολογική 
γεωργία και κτηνοτροφία, ένα σύγχρονο 

σύστημα τροφοδοσίας που θα αξιοποιεί 
το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις συνδυ-
ασμένες μεταφορές, μια ολιστική πολι-
τική αξιοποίησης των υδάτινων πόρων 
μπορούν να καταστήσουν την Ελλάδα 
μοντέλο πράσινης ανάπτυξης και βασικό 
τροφοδότη ποιοτικών προϊόντων μεσο-
γειακής διατροφής της ΕΕ, κάτι που κα-
θίσταται όλο και περισσότερο ζητούμενο 
στον κόσμο μετά την πανδημία. Επίσης, 
η Ψηφιακή Σύγκλιση δεν αναμορφώνει 
απλά το κράτος και την οικονομία, αλλά 
ανοίγει και νέες ευκαιρίες στο χώρο των 

υπηρεσιών και της εκπαίδευσης. Η Ελ-
λάδα αν απομακρυνθεί από τις ιδεοληψί-
ες του παρελθόντος, μπορεί να καταστεί 
διεθνές κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας 
και πολιτισμού κερδίζοντας περισσότερα 
οφέλη ακόμα και από τον τουρισμό. 

Θεωρείτε σωστή την ημερομηνία 
ανοίγματος του τουρισμού; Κάποιες χώ-
ρες δεν μας θεωρούν ασφαλή προορι-
σμό ακόμη; Ποιο είναι το «στοίχημα» 
που πρέπει να κερδίσουμε φέτος;

Φέτος είναι η ευκαιρία του οδικού 
τουρισμού. Ρωσία και Ρουμανία έχουν 

ήδη αποκλείσει την Τουρκία ως προορι-
σμό λόγω της εκεί κατάστασης. Πρέπει 
να κρατήσουμε ανοιχτές και ασφαλείς 
τις πύλες εισόδου της Χώρας μας και να 
προσελκύσουμε με έξυπνους τρόπους 
επισκέπτες και σε νέους προορισμούς 
έξω από τους κλασικούς. Γι’ αυτό το 
λόγο κάναμε τεράστια προσπάθεια εκτός 
από το Ορμένιο και τον Προμαχώνα να 
ξανανοίξει ο κάθετος άξονας της Νυμ-
φαίας στην Κομοτηνή από την οποία δι-
έρχονταν πάνω από 1,8 εκ ΙΧ το χρόνο. 
Είναι σωστό που κινηθήκαμε έγκαιρα και 

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Ο Ν  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο  Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Τ Η
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επιθετικά κυρίως για την βόρεια Ελλάδα 
που προσδοκά φέτος να καταστεί προο-
ρισμός.

Το πρόγραμμα «Ελευθερία» προ-
χωράει με τους ταχύτερους δυνατούς 
ρυθμούς ή θα μπορούσαν να «τρέχουν» 
ακόμη πιο γρήγορα οι εμβολιασμοί;

Η οργάνωση των εμβολιασμών εί-
ναι εξαιρετική. Όλα γίνονται έγκαιρα και 
συντεταγμένα, ψηφιακά και εξατομικευ-
μένα. Ο πολίτης νιώθει για πρώτη φορά 
ότι η Πολιτεία τον σέβεται. Η όποια κα-
θυστέρηση οφείλεται σε εξωγενείς πα-
ράγοντες, όπως πχ η ασυνέπεια κάποιων 
φαρμακευτικών εταιρειών στην παράδο-
ση εμβολίων προς την ΕΕ. Επίσης απο-
τελεσματικά τρέχει και η καμπάνια ενη-
μέρωσης κατά των αντιεμβολιαστικών 
προκαταλήψεων. Είναι μια ευκαιρία για 
όλους μας να αναπτύξουμε το αίσθημα 
της ατομικής ευθύνης συνδυασμένα με 
μια νέα συλλογική συνείδηση αλληλεγ-
γύης. Αυτό είναι και το δίδαγμα της παν-
δημίας, η ατομική ευθύνη ταυτίζεται με 
την πραγματική αγάπη και το σεβασμού 
για τους άλλους.

Ποιες είναι οι σημαντικές αλλαγές 
που προωθούνται με το νέο εργατικό 
νομοσχέδιο προς απάντηση στην αξιω-

ματική αντιπολίτευση που δηλώνει πως 
εξυπηρετεί τα «μεγάλα συμφέροντα» 
των εργοδοτών;

Η ευελιξία στο χώρο της αγοράς και 
της εργασίας, όταν συνδυάζεται βεβαίως 
με την εργασιακή ασφάλεια, μπορεί να 
επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα, τόσο 
για τους εργαζόμενους όσο και για τις 
επιχειρήσεις. Οι ιδεοληπτικές και οστεο-
ποιημένες αντιλήψεις του παρελθόντος 
δεν αντέχουν πλέον να εξυπηρετούν τις 
νέες συνθήκες. Για μένα τα πλεονεκτή-
ματα της νέας εποχής είναι η ευελιξία, 
η ταχύτητα, η κινητικότητα και φυσικά η 
ισόρροπη συμμετοχή εργαζόμενου και 
εργοδότη, όχι μόνο στο ρίσκο αλλά και 
στα κέρδη. Εκεί θα έπρεπε να εστιάσουν 
οι εργαζόμενοι για να πολλαπλασιάσουν 
τα οφέλη τους. Μόνο ένα τέτοιο μοντέ-
λο λαϊκού καπιταλισμού κόντρα στον 
αρχαίο κρατισμό και στον ολιγοπωλια-
κό καπιταλισμό μπορεί να στηρίξει τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να δια-
σφαλίσει ίσες ευκαιρίες για τους άξιους 
επαγγελματίες και ασφαλείς προοπτικές 
για τους συνεπείς εργαζόμενους.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα το 
πανελλήνιο έχει γίνει μάρτυρας πολύ 
σκληρών εικόνων και δολοφονιών που 

προκάλεσαν το κοινό αίσθημα. Θεωρείτε 
πως πρέπει να αλλάξει κάτι στην ποινική 
αντιμετώπιση ανάλογων υποθέσεων;

Τα τελευταία χρόνια συναντήθηκε η 
τρομοκρατία με το οργανωμένο έγκλη-
μα. Χαλάρωσε το κράτος. Κυριάρχησαν 
ξένα κυκλώματα στην παρανομία. Άλ-
λαξαν οι κώδικες ακόμα και στον υπόκο-
σμο. Η ανθρώπινη ζωή για κάποιους δεν 
έχει την αξία που θα έπρεπε. Η σκληρό-
τητα και η βαναυσότητα που καθημερινά 
βλέπουμε από τα τηλεοπτικά δελτία εί-
ναι εισαγόμενη, αλλά οφείλεται και στις 
αλλαγές που είχαν συντελεστεί στο σύ-

στημα. Πιστεύω όμως πως πέρα από την 
ανάγκη της αυστηρής αστυνόμευσης εί-
ναι πιο αναγκαία η κυριαρχία μιας άλλης 
κουλτούρας. Η παιδεία είναι αυτή που θα 
εξημερώσει τα ήθη και θα αποκαταστή-
σει την αξία του ανθρώπου κι αυτό είναι 
ένα στοίχημα που πρέπει να το κερδίσου-
με όλοι μαζί, η οικογένεια, η εκπαίδευση, 
η κοινωνία, τα ΜΜΕ. Η νέα γενιά πρέπει 
να ξαναδεί να αναδεικνύονται θετικά 
πρότυπα. Λείπουν τα σύμβολα μιας γνή-
σιας θετικής ελληνικής μαγκιάς, που θα 
προτάσσει την ανθρωπιά, τη δημιουργία 
και την πατρίδα.

Η σκληρότητα και η βαναυσότητα που 

καθημερινά βλέπουμε από τα τηλεοπτικά 

δελτία είναι εισαγόμενη, αλλά οφείλεται 

και στις αλλαγές που είχαν συντελεστεί στο 

σύστημα
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Η «ατζέντα»  Θεσσαλονίκη αλλάζει την πόλη

Φως στο τούνελ της απομόνωσης 

Μια «πυρετώδης» εβδομά-
δα όπου όλα τα βλέμματα 
στράφηκαν στη Θεσσαλονί-

κη, είναι αυτή που ολοκληρώνεται,   με 
την  πολιτικο –οικονομική καρδιά της 
χώρας να χτυπά στην πόλη, στην οποία 
βρέθηκε μεγάλο μέρος του υπουργι-
κού συμβουλίου, όπως και ο πρωθυ-
πουργός  Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Αυτή η τελευταία επίσκεψη του πρω-
θυπουργού και πλήθους πρωτοκλασά-
των κυβερνητικών στελεχών και υπουρ-
γών με τα σημαντικότερα χαρτοφυλάκια 
στη Θεσσαλονίκη, αποδεικνύει για ακόμη 
μια φορά πως μπορεί  κάποιος να έχει 
αρκετά να καταλογίσει στην κυβέρνη-
ση, μπορεί για λόγους αντιπολίτευσης 
να υπάρχει κριτική, μπορεί να υπάρχουν 
πολιτικές διαφωνίες με τον πρωθυπουρ-
γό και τον τρόπο που ασκεί διοίκηση στο 
υψηλότερο επίπεδο, αλλά κανείς δεν 
μπορεί να του καταλογίσει αδιαφορία για 

την συμπρωτεύουσα, και μικρή ατζέντα 
για την Θεσσαλονίκη. Ο πρωθυπουρ-
γός και οι υπουργοί  του ήρθαν για να 
εγκαινιάσουν, να ανακοινώσουν και να 
τρέξουν  κυρίως θέματα υποδομών που 
μόλις ολοκληρωθούν η Θεσσαλονίκη θα 
είναι μια άλλη πόλη, θα μπορεί να προ-
σφέρει διαφορετικές και πολύ υψηλότε-
ρου επιπέδου υπηρεσίες και θα έχει ανοί-
ξει η πύλη για επενδύσεις στο τουριστικό 
κομμάτι και όχι μόνο. 

Αεροδρόμιο 10 εκατ. επιβατών ετη-
σίως

Ο πρωθυπουργός έδωσε το παρόν 
στα εγκαίνια των 14 αεροδρομίων διαχεί-
ρισης Fraport Greece, που πραγματοποι-
ήθηκαν  στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» 
. Στις δηλώσεις του αναφέρθηκε «στις 
τεράστιες προοπτικές της Θεσσαλονίκης, 
που επιτέλους αποκτά το αεροδρόμιο 
που της αξίζει», προσθέτοντας  ότι πρό-
κειται για μία μόνο από τις πιο δυναμικές 
όψεις ενός προγράμματος αναβάθμισης 

14 περιφερειακών αεροδρομίων. Μια 
επένδυση ύψους 440 εκατομμυρίων 
ευρώ, που αλλάζει πλήρως τα δεδομένα 
σε 11 νησιά  και σε τρεις ηπειρωτικούς 
προορισμούς προσθέτοντας τελικά έσο-
δα στα δημόσια ταμεία αλλά και παρα-
πάνω από 10.000 νέες θέσεις εργασίας.

Η επένδυση της Fraport για την 
αναβάθμιση των 14 περιφερειακών αε-
ροδρομίων, ανάμεσα τους και αυτό της 
Θεσσαλονίκης, ενισχύει τις ταξιδιωτικές 
υποδομές της χώρας με πέντε νέους, 
σύγχρονους αεροσταθμούς.

Το μεγαλύτερο καινούργιο terminal 
δημιουργήθηκε στο  αεροδρόμιο «Μα-
κεδονία» της Θεσσαλονίκης, όπου το 
επιπρόσθετο εμβαδόν του αγγίζει τα 
34.100 τετραγωνικά μέτρα, τονώνοντας 
τον γεωστρατηγικό ρόλο της πόλης ως 
διαμετακομιστικού και εμπορικού κόμ-
βου. Εκτιμάται ότι  έως το 2026 ο ανα-
βαθμισμένος αερολιμένας θα μπορεί 
να εξυπηρετήσει περισσότερους από 

10 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, νού-
μερο που θα συνιστά αύξηση της τάξης 
του 48% σε σχέση με το προπανδημικό 
2019.

Το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με τον 
νέο υπερσύγχρονο αεροσταθμό που 
απέκτησε ήρθε πιο κοντά σε νέους προ-
ορισμούς, ενώ ταυτόχρονα έγινε πολύ 
πιο ελκυστικό σε μεγάλες αεροπορικές 
εταιρίες, ώστε να το εντάξουν στα δρο-
μολόγια των γραμμών τους.

Η υπεραξία της μαρίνας σκαφών 
αναψυχής

Λίγες ώρες πριν ο Υπουργός Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων ο οποίος βρέθηκε 
επίσης στην Θεσσαλονίκη, επισκέφθηκε 
τον Δήμο Θερμαϊκού, σηματοδοτώντας 
με την παρουσία του την έναρξη των 
διαδικασιών για την κατασκευή νέας 
μαρίνας τουριστικών σκαφών στο παλιό 
λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας, τουλάχι-
στον 200 θέσεων ελλημενισμού. Όπως 
ανακοίνωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης,  μπή-
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κε η υπογραφή προγραμματικής σύμ-
βασης μεταξύ του Δήμου Θερμαϊκού και 
της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) .  Ο 
Υπουργός  εξήγησε  πως η ΜΟΔ θα ανα-
λάβει την κατάρτιση μελετών και των τε-
χνικών δελτίων για τη μελέτη του έργου, 
έτσι ώστε να προχωρήσει το συντομότε-
ρο δυνατό η προκήρυξη διαγωνισμού για 
την υλοποίησή του, με εξασφαλισμένη 
χρηματοδότηση, είτε από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είτε από 
το νέο ΕΣΠΑ. Διευκρίνισε επίσης, ότι οι 
μελέτες για την κατασκευή του έργου εν-

δεχομένως να ολοκληρωθούν εντός του 
2021, ώστε το πρότζεκτ να δημοπρατη-
θεί εντός του 2022. 

Η δημιουργία μαρίνας για σκάφη 
αναψυχής ανοίγει μια μεγάλη τουριστι-
κή αγορά σε ολόκληρη την Μητροπο-
λιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, η οποία 
ήταν εντελώς κλειστή. Το συγκεκριμένο 
έργο αποτελούσε πάγιο αίτημα ετών του 
συνόλου των φορέων, καθώς η ζήτηση 
είναι δεδομένη και υπήρχε. Ο τουρισμός 
σκαφών αναψυχής ανήκει στο κομμάτι 
του λεγόμενου  ποιοτικού τουρισμού, 
ανθρώπων με υψηλό κατά κύριο λόγο 
εισόδημα και με μεγάλα περιθώρια 

υπεραξίας. Μόνο το γεγονός ότι με την 
ολοκλήρωση του έργου, θα δίνεται η 
δυνατότητα  παρουσίας  πολύ γνωστών 
ονομάτων από διάφορους χώρους σε δι-
εθνές επίπεδο, στην Θεσσαλονίκη, απο-
τελεί μια πάρα πολύ καλή διαφήμιση για 
την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. 

Ταυτόχρονα, οι παράλληλες οικονο-
μικές δραστηριότητες που θα αναπτυ-
χθούν γύρω από το έργο της μαρίνας και 
τη λειτουργία της, θα δώσουν εισόδημα, 
ευκαιρία για επενδύσεις και νέες θέσεις 
εργασίας. 

Με ένα αεροδρόμιο έτοιμο σε λίγα 
χρόνια να υποδέχεται και να εξυπηρετεί 

επιβάτες που σε απολύτους αριθμούς ξε-
περνούν ετησίως τον πληθυσμό της Ελ-
λάδας  και με υποδομές που επιτρέπουν 
τη  σύνδεση με περισσότερους προορι-
σμούς, αλλά και με μια μαρίνα τουλάχι-
στον 200 θέσεων για σκάφη αναψυχής, 
η Θεσσαλονίκη αποκτά σίγουρα μεγαλύ-
τερη εξωστρέφεια, μπαίνει στον «χάρτη» 
αυξημένων τουριστικών υπηρεσιών, τη 
στιγμή που βγαίνει και από μια απομόνω-
ση η οποία απόρρεε από έλλειψη υποδο-
μών. Μια έλλειψη  η οποία χρειάζεται και 
άλλα μεγάλα έργα σε διαφορετικά επίπε-
δα, για να καλυφθεί πλήρως.

reportage

Καυτανζόγλειο  για μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις
Στην Θεσσαλονίκη βρέθηκε και ο 

Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης 
Αυγενάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το 
Καυτανζόγλειο στάδιο, ξεναγήθηκε 
στις εγκαταστάσεις του και μίλησε με 
την πρόεδρο του σταδίου, Καλυψώ Γού-
λα ενώ εγκαινίασε και το νέο ταρτάν.

Ο Υφυπουργός γνωστοποίησε πως 
η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθ-
μιση, ώστε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το Καυτανζόγλειο για 
όσο διάστημα κατασκευάζεται το νέο 

γήπεδο της Τούμπας. Η ρύθμιση αυτή 
θα ενταχθεί στο νέο νομοσχέδιο που 
κατατίθεται στη Βουλή την επόμενη 
εβδομάδα και αφορά το πρότζεκτ του 
νέου γηπέδου.

Ωστόσο, ο Υπουργός αναφέρθη-
κε και σε κάτι πολύ σημαντικό για τις 
αθλητικές υποδομές της Θεσσαλονίκης 
και την αναβάθμιση τους. Όπως ανακοί-
νωσε, τα έργα στο Καυταζόγλειο συνε-
χίζονται και η ολοκλήρωσή τους είναι 
μείζονος σημασίας καθώς, το γήπεδο 

αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο για 
την πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και 
για ολόκληρη την Ελλάδα.

Ο κ. Αυγενάκης τόνισε «θα βάλουμε 
μπροστά ώστε να γίνουν εδώ μεγάλες 
διοργανώσεις. Με τις  παρεμβάσεις που 
έχουν γίνει θα είμαστε σε θέση, να ανα-
λάβουμε διοργανώσεις και εδώ». 

Η ανάληψη μεγάλων αθλητικών 
διοργανώσεων από το Καυτανζόγλειο 
στάδιο, σημαίνει οφέλη για ολόκληρη 
την πόλη, οικονομικά και κοινωνικά. 

Είναι σίγουρο πως θα υπάρχει πολύ 
μεγάλη ικανοποίηση από μεγάλη με-
ρίδα πολιτών  που τους  αρέσει να 
παρακολουθούν  και άλλα αθλήματα 
πέρα από τα δημοφιλή μπάσκετ, πο-
δόσφαιρο, να έχουν  τη  δυνατότητα να 
επισκέπτονται στην πόλη όπου διαμέ-
νουν λαμπερές αθλητικές εκδηλώσεις 
με αθλητές υψηλού επιπέδου. Ταυτό-
χρονα και το οικονομικό όφελος μόνο 
αμελητέο δεν είναι, χωρίς να μπορεί να 
υπολογιστεί ακόμη με ακρίβεια.
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Τα νέα μέτρα στήριξης για την τόνωση της οικονομίας, που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση

«Κούρεμα» επιχειρηματικών δανείων 
και ρύθμιση – πακέτα για τα κορονο-χρέη 

«Kούρεμα» οφειλών, μείωση επιτο-
κίου, επιμήκυνση της περιόδου αποπλη-
ρωμής του δανείου και άλλες ευνοϊκές 
ρυθμίσεις για τα δάνεια των μικρομεσαί-
ων, οι οποίοι έχουν πληγεί από την παν-
δημία, δρομολογεί άμεσα η κυβέρνηση.

Οι νέες ρυθμίσεις που ενσωματώνο-
νται στο πρόγραμμα «Γέφυρα 2» ανα-
μένεται να κατατεθούν για ψήφιση στη 
Βουλή τις επόμενες ημέρες, και, όπως 
ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας, προέκυψαν έπειτα από 
εκτεταμένες διαβουλεύσεις της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέ-
ους με τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. 
«Πρόκειται για μέτρα που ενεργοποι-
ούνται πρώτη φορά στη χώρα μας και 
είναι προς όφελος των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και για τη διατήρηση της 
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, 
διασφαλίζοντας έτσι την ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας», δήλωσε ο Χρή-
στος Σταϊκούρας.

Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο 
εξετάζει μια νέα συνολική ρύθμιση των 
οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων 
προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Τα-
μεία, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της 
ευρύτερης στρατηγικής για ανάκαμψη 
της οικονομίας μετά την πανδημία. 

Με τις νέες ρυθμίσεις για τα δάνεια 
των μικρομεσαίων, οι διευκολύνσεις εί-
ναι οι εξής:

Α. Στην περίπτωση ρύθμισης 
μη εξυπηρετούμενου δανείου:
1. Να παρέχουν μείωση του επιτο-

κίου ρύθμισης, κατά τουλάχιστον 10%, 
συγκριτικά με το επιτόκιο που ίσχυε πριν 
από την αναδιάρθρωση του δανείου, με 
διάρκεια οκτώ μηνών (δηλαδή όσο δι-
αρκεί η επιδότηση).

2. Να παρέχουν ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα:

α) μείωση του επιτοκίου ρύθμισης, 
για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης απο-

πληρωμής, ή/και
β) διαγραφή ποσοστού τόκων υπερη-

μερίας και εξωλογιστικών τόκων, ή/και
γ) διαγραφή ποσοστού κεφαλαίου 

(εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κρι-
τήρια, όπως ότι το χρέος είναι μεγαλύτε-
ρο της εμπορικής αξίας της περιουσίας 
του οφειλέτη, συνοφειλετών και εγγυη-
τών, δεν προκύπτει περίσσευμα εσόδων 
από τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία 
κ.λπ.), ή/και

δ) επιμήκυνση της περιόδου απο-
πληρωμής.

3. Να μην αυξήσουν τη δόση του δα-
νείου μετά τη λήξη της επιδότησης και 
μέχρι την οριστική αποπληρωμή του δα-
νείου.

Β. Στην περίπτωση 
εξυπηρετούμενων δανείων:
1. Να μην τροποποιήσουν τους όρους 

του δανείου (π.χ. κεφάλαιο, επιτόκιο, δι-
άρκεια αποπληρωμής) σε σχέση με τους 
όρους που υπήρχαν πριν από τη χορήγη-

ση της κρατικής επιδότησης.
2. Να μην αυξήσουν τη δόση του δα-

νείου μετά τη λήξη της επιδότησης και 
μέχρι την οριστική αποπληρωμή του δα-
νείου.

Tα νέα μέτρα θα ισχύσουν και για τις 
33.792 επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτη-
ση στο πρόγραμμα «Γέφυρα 2».

Σημειώνεται ότι μέχρι τις 31 Μαΐου 
οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση στο πρόγραμμα και να επωφελη-
θούν της επιδότησης του επιχειρηματι-
κού τους δανείου για οκτώ μήνες καθώς 
και των ανωτέρω νέων διευκολύνσεων.

Δεδομένων αυτών των εξελίξεων, η 
πληρωμή της 1ης δόσης θα πραγματο-
ποιηθεί στα τέλη Ιουνίου και θα αφορά 
αναδρομικά και τον μήνα Μάιο. Έτσι, οι 
επιχειρήσεις θα μπορέσουν να αξιοποι-
ήσουν συνδυαστικά και το πρόγραμμα 
επιδότησης τόκων επιχειρηματικών δα-
νείων.

Ανάσες για νοικοκυριά 

και επιχειρήσεις
Παράλληλα, αναμένεται να ξεκινή-

σουν το καλοκαίρι και οι συζητήσεις για 
το νέο σχέδιο ρύθμισης των φορολο-
γικών και ασφαλιστικών οφειλών, στο 
πλαίσιο της 11ης αξιολόγησης της ελ-
ληνικής οικονομίας. Οι τελικές αποφά-
σεις αναμένονται εντός του φθινοπώρου, 
όταν θα υπάρχει μια ολοκληρωμένη ει-
κόνα στο μέτωπο της υγειονομικής κρί-
σης αλλά και των πληγών που αφήνει 
πίσω της η πανδημία στο μέτωπο των 
χρεών.

Με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μόνο 
προς την Εφορία να αγγίζουν τα 110 δισ. 
ευρώ, το οικονομικό επιτελείο σκέφτεται 
να δώσει ανάσες στα νοικοκυριά και στις 
επιχειρήσεις που θα δυσκολευτούν να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους 
από το 2022 και μετά, όταν θα πρέπει 
να αρχίσουν να αποπληρώνουν τα χρέη 
προς Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, 
που έχουν «παγώσει» μέχρι το τέλος του 
έτους.

Τ Η Σ  Α Μ Α Λ Ι Α Σ  Κ Α Τ Ζ Ο Υ 
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Ρύθμιση «σκούπα» 
για τα χρέη της πανδημίας

Σε μία νέα ενιαία ρύθμιση με περισσότερες 
δόσεις διάρκειας έξι ετών θα ενταχθούν όλα 
τα χρέη της πανδημίας που δημιουργήθηκαν 

είτε από απλήρωτους φόρους είτε από τις κρατικές 
ενισχύσεις, σύμφωνα με το τελευταίο σενάριο που 
μελετούν οι επιτελείς του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με αρμόδιο κυβερνητικό αξιωματούχο, το 
οικονομικό επιτελείο επανεξετάζει το πλαίσιο της ρύθμι-
σης για τα χρέη της πανδημίας, με στόχο να διευκολυν-
θούν οι οφειλέτες για την αποπληρωμή τους, αναγνωρί-
ζοντας ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, από το 2022, να 
πληρώνουν και τα παλαιά χρέη και τις τρέχουσες υπο-
χρεώσεις.

Η ρύθμιση θα είναι «πακέτο» για όλες τις οφειλές 
και συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει τόσο τις οφειλές που 
δημιουργήθηκαν από απλήρωτους φόρους και δόσεις 
ρυθμίσεων από τον Μάρτιο του 2020 και μετά, καθώς και 
τις οφειλές που προκύπτουν από τους επτά κύκλους των 
Επιστρεπτέων Προκαταβολών.

Πρόκειται για χρέη ύψους 2 δισ. ευρώ, που προέρχο-
νται από απλήρωτους φόρους και οφειλές ύψους περίπου 
4,5 – 5 δισ. ευρώ από τις Επιστρεπτέες Προκαταβολές.

Με βάση τα σενάρια που εξετάζονται στο υπουργείο 
Οικονομικών:

Στα χρέη που δημιουργήθηκαν από τον Μάρτιο του 
2020 έως και τον Ιούνιο του 2020, θα προστεθούν και 
τα χρέη των επομένων μηνών από τον Ιούλιο του 2020 
και μετά. Οι συγκεκριμένες οφειλές θα μπορούν να ρυθ-
μιστούν από τον Ιανουάριο του 2022 σε 24 ή 48 δόσεις, 
με επιτόκιο 2,5% ή 5% αντίστοιχα.

Στα χρέη από φόρους θα προστεθεί, όπως προανα-
φέρθηκε, και το τμήμα των Επιστρεπτέων Προκαταβο-
λών που πρέπει να επιστρέψει κάθε επιχειρηματίας (από 
70% έως 50%). Με βάση την τελευταία εξαγγελία, οι 
οφειλές από τις Επιστρεπτέες Προκαταβολές θα επιστρα-
φούν σε 60 δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο 
του 2022.

Επίσης, θα ενταχθούν στα υπό ρύθμιση χρέη και οι 
οφειλές από τα εκκαθαριστικά του φόρου εισοδήματος 
και του ΕΝΦΙΑ.

Η νέα σκέψη του ΥΠΟΙΚ, που συζητεί με τους «θε-
σμούς» είναι το άθροισμα όλων των οφειλών να απο-
κληρωθεί μέσα από διευρυμένη ρύθμιση 36 ή 72 δόσε-
ων, με διαφοροποίηση του επιτοκίου, το οποίο θα είναι 
υψηλότερο, εάν επιλεγούν οι περισσότερες δόσεις.

Σημειώνεται πως η πρόταση για την αναβίωση των 
120 δόσεων για τις συγκεκριμένες οφειλές απορρίφθηκε 
από τους «θεσμούς» και ο πήχης των διεκδικήσεων είναι 
τώρα μέχρι σε 72 δόσεις ή έξι χρόνια αποπληρωμής.

Ποιοι θα μπορούν να ενταχθούν
Στη νέα ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν:
• Επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους με
 κρατική εντολή.
• Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοα-

πασχολούμενοι που επλήγησαν και συνεχίζουν να πλήτ-
τονται από την κρίση, παρουσιάζουν μείωση του τζίρου 
και υπάγονται στις λίστες με τους πληττόμενους.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού: Ανοίγει η πλατφόρμα 
για στήριξη έως 4.000

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η 
ηλεκτρονική πλατφόρμα, προκειμένου να λάβουν έκτα-

κτη, εφάπαξ και μη επιστρεπτέα επιδότηση επιχειρήσεις 
οι οποίες παρέμειναν κλειστές τον Απρίλιο με κρατική 
εντολή.

Θα προηγηθεί η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, ενώ την πλατφόρμα θα «τρέξει» η Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων, με τις πληρωμές να ξεκινήσουν ίσως 
και μέσα στον Μάιο. Η ενισχυμένη αποζημίωση ειδικού 
σκοπού θα κυμαίνεται από 500 έως 4.000 ευρώ και το 
συνολικό ύψος του προγράμματος ανέρχεται σε 130 
εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα θα αφορά περίπου 100.000 
επιχειρήσεις που με κρατική εντολή παρέμειναν κλειστές 
τον Απρίλιο ή για ένα διάστημα αυτού.
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Ποιες επιχειρήσεις εξαιρούνται

Το ποσό της αποζημίωσης

Να σημειωθεί ότι από το συγκεκριμένο μέτρο 
στήριξης εξαιρούνται οι επιχειρήσεις του κλάδου της 
εστίασης, οι οποίες ενισχύονται μέσω του προγράμ-
ματος παροχής κεφαλαίων κίνησης για την προμή-
θεια πρώτων υλών, το οποίο έχει ανοίξει και έχουν 
ήδη υποβληθεί πάνω από 7.000 αιτήσεις.

Με την ενισχυμένη αποζημίωση ειδικού σκοπού 

θα αποζημιωθούν αρχικά οι επιχειρήσεις που έμειναν 
κλειστές για τον μήνα Απρίλιο και στη συνέχεια όσες 
παρέμειναν κλειστές και κατά τον μήνα Μάιο.

Αποζημιώσεις θα δίδονται και στην περίπτωση 
που κάποιοι πήραν την έγκριση να λειτουργήσουν για 
τον μισό Μάιο. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση η απο-
ζημίωση θα δίδεται στο 50%.

Οι επιχειρήσεις που ήταν κλειστές όλο τον Απρίλιο 
θα λάβουν ενισχυμένη αποζημίωση, που ανάλογα με 
το αριθμό των εργαζομένων θα ανέλθει σε:

• 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχο-
λούν από 0 έως 5 εργαζομένους.

• 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχο-
λούν από 6 έως 20 εργαζόμενους.

• 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχο-
λούν από 21 έως 50 εργαζομένους.

Στην περίπτωση που η επιχείρηση παρέμεινε 
κλειστή για διάστημα λιγότερο από 15 ημέρες, τότε 
η αποζημίωση που θα λάβει θα αντιστοιχεί στο ήμισυ 
των παραπάνω ποσών, δηλαδή από 500 ευρώ έως 
2.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή η αποζημίωση είναι 
μη επιστρεπτέα, αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακα-
τάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.
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Ποιοι ΚΑΔ χρηματοδοτούνται και ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

Εστίαση: Οι 30 προϋποθέσεις 
για τις επιδοτήσεις 

Σημαντικές ενισχύσεις έως 
και 100.000 ευρώ θα λάβουν 
χιλιάδες επιχειρήσεις εστίασης, 

έτσι ώστε να μπορέσουν να καλύ-
ψουν τις άμεσες υποχρεώσεις κατά 
τη διαδικασία επανεκκίνησης, μέσω 
του προγράμματος του ΕΣΠΑ που έχει 
ανακοινώσει η κυβέρνηση. 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός 
φτάνει στα 330 εκατ. ευρώ και το ύψος 
του τελικού ποσού εξαρτάται από την 
εκπλήρωση σειράς προϋποθέσεων, ανά-
λογα με το μέγεθος και τα χαρακτηριστι-
κά της πληττόμενης επιχείρησης, Μέχρι 
χθες, ο αριθμός των αιτήσεων πλησία-
ζε τις 14.000, ενώ η προθεσμία για την 
υποβολή των σχετικών αιτήσεων λήγει 
στις 30 Ιουλίου (ώρα 15:00). 

 Όπως δηλώνει ο πρόεδρος της 
Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματι-
ών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος 
και μέλος του διοικητικού συμβουλί-
ου της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιώργος 
Καββαθάς, «το πρόγραμμα στήριξης της 
εστίασης είναι το πρώτο στοχευμένο για 
κλάδο της οικονομίας και δίνει απαντή-
σεις ως προς το βασικό πρόβλημα των 
επιχειρήσεων, που είναι η έλλειψη ρευ-
στότητας». Σύμφωνα με τον κ. Καββα-
θά, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα 
ουσιαστικής επανεκκίνησης σε περίπου 
35.000 πληττόμενες επιχειρήσεις (63% 
του κλάδου), στις οποίες απασχολού-
νται 200.000 άτομα. Το υπόλοιπο 37% 
δεν θα καλυφθεί, καθώς δεν πληροί τον 
βασικό όρο για μείωση τζίρου πάνω από 
30% το 2020 σε σχέση με το 2019. 

 
Όροι 
Οι επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι 

συμμετοχής στο πρόγραμμα πρέπει να 
πληρούν τους εξής όρους:

1. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζε-
ται στα 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ και είναι 
μη επιστρεπτέο.

2. Επιχορηγείται το 7% του τζίρου 

που προέρχεται από τη δραστηριότη-
τα στην εστίαση (από τον κύριο Κωδικό 
Αριθμό Δραστηριότητας ή από τον ΚΑΔ με 
τα μεγαλύτερα έσοδα) για το 2019.

3. Το Κεφάλαιο Κίνησης για την αγο-
ρά πρώτων υλών πρέπει να έχει αναλω-

θεί μέχρι τις 31/12/2021.
4. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ΠΣΚΕ 

του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, στη διεύθυνση www.ependyseis.
gr.

6. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρη-

ματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της 
άμεσης διαδικασίας (FiFo).

7. Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που 
υποβάλλεται, αξιολογείται από τον ΕΦΕ-
ΠΑΕ με τήρηση σειράς προτεραιότητας 
σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρο-

Τ Ο Υ  Λ Ο Υ Κ Α  Α Θ .  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Δ Η
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νικής υποβολής στο ΠΣΚΕ και τον ενάριθμο κωδικό που 
έλαβε κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της.

8. Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της 
επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την 
έγκριση της αίτησης.

Κριτήρια επιλεξιμότητας
 Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την ένταξη των 

επιχειρήσεων εστίασης στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ είναι τα 
εξής:

1. Δικαίωμα έχουν όλες οι μικρές, μεσαίες και μεγά-
λες επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγα-
λύτερα έσοδα στον κλάδο της εστίασης.

2. Για πρώτη φορά μπορούν να περιληφθούν στους 
ωφελούμενους του προγράμματος και επιχειρήσεις 

franchise, υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων 
κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.

3. Οι ΚΑΔ που εντάσσονται στο χρηματοδοτικό πλαί-
σιο πρέπει να είναι οι εξής: 

* 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης, όπου περιλαμβάνονται όλοι 
οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10.

* 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για 
εκδηλώσεις, όπου περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υπο-
κατηγορίας 56.21.

* 56.29.20: Άλλες υπηρεσίες εστίασης, όπου περι-
λαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20.

* 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών, όπου περι-
λαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30.

4. Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε επι-
λέξιμες και μη δραστηριότητες πρέπει να διασφα-
λίζει, με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός δια-
χωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες 
αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο της ανακοίνωσης 
1863/19.3.2020/C(2020) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
σύμφωνα με την οποία, η μέγιστη κρατική επιδότηση δεν 
μπορεί να ξεπερνά το 1.800.000 ευρώ ανά «δεδομένη 
επιχείρηση». 

Αξιολόγηση
 Η αξιολόγηση των επιχειρήσεων γίνεται με 

βάση συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες είναι οι 
εξής:

1. Να δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εστίασης 
(κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα), ανεξάρτητα 
από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν και 
δραστηριοποιούνται στη χώρα.

2. Να υποβάλλουν μία αίτηση χρηματοδότησης ανά 
ΑΦΜ, για το σύνολο των εγκαταστάσεων εστίασης που 
διαθέτουν.

3. Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι τις 
31/12/2020.

4. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
5. Να είναι υπόχρεες υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ.
6. Να έχουν πτώση τζίρου το 2020 άνω του 30% σε 

σχέση με το 2019 για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, έτσι 
όπως αυτή προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. 

7. Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις (με έναρξη από 
01/01/2019 έως 31/12/2019) η πτώση του τζίρου 
υπολογίζεται με ίσο αριθμό ημερών λειτουργίας, ενώ οι 
επιχειρήσεις που συστάθηκαν μετά την 01/01/2020 θα 
μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση, χωρίς υπολογισμό αυ-
τού του κριτηρίου.

8. Όσες επιχειρήσεις ήταν σε στάδιο κατασκευής το 
2019 και ξεκίνησαν να έχουν δραστηριότητα-έσοδα το 
2020 θα λογίζονται για το πρόγραμμα ως συσταθείσες 
εντός του 2020 και θα εντάσσονται αυτοδικαίως.

9. Δεν πρέπει να συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού.
10. Δεν πρέπει να είναι προβληματικές επιχειρήσεις.
11. Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και 

στην εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για 
τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει 
ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.

12. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτη-
σης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής 
ενίσχυσης με βάση τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής.

13. Να λειτουργούν νομίμως στους χώρους για τους 
οποίους θα αιτηθούν ενίσχυση.

14. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ελέγχου επιλεξι-
μότητας και ύψους επιχορήγησης να αφορούν στην έναρ-
ξη δραστηριότητας της επιχείρησης, στο έντυπο Ε3 του 
φορολογικού έτους 2019 και στο έντυπο Φ2 των ετών 
2019 και 2020. 
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Υποχρεώσεις
Η διαδικασία ένταξης των επαγγελματιών στο 

πρόγραμμα στήριξης της εστίασης περιλαμβάνει 
όμως και μια άλλη δέσμη προϋποθέσεων, έως ότου ο 
επαγγελματίας εισπράξει την ενίσχυση αμέσως μετά 
την ένταξη και την έγκριση της αίτησής του. 

Ειδικότερα:
1. Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κί-

νησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να 
έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλε-
ξιμότητας των δαπανών έως τις 31/12/2021. Τούτο 
θα αποδεικνύεται βάσει των εξής κωδικών: 361 για 
αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας, 363 
για λοιπές εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών 
(πάγια) και 364 για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγα-
θών, με βάση όσα προκύπτουν από τις σχετικές πε-
ριοδικές δηλώσεις ΦΠΑ της περιόδου 01/04/2021-
31/12/2021.

2. Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί 
στην παρούσα δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
70% του αθροίσματος των ποσών των τριών κωδι-
κών που αναφέρονται παραπάνω.

3. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο από τον 
ΕΦΕΠΑΕ στα σχετικά φορολογικά στοιχεία του λήπτη 
της ενίσχυσης, διαπιστωθεί ότι το ποσό που έχει κατα-
βληθεί είναι μεγαλύτερο από το 70 % του αθροίσμα-
τος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του 
εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το ίδιο 
διάστημα, τότε η διαφορά μεταξύ του καταβληθέντος 
ποσού και του 70% του αθροίσματος των δηλωθέ-
ντων ποσών στους σχετικούς κωδικούς, θα αναζητεί-
ται ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

4. Σε περίπτωση επιχορήγησης κεφαλαίου κίνη-
σης στο πλαίσιο των δράσεων μη επιστρεπτέας ενί-
σχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την παν-
δημία Covid-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ, το συνολικό ποσό 
των επιχορηγήσεων από την παρούσα Δράση και τις 
αναφερόμενες Δράσεις των ΠΕΠ δεν πρέπει να υπερ-
βαίνει το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται 
στον Κωδικό 367 του εντύπου των σχετικών περιοδι-
κών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021.
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Φορολογικές δηλώσεις

Έξι... κλάσεις 18άρηδων 
καλεί φέτος η Εφορία! 

Χιλιάδες 18άρηδες καλούνται 
φέτος να υποβάλουν για πρώ-
τη φορά φορολογική δήλωση, 

καθώς η Εφορία καλεί έξι... κλάσεις, 
οι οποίες κατά την περυσινή χρονιά 
απέκτησαν εισόδημα ακόμη και ενός... 
σεντ ή υπόκεινται στα τεκμήρια!

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι νέοι 
που ενηλικιώθηκαν το 2020 είναι υπο-
χρεωμένοι να υποβάλουν ξεχωριστές 
φορολογικές δηλώσεις φέτος, εφόσον 
μεταβλήθηκε η περιουσιακή τους κατά-
σταση. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
από τη φορολογική νομοθεσία, η υπο-
χρέωση της υποβολής δήλωσης ισχύει, 
ανεξαρτήτως εάν ο 18άρης δεν έχει απέ-
κτησε κανενός άλλου είδους εισόδημα 
εντός του 2020 και εξακολουθεί να δη-
λώνεται ως προστατευόμενο μέλος από 
τους γονείς.

Επιπλέον, ένας νέος ή μια νέα που 
συμπλήρωσε τα 18 έτη ηλικίας εντός του 
προηγούμενου έτους υποχρεούται φέ-
τος να υποβάλει ξεχωριστή φορολογική 
δήλωση, εφόσον εμπίπτει σε μία από τις 
εξής έξι περιπτώσεις:

1. Εφόσον κατά την περυσινή χρο-
νιά δεν συγκατοίκησε στο ίδιο σπίτι με 
τους γονείς, αλλά διαμένει σε κτίσμα στο 
οποίο κατέχει έστω κι ένα μικρό ποσοστό 
πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή σε 
κτίσμα το οποίο του παραχωρήθηκε δω-
ρεάν από τους γονείς ή από κάποιον φίλο 
του.

2. Εάν έχει στο όνομά του οποιοδήπο-
τε άλλο περιουσιακό στοιχείο που λαμ-
βάνεται υπόψη ως τεκμήριο διαβίωσης, 
όπως ποσοστό ή πλήρη κυριότητα σε Ι.Χ. 
αυτοκίνητο, σκάφος κ.λπ.

3. Εφόσον κατά την περυσινή χρονιά 
απέκτησε οποιασδήποτε άλλης μορφής 
εισόδημα, όπως μισθό, επιδόματα, ενοί-
κια, περιστασιακή απασχόληση, αγροτι-
κές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες, 
υπεραξίες από μετοχές, ομόλογα, αμοι-

βαία κεφάλαια κ.λπ.
4. Εάν κατά την περυσινή χρονιά προ-

χώρησε στην ίδρυση οποιασδήποτε επι-
χείρησης στο όνομά του. 

5. Εάν προχώρησε σε έναρξη ελευθέ-
ριου επαγγέλματος.

6. Εάν είναι έγγαμος ή έγγαμη, τη 
στιγμή της υποβολής της φορολογικής 
δήλωσης.

Εξαιρέσεις
Οι μόνοι νέοι, οι οποίοι συμπλήρωσαν 

τα 18 έτη ηλικίας εντός του 2020 και δεν 
είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φέτος 
δική τους δήλωση φορολογίας εισοδή-
ματος είναι όσοι κατά το προηγούμενο 
έτος δεν είχαν καθόλου εισοδήματα ούτε 
περιουσιακά στοιχεία.

Όπως προβλέπεται από τις σχετικές 
διατάξεις, η εξαίρεση σε αυτές τις περι-
πτώσεις αφορά περιουσιακά στοιχεία 
που δεν αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, 
αυτοκίνητο κλπ), ενώ το ίδιο ισχύει για 
όσους φιλοξενήθηκαν σε σπίτι γονέων, 
άλλων συγγενών ή φίλων, ή εφόσον 
είναι φοιτητές και λόγω σπουδών διαμέ-
νουν με ενοίκιο σε άλλη πόλη από αυτήν 
στην οποία ζουν οι γονείς τους. 

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 
πρέπει να υποβάλουν φέτος υποχρεω-
τικά όλοι οι φορολογούμενοι οι οποίοι 
είχαν κλείσει έως τις 31/12/2020 το 18ο 
έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν να 
δηλώσουν οποιουδήποτε ύψους πραγ-
ματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Η υπο-
βολή γίνεται υποχρεωτικά, με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας 
μέσω διαδικτύου. Αυτό σημαίνει, ότι δεν 
εξαιρούνται από την υποχρέωση υπο-
βολής δήλωσης τα ενήλικα τέκνα (π.χ. 
φοιτητές κ.λπ.), που αναγνωρίζονται ως 
εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, 
εφόσον το προηγούμενο έτος απέκτη-
σαν έστω και 0,01 ευρώ εισόδημα (π.χ. 
από τόκους καταθέσεων). Τέλος, πρέπει 
να σημειωθεί ότι για κάθε 18χρονο, είτε 
πρέπει να υποβάλει δική του φορολογι-
κή δήλωση είτε όχι, ισχύει η υποχρέωση 
λήψης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, 
ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στη φο-
ρολογική δήλωση του ιδίου ή των γονέ-
ων του, κατά περίπτωση.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Λ Ο Υ Κ Α Σ  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Δ Η Σ
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Η ΕΛ.ΑΣ. «πονάει» από πειραματισμούς και σχέδια και η εγκληματικότητα γιγαντώνεται

Οι αστυνομικοί έφυγαν από τις γειτονιές  
και η πολυδύναμη δράση έμεινε στα συρτάρια 

«Αστυνομικός της γειτονιάς; Πού 
τον θυμήθηκες αυτόν». Αξιωματικός 
της ΕΛ.ΑΣ. στην περιφέρεια της Βόρειας 
Ελλάδας εντυπωσιάστηκε από το εν-
διαφέρον για έναν θεσμό που ξεκίνησε 
με πολύ καλές προϋποθέσεις και στόχο 
να προσεγγίσει ακόμη περισσότερο τον 
πολίτη, αντιμετωπίζοντας και τα μικρά 
προβλήματά του, όμως… εξαφανίστηκε.  

Ήταν Ιούνιος του 2003 όταν ο τότε 
πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης επέ-
βλεψε προσωπικά την έναρξη του νέου 
θεσμού στο αστυνομικό τμήμα Αγίου 
Παντελεήμονα Αττικής. Λίγες ημέρες αρ-
γότερα στη Θεσσαλονίκη παρουσιαζόταν 
ο πρώτος αστυνομικός στο πολυδύναμο 
τότε αστυνομικό τμήμα Τούμπας. Είχε 
τυπώσει κάρτες με το όνομα και το τη-
λέφωνό του και γυρνούσε από σπίτι σε 
σπίτι, λέγοντας ότι το τηλέφωνό του είναι 
όλο το 24ωρο ανοιχτό. Ο αστυνομικός 
της γειτονιάς γρήγορα μετατράπηκε σε 
θέση – λούφας και πλέον υπάρχει μόνον 
στα… χαρτιά. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν 
τέσσερις θέσεις  τέτοιου αστυνομικού, σε 
τέσσερα τμήματα και στην περιφέρεια σε 
κάποιους νομούς.  

Κανείς όμως από τους αστυνομικούς 
που έχουν τη συγκεκριμένη θέση δεν 
εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπο-
νται. Δεν είναι τυχαίο πως για τον εντο-
πισμό τους χρειάστηκε… έρευνα.  Οι αι-
τιολογίες ότι ο θεσμός αποδυναμώθηκε 
λόγω πανδημίας δεν ισχύουν, καθώς οι 
αστυνομικοί της γειτονιάς έχουν εξαφα-
νιστεί από τις γειτονιές εδώ και χρόνια. 
Κάτι παρόμοιο έγινε με τα ξεχωριστά 
σώματα των πεζών περιπολιών με πο-
δήλατα, τα οποία μάλλον χάλασαν και 
δεν επισκευάστηκαν για να επανέρθουν 
στα πεζοδρόμια της Αριστοτέλους και 
του Συντάγματος, οι πεζές περιπολίες 
με συνοδεία σκύλων, που εμφανίστηκαν 
για λίγες ημέρες όμως εξαφανίστηκαν 
γρήγορα, ενώ και ισχυροί θεσμοί που 
έδειξαν ότι συμβάλλουν στην αντιμετώ-

πιση της εγκληματικότητας, όπως είναι 
η ομάδα ΔΙ.ΑΣ., αποδυναμώνονται διαρ-
κώς, μαζί με τα αστυνομικά τμήματα και 
τις μάχιμες υπηρεσίες.  

«Αυτά αποτελούν επικοινωνιακά πυ-
ροτεχνήματα τα οποία όταν φεύγουν από 
το φως της δημοσιότητας ουσιαστικά 
αποδυναμώνονται οι εν λόγω υπηρεσίες 
και οι θεσμοί μένουν μόνο στα χαρτιά», 
σχολίασε στην Karfitsa ο πρόεδρος της 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσ-
σαλονίκης Θεόδωρος Τσαϊρίδης. 

 
Απαξίωση με θύμα την αστυνόμευση 
Τα όσα συνέβησαν στα Γλυκά Νερά με 

το φριχτό έγκλημα με θύμα την 20χρονη 
Αγγλίδα, ήρθαν να επιβεβαιώσουν ότι η 
εγκληματικότητα εξακολουθεί να παίρ-
νει την ανιούσα, η χαμηλή παραβατικό-
τητα μεγεθύνεται και οδηγεί μέχρι και 
σε ειδεχθή εγκλήματα και η ανασφάλεια 
αποτελεί πλέον το κύριο χαρακτηριστικό. 
Οι απόπειρες αλλαγών στο σχεδιασμό 
γίνονταν μόνον για να… γίνουν, καθώς 
πετυχημένοι θεσμοί αποδυναμώθηκαν 

λόγω των πολιτικών παρεμβάσεων και 
των μεταθέσεων ημετέρων σε υπηρεσίες 
– βιτρίνα. 

Έτσι το κεντρικό αστυνομικό τμήμα 
που καλείται να κρατήσει όλο το βάρος 
της αστυνόμευσης στο κέντρο της Θεσ-
σαλονίκης, το ΑΤ Λευκού Πύργου, όπως 
και το αντίστοιχο τμήμα ασφαλείας Λευ-
κού Πύργου, είναι στελεχωμένα με κενά 
που φτάνουν το 50%, την ώρα που σε 
άλλες υπηρεσίες δεν υπάρχει θέση να 
καθίσουν οι αστυνομικοί λόγω υπερπλη-
θυσμού. Η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. όταν ξεκίνησε το 
2010 με την πετυχημένη δίκυκλη αστυ-
νόμευση διέθετε δέκα ομάδες στη δυτική 
Θεσσαλονίκη και τώρα ζήτημα να είναι 
στον δρόμο τέσσερις. Η άλλη δίκυκλη 
αστυνόμευση «Δράση», παρ’ ότι είναι 
νέος θεσμός έχει… κενά από γεννήσεώς 
του. Έπρεπε να διαθέτει τέσσερις ομάδες 
των δέκα, και έχει δύο των δώδεκα. Οι 
πεζές περιπολίες που είχαν μονιμοποιη-
θεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πλέον 
δεν υπάρχουν.  

«Το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή 

είναι η λανθασμένη κατανομή προσωπι-
κού που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην 
έλλειψη αξιοκρατίας και διαφάνειας στην 
τοποθέτηση του προσωπικού», σημείω-
σε ο κ. Τσαϊρίδης. «Αυτό που απαιτείται 
για την καλύτερη αστυνόμευση που θα 
συμβάλλει στην ασφάλεια των συμπολι-
τών μας, είναι η ενίσχυση των μάχιμων 
υπηρεσιών των τμημάτων και τμημάτων 
ασφαλείας που είναι τα κύτταρα αστυ-
νόμευσης του εκάστοτε δήμου καθώς 
επίσης και της ομάδας ΔΙΑΣ, ΟΠΚΕ, της 
Δράσης, οι οποίες θα ασχολούνται με τον 
πραγματικό σκοπό για τον οποίο ιδρύθη-
καν», κατέληξε. 

Ο αστυνομικός της γειτονιάς στην 
Τούμπα είναι ζήτημα αν έχει εμφανιστεί 
στα σπίτια της περιοχής που καλύπτει τα 
τελευταία χρόνια. Ο ίδιος απορροφήθη-
κε από άλλες υπηρεσίες. Το πιθανότερο 
είναι να διενεργεί ελέγχους για τον κο-
ρωνοϊό, που διαρκώς επιφορτίζονται οι 
αστυνομικοί μέχρι και για τα έγγραφα 
στα σύνορα. 

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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Τα 5 πιο «διάσημα» και πολυφωτογραφημένα γλυπτά 

‘Ηρθε το «Meteoron» για να γίνει 
το νέο τοπόσημο της Θεσσαλονίκης

Σε ένα από τα πιο κεντρικά 
σημεία της Θεσσαλονίκης 
τοποθετήθηκε το γλυπτό 

«Meteoron», το οποίο φιλοδοξεί να 
γίνει το καινούργιο τοπόσημο της 
πόλης. Εδώ και αρκετό καιρό είχαν 
ξεκινήσει οι προετοιμασίες στο πάρκο 
Γαλλίας, ακριβώς απέναντι από το 
δημαρχιακό μέγαρο, προκειμένου να 
στηθεί το έργο του Κωστή Γεωργίου 
στη ψηλή μαρμάρινη βάση του και να 
αποτελέσει το νέο ...talk of the town 
(επίκεντρο συζητήσεων).

Ο διεθνώς καταξιωμένος γλύπτης και 
ζωγράφος εργάστηκε πυρετωδώς για να 
παραδώσει το γλυπτό παρουσία του δη-
μάρχου, Κωνσταντίνου Ζέρβα, το οποίο 
θα κοσμεί την πόλη έπειτα από σχετική 
δωρεά προς τον δήμο Θεσσαλονίκης από 
το «Κτήμα Γεροβασιλείου ΑΕ». Η γλυπτι-
κή σύνθεση που ατενίζει το γαλάζιο του 
Θερμαϊκού Κόλπου και το γαλάζιο του 
ουρανού αποτελείται από δώδεκα μορ-
φές χυτεμένες σε αλουμίνιο και χρωμα-
τισμένες σε κόκκινο χρώμα υψηλής αν-
θεκτικότητας. 

Οι διαστάσεις του γλυπτού 
«Meteoron» στην πλήρη ανάπτυξή του 
είναι 1,40 x 1,40 μέτρα πλάτος και το 
τελικό του ύψος, μαζί με τη βάση από 
μάρμαρο, φτάνει τα 11 μέτρα. Το βάρος 
της γλυπτικής σύνθεσης υπολογίζεται 
περίπου στα 350-400 κιλά και μέσα στις 
επόμενες ημέρες θα μπει ο κατάλληλος 
φωτισμός, ώστε να εντυπωσιάζει και τις 
βραδινές ώρες.

Η Θεσσαλονίκη διαθέτει παραπάνω 
από 150 υπαίθρια γλυπτά που «κρύ-
βουν» αξίες χρόνων. Αγάλματα που 
συνδυάζονται με σιντριβάνια και κρήνες, 
ανδριάντες, προτομές, μνημεία αφιερω-
μένα σε ήρωες και δημόσιους άνδρες 
και γλυπτά με συμβολικό ή διακοσμη-
τικό χαρακτήρα στέκουν σε δρόμους και 
πλατείες. Κάποια πιο σύγχρονα, κάποια 
λιγότερο γνωστά, κάποια έχουν αφεθεί 

και παρακμάζουν… 
Από τα σημαντικότερα αγάλματα εί-

ναι σίγουρα ο έφιππος ανδριάντας του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία 
και ο έφιππος Βασιλιάς Κωνσταντίνος 
στην πλατεία Δημοκρατίας, ενώ το πρώ-
το -χρονικά- γλυπτό που τοποθετήθηκε 
στην πόλη μετά την απελευθέρωσή της 
από τους Τούρκους το 1912 ήταν η προ-
τομή του Γεωργίου του Α’.

Με αφορμή την πρόσφατη τοποθέτη-
ση του «Meteoron» και με εξαίρεση τα 
αγάλματα που από μόνα τους μαρτυρούν 
την ιστορία της πόλης και του έθνους, ξε-
χωρίζουμε τα πέντε πιo πολυφωτογρα-
φημένα γλυπτά, από μόνιμους κατοίκους 
και επισκέπτες στη Θεσσαλονίκη.

Ομπρέλες Ζογγολόπουλου
Δεν είναι υπερβολή κάποιος να πει ότι 

οι Ομπρέλες αποτελούν ένα ακόμη σήμα 
κατατεθέν για τη Θεσσαλονίκη, μαζί με 
τον Λευκό Πύργο. Ένα στολίδι που ξεχω-
ρίζει, επιβάλλεται και είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι στο παραλιακό της μέτωπο.

Το εντυπωσιακό γλυπτό του Ζογγο-
λόπουλου για πρώτη φορά τοποθετή-
θηκε στην παραλία το 1997 στο πλαίσιο 
της Πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευ-
ρώπης. Ωστόσο, μετά την ανάπλαση της 
Νέας Παραλίας οι Ομπρέλες βρέθηκαν 
σε καινούργια και περίοπτη θέση. Είναι 
τώρα πιο κοντά στα άλλα δύο σύμβολα, 
το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και 
τον Λευκό Πύργο.

Το διάσημο γλυπτό φιλοξενείται 
πάνω σε μια ξύλινη εξέδρα που κατα-
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σκευάστηκε για αυτό το λόγο, έχει δημιουργηθεί κατάλ-
ληλος φωτισμός για να ξεχωρίζει το βράδυ, ενώ δίπλα 
ακριβώς, λειτουργούν στη σειρά μικροί πίδακες νερού. Η 
νέα θέση ήρθε και «έδεσε κουτί» με το γλυπτό, το οποίο 
είναι ορατό τόσο σε όσους απολαμβάνουν τη βόλτα τους 
πεζή ή με ποδήλατο, αλλά ακόμη και σε όσους κινούνται 
με το αυτοκίνητο στην παραλιακή οδό.

Φεγγαράκι 
Αφού πέρασε τα χίλια - μύρια με βανδαλισμούς, αλλά 

και με ρίψεις στη θάλασσα το Φεγγαράκι βρήκε τη νέα 
του θέση μέσα στα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου και πλέ-
ον ...φωτίζει καθημερινά τις βόλτες των Θεσσαλονικέων 
και συγκεντρώνει τα βλέμματα και τα φλας όλων. 

Το πολύπαθο γλυπτό του Παύλου Βασιλειάδη βρέθη-
κε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη στα Δημήτρια του 
1995, στο ύψος του ξενοδοχείου Μακεδονία Παλλάς. 
Από το 1998 και μέχρι το 2000 φώτιζε την ακτή του Σάνη 
στην Χαλκιδική για να επιστρέψει και πάλι στη Θεσσαλο-
νίκη το 2000, στο ύψος της Αριστοτέλους. Το 2007 έμει-
νε ένα χρόνο στο Σεν Τροπέ και επέστρεψε εκ νέου στην 
πόλη το 2010, με την ανάπλαση της παραλίας, σε ξύλινο 
ντεκ και πάλι μπροστά από το ξενοδοχείο.

Ωστόσο, στο συγκεκριμένο σημείο έγινε στόχος βαν-
δάλων αρκετές φορές. Κανείς δεν ξεχνά πως άγνωστοι 
το έκοψαν και το πέταξαν στη θάλασσα με αποτέλεσμα 
να χρειαστεί η επέμβαση των δυτών για να ανασυρθεί. 
Ετσι, αποφασίστηκε να τοποθετηθεί εντός του Θερμαϊκού 
για να ...γλιτώσει από όλες αυτές τις περιπέτειες και την 
κακή μεταχείριση. 

Νίκη της Σαμοθράκης 
Το αφηρημένο γλυπτό του «Cor-ten – Νίκη της Σα-

μοθράκης» είναι σήμα κατατεθέν της ΔΕΘ από το 1966. 
Τοποθετήθηκε στην κεντρική πύλη όταν ο Ζογγολόπου-
λος κέρδισε το Α’ βραβείο έπειτα από πανελλήνιο αρχιτε-
κτονικό διαγωνισμό της Διεθνούς ‘Εκθεσης για την κατα-
σκευή αγάλματος στη νέα πύλη.

Με ύψος 17 μέτρων αναπαριστά με αφαιρετικό τρόπο 
τη «Νίκη της Σαμοθράκης» και αποτέλεσε από τα πρώτα 
δημόσια μεγάλου μεγέθους αφαιρετικά γλυπτά που το-
ποθετήθηκαν στην Ελλάδα. 

Το έργο είναι φτιαγμένο από κράμα μετάλλου Cor-
ten, το οποίο έφερε από τη Γαλλία ο Ζογγολόπουλος ει-
δικά για τη δημιουργία του συγκεκριμένου γλυπτού. Την 
εποχή που τοποθετήθηκε ξεσήκωσε αντιδράσεις στην 
πόλη που δεν ήταν εξοικειωμένη με τέτοιου είδους γλυ-
πτικές συνθέσεις.

Μνημείο Ολοκαυτώματος
Το μνημείο του Ολοκαυτώματος τοποθετήθηκε στην 

πλατεία Ελευθερίας προς τιμήν όλων των Εβραίων της 
Θεσσαλονίκης που έχασαν τη ζωή τους στα ναζιστικά 

στρατόπεδα συγκέντρωσης. 
Είναι έργο του Σέρβου γλύπτη Nandor Glid, ο οποίος 

έχασε τον πατέρα του και πολλούς άλλους συγγενείς του 
στο Άουσβιτς και σχεδίασε το γνωστό γλυπτό της γενο-
κτονίας των Εβραίων στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του 
Νταχάου, καθώς και ένα παρόμοιο με αυτό της Θεσσαλο-
νίκης στο Βελιγράδι. Ο γλύπτης πέθανε πριν προλάβει να 
ολοκληρώσει το μνημείο του Ολοκαυτώματος της Θεσ-
σαλονίκης, το οποίο και τελείωσε ο γιος του. 

Το μνημείο τοποθετήθηκε αρχικά στην περιοχή του 
Ιπποκράτειου νοσοκομείου και τα αποκαλυπτήρια του 
έγιναν στις 23 Νοεμβρίου 1997. Ωστόσο στο ίδιο σημείο, 
αποφασίστηκε να κατασκευαστεί υπόγειο πάρκινγκ και το 
άγαλμα μεταφέρθηκε το 2002-2003 στην πλατεία Ελευ-
θερίας, εκεί όπου βρίσκεται ακόμη και σήμερα και σχεδι-
άζεται να δημιουργηθεί ένα Πάρκο Μνήμης.  

Μνημείο Γρηγόρη Λαμπράκη 
Το 1988 μετά από πανελλήνιο διαγωνισμό ο δήμος 

Θεσσαλονίκης ανέθεσε στον γλύπτη Βασίλη Δωρόπουλο 
την κατασκευή ενός γλυπτού στην μνήμη του Γρηγόρη 
Λαμπράκη.

Το γλυπτό τοποθετήθηκε στη συμβολή των οδών Βε-
νιζέλου και Ερμού όπου και δέχτηκε το δολοφονικό χτύ-
πημα ο Λαμπράκης. Το μπρούτζινο άγαλμα είναι ένα ση-
μείο συνάντησης και κατάθεσης στεφάνων την ημέρα της 
δολοφονίας του, την 1η Μαΐου καθώς και σε άλλες ημέ-
ρες εορτασμού της ειρήνης και της ομόνοιας των λαών. 

Είναι ένα άγαλμα συμβολικό, με δύο χέρια υψωμένα 
στον ουρανό να κάνουν δέηση και να δείχνουν προς κάτι 
θεϊκό και ουράνιο, και σε πλάγια θέση ένα κεφάλι και δί-
πλα του ένα περιστέρι, το σύμβολο της αγνότητας και της 
ειρήνης. 

reportage
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Ανοίγουν στόματα και από ανήλικα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης 

Από το σκοτάδι του φόβου 
στην αποκάλυψη του δράματος 

«Προφυλακίστηκε 23χρονος για εκ-
βίαση και ασέλγεια σε 16χρονη». Πει-
ραιάς, Ιανουάριος 2019. «Συνελήφθη 
19χρονος για ασέλγεια σε 16χρονη». 
Ηράκλειο, Δεκέμβριος 2020. «Αναμορ-
φωτικά μέτρα σε επτά ανήλικους που 
ασέλγησαν σε 14χρονη». Θεσσαλονίκη, 
Δεκέμβριος 2020. Είναι τίτλοι δημοσι-
ευμάτων για υποθέσεις σεξουαλικής 
κακοποίησης ανήλικων κοριτσιών με 
κατηγορούμενους νεαρούς, ορισμένες 
φορές και ανήλικους. Υποθέσεις που πα-
ρουσιάζουν αύξηση, ή ιστορίες που ήταν 
χαμένες στον φόβο και κρυμμένες στο 
σκοτάδι της μόνιμης κοινωνικής καχυ-
ποψίας; Είτε το πρώτο, είτε το άλλο, ένα 
είναι βέβαιο: ανήλικα θύματα βρίσκουν 
πλέον τη δύναμη και καταφέρνουν να 
υψώσουν φωνή αποκαλύπτοντας στις 
αρχές το δράμα που ζουν.  

Η υπόθεση του 24χρονου που συνε-
λήφθη την περασμένη εβδομάδα ύστερα 
από καταγγελία 16χρονης στην Καλα-
μαριά, και κατηγορείται ότι ασέλγησε σε 
βάρος της και μάλιστα όταν εκείνη ήταν 
μεθυσμένη, έφερε ξανά στην επιφάνεια 
τις περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίη-
σης ανηλίκων από νεαρούς, που βρίσκο-
νται σε κοντινή ηλικία, ορισμένες φορές 
και από ανήλικους. Η κοπέλα βρήκε τη 
δύναμη να εκμυστηρευτεί τα όσα πέρασε 
στη μητέρα της και αμέσως μετά μετέ-
βησαν μαζί στο αστυνομικό τμήμα, όπου 
κατέθεσε παρουσία ψυχολόγου.  

«Σε τέτοιου είδους εγκλήματα είναι 
γνωστό ότι έχουμε τον λεγόμενο σκο-
τεινό αριθμό, τις πράξεις που δεν καταγ-
γέλλονται, γι’ αυτό είναι επισφαλές να 
δώσουμε αυθαίρετα νούμερα αύξησης 
ή μείωσης», παρατήρησε μιλώντας στην 
Karfitsa η εγκληματολόγος Μαρία Αλβα-
νού. «Πιστεύω ότι πάντα συνέβαιναν τέ-
τοια περιστατικά απλώς τώρα καταγγέλ-
λονται περισσότερο», συμπληρώνει από 
την πλευρά της η κοινωνική λειτουργός, 
επικεφαλής στο «Σπίτι της Άρσις», του 

ξενώνα που φιλοξενεί  κακοποιημένα 
παιδιά Μαριάννα Κολοβού. Οι αιτίες που 
τέτοιες υποθέσεις έμεναν κρυφές στους 
φιλικούς κύκλους των κοριτσιών και 
αποτυπώνονταν ως τραυματικές εμπει-
ρίες χωρίς ποτέ να βρουν τους ενόχους, 
είναι πολλές. «Για τα παιδιά, ειδικά στην 
εφηβεία είναι πάρα πολύ δύσκολο να 
νιώσουν ότι μπορούν να το κάνουν, να 
καταγγείλουν επειδή θεωρούν ότι δεν 
μπορούν να το αποδείξουν. Φοβούνται 
την έκθεση, την επανάληψη που τους 
οδηγεί μία δικαστική διαδικασία, τον 
χλευασμό. Δυστυχώς ζούμε σε κοινω-
νίες που λένε ακόμη «τί φορούσε» και 
«μήπως προκάλεσε», ακόμη έτσι είμα-
στε», σημείωσε η κυρία Κολοβού στην 

Karfitsa. 
 Το #MeToo και το διαδίκτυο  
Ο κύκλος των καταγγελιών που ξεκί-

νησαν με την παγκόσμια πρωταθλήτρια 
Σοφία Μπεκατώρου, όπως όμως και η 
ανάπτυξη τέτοιων συζητήσεων στο δια-
δίκτυο και η ενίσχυση της αυτοπεποίθη-
σης θυμάτων από το ίδιο το περιβάλλον 
τους, έχει οδηγήσει στην αύξηση της 
αποκάλυψης τέτοιων υποθέσεων. «Είναι 
σαφές ότι στην καταγραφή των φερό-
μενων περιστατικών έχει μεγάλο ρόλο 
η αύξηση της επικοινωνίας από τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, όπου μπορούν 
και βλέπουν το φως της δημοσιότητας 
καταγγελίες», σημείωσε η εγκληματο-
λόγος Μαρία Αλβανού.  

Ειδικοί λένε πως ειδικά στις μικρές 
ηλικίες όσο το διαδίκτυο μπορούσε να 
γίνει αιτία έκθεσης των παιδιών – θυμά-
των, συμβάλλει όμως στην αποκάλυψη 
υποθέσεων. Η Μαριάννα Κολοβού θυ-
μάται ότι σε πολλές περιπτώσεις επισκέ-
ψεων σε σχολικές τάξεις πολλές είναι 
οι μαθήτριες που ρωτούν λεπτομέρειες, 
περιγράφοντας περιστατικά που όμως 
πάντα μεταφέρουν ότι αφορά «μία φίλη 
τους», γεγονός που δείχνει ότιο τέτοιες 
καταστάσεις εξακολουθούν και συμβαί-
νουν όμως πάλι δεν καταγγέλλονται. 

Η διάσταση που πήραν οι υποθέσεις 
του #MeToo μετά τις αποκαλύψεις Μπε-
κατώρου, σε διάφορους χώρους, έδω-
σαν δύναμη ακόμη και σε παιδιά – θύ-
ματα να ανοίξουν το στόμα τους και να 
καταγγείλλουν. «Το διαδίκτυο βοηθάει 
στην καταγγελία, να βρεις στοιχεία, για 
τέτοιους είδους υποθέσεις που δεν σχετί-
ζονται με την οικογένεια», τόνισε η κυρία 
Αλβανού και επισήμανε ότι ειδικά με το 
#MeToo έχει σημασία ότι είναι στραμ-
μένο το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης σε τέτοιες υποθέσεις και ότι 
τα φώτα πέφτουν πάνω και σε τέτοιους 
είδους πράξεις.  

Πάντως η αποκάλυψη έστω και αργά 
τέτοιων υποθέσεων που ξεφεύγουν από 
τα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίη-
σης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και 
θύματα ανήλικα που πάντα απασχολού-
σαν, εκτιμάται ότι αποτελεί θετικό ση-
μείο. Είναι στοιχείο που ενισχύθηκε από 
τους θεσμούς και την ίδια την κοινωνία. 
Όμως το παρελθόν εξακολουθεί να σκι-
άζει. «Μιλάμε για μία χώρα στην οποία 
δεν έχουμε data, επειδή δεν καταγγέλ-
λεται τίποτε. Και αυτά που καταγγέλλο-
νται τί τύχη έχουν; Πώς αντιμετωπίζονται 
από τη δικαιοσύνη; Όταν έχεις βιαστεί δεν 
είναι η πρώτη σου σκέψη να κρατήσεις 
αποδεικτικά υλικά. Είναι πολλές οι περι-
πτώσεις που απογοήτευσαν τα θύματα», 
κατέληξε η κυρία Κολοβού. 

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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Ο «ελεγκτής κατά της απάτης» και καθηγητής του ΠΑΜΑΚ, Δ.Σκιαδάς, μιλάει στην Karfitsa

Η «μετάλλαξη» της απάτης 
την εποχή του κορονοϊού

Στα δεδομένα που έχει διαμορφώσει 
η πανδημία του covid19 φαίνεται πως 
έχουν προσαρμοστεί και οι επίδοξοι απα-
τεώνες. Απέναντι τους όμως βρίσκουν 
τους «ελεγκτές κατά της απάτης». 

Ανάλογα με την περίοδο που δια-
νύουμε υπάρχουν συγκεκριμένες με-
θοδολογίες απάτης που χρησιμοποι-
ούνται. Αυτό συμβαίνει και στις μέρες 
μας. «Λόγω του επίκαιρου χαρακτήρα, 
υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους 
ελεγκτές απάτης στο πεδίο της υγείας, 
αναφορικά με τους εμβολιασμούς. Για 
παράδειγμα στις ΗΠΑ, η ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση έχει ξεκινήσει ολόκληρη εκ-
στρατεία για την καταπολέμηση της απά-
της στους εμβολιασμούς, η οποία μπορεί 
να αφορά είτε την χρήση ελαττωματικών 
εμβολίων, είτε τον κακό τρόπο χορήγη-
σης τους», αναφέρει στην Karfitsa ο  Κα-
θηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευ-
ρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, Δημήτριος Σκιαδάς, ο οποί-
ος  πρόσφατα πιστοποιήθηκε ως «Ελε-
γκτής κατά της Απάτης» (Certified Fraud 
Examiner) από τον διεθνή οργανισμό 
ACFE – (Association of Certified Fraud 
Examiners) με έδρα το Austin του Τέξας. 
Αυτό μάλιστα τον καθιστά έναν από τους 
μόλις δυο πανεπιστημιακούς στην Ελλά-
δα που αποκτά αυτή την πιστοποίηση.

Νέες μορφές
Καθότι η πανδημία είναι σε εξέλιξη 

δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν 
πόσο έχουν αυξηθεί οι απάτες, όμως το 
μόνο σίγουρο είναι ότι έχουν αλλάξει 
μορφή.

Η εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου 
επίσης ήταν ο λόγος για να αυξηθούν οι 
περιπτώσεις κυβερνοαπάτης. «Η απάτη 
δηλαδή μέσω διαδικτύου με την χρή-
ση δεδομένων για να εξαπατηθεί ένας 
συναλλασσόμενος. Αυτού του είδους η 
απάτη μπορεί να έχει πολλές εφαρμογές. 
Π.χ. στον τραπεζικό τομέα, με εμπορικές 

συναλλαγές να υποκλαπούν στοιχεία 
ή δεδομένα», εξηγεί ο καθηγητής. Από 
την άλλη η κατάσταση που ζούμε με τον 
κορονοϊό προσφέρει έφορο έδαφος σε 
απάτες σε υγειονομικό επίπεδο, όπως 
παροχές υπηρεσίας κτλ.

Περιπτώσεις απάτης μπορεί να υπάρ-
ξουν ακόμη και στις επιχορηγήσεις πλητ-
τόμενων επιχειρήσεων. Όπως εξηγεί ο 
κ.Σκιαδάς «κάποιος θα μπορούσε να 
αποσπάσει επιχορήγηση είτε ενώ δεν την 
δικαιούται, είτε να προσπαθήσει να πα-
ρουσιάσει περισσότερες οικονομικές ζη-
μιές από όσες έχει υποστεί με σκοπό να 
λάβει χρηματοδότηση με παραποιημένα 
στοιχεία».

Με την πάροδο του χρόνου διαπιστώ-
νονται συμπεριφορές νέου τύπου απάτης 
και η διαδικασία αντιμετώπισης της κα-
λείται να προσαρμοστεί σε αυτά τα νέα 
δεδομένα, σημειώνει ο καθηγητής. «Οι 
ελεγκτές συνήθως ακολουθούμε τους 
απατεώνες. Στις ΗΠΑ έχει καθιερωθεί 

ένα σύστημα όπου οι καταδικασμένοι 
απατεώνες αξιοποιούνται ως «εμπει-
ρογνώμονες» από τους ελεγκτές για να 
τους πουν πως έκαναν μια απάτη, ώστε 
να μπορούν στη συνέχεια οι ελεγκτές να 
προβλέψουν δυνητικές αντίστοιχες περι-
πτώσεις στο μέλλον».

Η δουλειά του «ελεγκτή 
κατά της απάτης»
Αρχικά, όπως μας εξηγεί ο κ. Σκια-

δάς, για να γίνει κάποιος ελεγκτής δεν 
έχει περιορισμό στο γνωσιακό του υπό-
βαθρο. Μπορεί να έχει πτυχίο νομικής, 
λογιστικής, ιατρικής, πληροφορικής. 
«Αυτό όμως που κάνει είναι στο πεδίο 
που εξειδικεύεται να βρίσκει εκείνες τις 
συμπεριφορές που στοιχειοθετούν κάτι 
που μπορεί να οριστεί ως απάτη».

«Ο ελεγκτής καταγράφει τα πραγμα-
τικά περιστατικά, παρουσιάζει όλη την 
υπόθεση και φτάνει μέχρι πριν τον χα-
ρακτηρισμό της συμπεριφοράς ως απά-

τη, γιατί αυτό είναι δουλειά του δικαστή 
ή του εισαγγελέα», τονίζει ο κ. Σκιαδάς. 
«Εγώ μπορώ να αναλύσω μια περίπτω-
ση, να περιγράψω τα συστατικά και από 
εκεί και πέρα θα πω ‘’διερευνήστε για την 
ποινική αξιολόγηση της συμπεριφοράς 
αυτής που σας παρουσιάζω’’. Ουσιαστικά 
δίνω έτοιμη τροφή αλλά είναι δουλειά 
των δικαστικών αρχών να πουν αν είναι 
κάτι άπατη».

Το παραπάνω γίνεται όταν ένας ελε-
γκτής διερευνά μια ήδη διαπραχθείσα 
απάτη με την επισήμανση και τον εντο-
πισμό της, ωστόσο οι ελεγκτές λειτουρ-
γούν και προληπτικά. «Μελετάμε ένα 
σύστημα, για παράδειγμα της δημοσι-
ονομικής   διαχείρισης ενός δημόσιου 
οργανισμού, για να βρούμε αν υπάρχουν 
κόκκινες σημαίες, δηλαδή επίφοβα ση-
μεία που μπορούν να είναι θύματα απά-
της». 

Στην Ελλάδα η ιδιότητα των ελε-
γκτών απάτης αξιοποιείται περισσότερο 
στον τραπεζικό τομέα ή από μεγάλες 
εταιρείες συνήθως, όχι όμως πάντα, συ-
ναλλασσόμενες με το δημόσιο, οι οποίες 
εκ των απαιτήσεων που επιβάλλουν τα 
σύγχρονα λογιστικά πρότυπα πρέπει να 
έχουν μηχανισμό διάγνωσης απάτης για 
την προστασία των δικών τους συμφερό-
ντων και των μετόχων τους. 

Ο κ. Σκιαδάς με την ιδιότητα του ως 
αντιπρόεδρος της επιτροπής ερευνών 
που διαχειρίζεται τα ερευνητικά κονδύ-
λια του πανεπιστημίου θα μετέχει και σε 
διαδικασίες ελέγχων  στοχευμένα κατά 
της απάτης. «Το πανεπιστήμιο πλέον 
προβλέπει να έχει τέτοιου είδους υποδο-
μές με βάση και του πρόσφατου  νομού 
περί εσωτερικού ελέγχου 4795/2021», 
υπογραμμίζει. Τον Σεπτέμβριο δε θα 
υπάρξει και ειδικό μάθημα στο ΠΑΜΑΚ 
που θα εστιάζει στην καταπολέμηση της 
απάτης δεδομένου του αντικειμένου του 
τμήματος στα θέματα που αφορούν τις 
ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.

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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Πολλές φορές μιλάμε για εξωστρέφεια όταν αναφερόμαστε σε δημόσιους φο-
ρείς. Ωστόσο μερικά πράγματα δεν είναι τόσο αυτονόητα, παρόλο που θα ‘πρεπε. 
Γι’ αυτό είναι και σημαντικά, ιδίως αν δεν τα βρίσκεις έτοιμα. Αλλά τι σημαίνει 
εξωστρέφεια στη μοναδική δημόσια τηλεόραση πλην της ΕΡΤ, την TV100; Ή στο 
Δημοτικό Ραδιόφωνο FM100; Σχηματικά,θα έλεγα «μια αγκαλιά για την πόλη». 
Και τι χρειάζεται για να γίνει πράξη; Βούληση, σχέδιο, ικανότητες. 

Στη Θεσσαλονίκη, στη Δημοτική Τηλεόραση TV100 και στο Δημοτικό Ραδιόφω-
νο FM100 εργαζόμαστε συνειδητά στον άξονα «εξωστρέφεια στην πράξη», γιατί 
πιστεύουμε ότι, μεταξύ άλλων, ότι η«ανοιχτή τηλεόραση» είναι μέρος του ρόλου 
ενός δημοτικού μέσου. Από τον Μάρτιο 2020 συνεργαζόμαστε με μια σειρά φο-
ρέων της Θεσσαλονίκης: με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, με την Πρωτοβου-
λία Εστίασης, με το Κρατικό Ωδείο, με την Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών 
Βορείου Ελλάδος, με το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, με τις Αντιδημαρχίες 
Αθλητισμού, Παιδείας, Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Με την Ομοσπονδία 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΕΣΑΜΕΑ), που έχουν τη δική τους εκπομπή. Με φο-
ρείς όπως το Μέγαρο Μουσικής, το ΚΘΒΕ, την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, 
τη Συμφωνική και η Φιλαρμονική Ορχήστρα τού Δήμου Θεσσαλονίκης, το Κέντρο 
Ιστορίας Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και μουσείο Τεχνολογίας 
ΝΟΗΣΙΣ, το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και 
τις Ιερές Μητροπόλεις Θεσσαλονίκης και Νεαπόλεως – Σταυρουπόλεωςκ.ά. 

Ήδη έχουμε συνάψει συμφωνία συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
και με τοΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ενώ προχωρούμε σε ανάλογες στενές 
και έμπρακτες συνεργασίες με το ΑΠΘ και με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. 

Σε συνεργασία με την ομάδα φωτογράφων «ThessalonikiArtandCulturePhot
os» βελτιώνουμε μαζί την εικόνα στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων και παράλλη-
λα προβάλλουμε τη Θεσσαλονίκη μας. 

Πρόσφατα, τιμώντας την επέτειο μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελ-
ληνισμού συνεργαστήκαμε με την Έδρα Ποντιακών Σπουδών του ΑΠΘ και το 
Ίδρυμα Ιβάν Σαββίδη, αλλά και με το Ίδρυμα Άγιος Γεώργιος Περιστερεώτα, προ-
σφέροντας στο κοινό της πόλης εξαιρετικές παραγωγές. 

Σημειωτέον ότι από την 1η Ιανουαρίου 2021 ξεκλειδώσαμε ένα πολύτιμο 
εργαλείο, καθώς η TV100έγινε μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημόσιων Περι-
φερειακών Τηλεοράσεων CIRCOM, κάτι που μας δίνει σπουδαίες δυνατότητες να 
εμπλουτίσουμε το πρόγραμμά μας και να αποκομίσει το ανθρώπινο δυναμικό μας 
τεχνογνωσία και εμπειρία. 

Έχοντας στόχο Δημοτικά ΜΜΕ που θα συμβαδίζουν με την ανάπτυξη της Θεσ-
σαλονίκηςκαι θα την υποστηρίζουν, κινούμαστε με συνέπεια στην κατεύθυνση 
ότι TV100 και FM100 στηρίζουν την πόλη και η πόλη τα στηρίζει. Με σταθερό 
ρυθμό δημιουργούμε υγιείς σχέσεις με τον εμπορικό, τον επαγγελματικό και τον 
επιχειρηματικό κόσμο της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας. Γιατί η 
δημιουργία θετικής εικόνας για τα Δημοτικά ΜΜΕ και τελικά η οριστική αναβάθ-
μισή τουςδεν είναι υπόθεση ενός, δεν είναι υπόθεση λίγων, είναι υπόθεση όλων 
και έχει τις συνεργασίες ως βασικό συστατικό.  

*Ο Γιάννης Θ. Κεσσόπουλος είναι Δημοσιογράφος - Γενικός Διευθυντής 
ΔΕΠΘΕ (TV100, FM100, FM100.6)

TV100-FM100 
Μια αγκαλιά για τη Θεσσαλονίκη

Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  Κ Ε Σ Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ * 
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Γιατί δεν τοποθετεί 
διοικητικά συμβούλια;

«Κάτι πρέπει να κάνεις γι αυτό»

Βέβαια η προτροπή της εν λόγω υπηρεσίας του ΥπΕΣ δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, 
ούτε η δημοτική αρχή πράττει κάποιο  νομικό παράπτωμα, ωστόσο   είναι απορίας άξιο 
πως είναι δυνατόν ένας δήμος μετά από 19 μήνες από την ορκωμοσία και τη συγκρότηση 
σε σώμα του νέου Δημοτικού Συμβουλίου να επιμένει στην μη τοποθέτηση μελών στο Δ.Σ 
του ΝΠΔΔ την ώρα μάλιστα που έχει δηλώσει παραίτηση και ο αντιπρόεδρος, αφήνοντας 
τον πρόεδρο ως μόνο μέλος της διοίκησης του Νομικού προσώπου. Είναι άραγε  τόσο 
δύσκολη η συνεργασία με ένα πολυμελές διοικητικό συμβούλιο ενός νομικού προσώπου 
και προτιμάται η μη τοποθέτηση του;

Συστάσεις σε μια ηλικιωμένη γυναίκα γυναίκα στην Καλαμαριά έκανε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης όταν σε ερώτησή του για το αν εμβολιάστηκε εκείνη απάντησε ότι δεν έχει κάνει 
εμβόλιο κατά του κορωνοϊού. «Κάτι πρέπει να κάνεις γι αυτό» της είπε για να χαριτολο-
γήσει προσθέτοντας: «Η Καλαμαριά στην πρώτη γραμμή του εμβολιασμού». Στη συνέ-
χεια ρώτησε ένα αγοράκι αν φοράει τη μάσκα του, ενώ σε άλλους δύο μαθητές ρώτησε 
αν φοράνε μάσκα και αν κάνουν τα σελφ τεστ. 
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TO ΜΕΤΕΟΡΟΝ ΤΗΣ …ΑΡΛΟΥΜΠΑΣ (!) που πρόκειται 
να αποκαλύψει σε λίγες μέρες ο Δήμαρχος Θεσσαλο-
νίκης, καλύφθηκε εσπευμένα με πράσινα τελάρα έτσι 
ώστε η έκπληξη των δημοτών στα αποκαλυπτήρια να 
είναι μεγάλη! Αλλά πριν καλά – καλά τοποθετηθεί το 
…Meteoron στην πλατεία απέναντι από το Δημαρχείο, 
οι πολύ έντονες αντιδράσεις των πολιτών κάθε ηλικίας 
δίνουν το στίγμα της νέας παραφωνίας στην πόλη. Μετά 
το περιβαλλοντολογικό έγκλημα της οδού Αγγελάκη, 
τον ποδηλατόδρομο στη λεωφόρο Κων. Καραμανλή 
που ήδη αποδομήθηκε από τους κατοίκους και το «φι-
άσκο» της εγκατάλειψης  του Πάρκου του Νερού στη 
νέα παραλία, το …γλυκό «ήρθε και έδεσε» όπως λέει ο 
λαός. Με διαδικασίες fast-track ο δήμαρχος τοποθετεί 
στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης μια καλλιτεχνική δη-
μιουργία ύψους 12 μέτρων που κυριολεκτικά θα ταρά-
ξει τα ήρεμα νερά του πολιτισμού της πόλης. Πρόκειται 
για μια ακροβατική σύνθεση σε έντονο κόκκινο χρώμα 
ανθρώπων που αιωρούνται ο ένας πάνω στον άλλο, 
κάτι που με πρώτη ματιά θυμίζει ακροβάτες τσίρκου 
σε πλήρη ανάταση. Ο δημιουργός του έργου Κωστής 
Γεωργίου ερωτηθείς για το τι συμβολίζει το Meteoron 
απήντησε ότι έχει πολλούς συμβολισμούς, όπως η αλ-
ληλεγγύη, η αγάπη, η συνεργασία, ο δυναμισμός των 
Θεσσαλονικέων και η ελκυστικότητα της πόλης και όλο 
αυτό είναι ένας ακόμη λόγος για να επισκεφθεί κανείς 
τη Θεσσαλονίκη! Στο τέλος – τέλος καταλήγει ο δη-
μιουργός, ο συμβολισμός του έργου αφήνεται στον …
κώδικα ζωής του κάθε θεατή ώστε να τον ερμηνεύσει 
όπως αυτός επιθυμεί…

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη σύνθε-
ση προτάθηκε να τοποθετηθεί και σε άλλους Δήμους, 
αλλά απορρίφθηκε από τα Δημοτικά Συμβούλια για 
τρεις κύριους λόγους: Το επιθετικό κόκκινο της σύνθε-
σης που είναι μια τεράστια παραφωνία με το περιβάλ-
λον, ο ακαθόριστος συμβολισμός που δεν συνάδει με 
κανένα ιστορικό ή καλλιτεχνικό προηγούμενο του τό-
που και τέλος, εξ αιτίας της πρόσφατης παρωδίας του 
Δήμου Παλαιού Φαλήρου στην Αθήνα, που οι κάτοικοι 
μιλούσαν για ένα σατανικό γλυπτό, έργο το οποίο  ήταν 
του ίδιου δημιουργού. Αλλά, ας έρθουμε τώρα στα δικά 
μας – στο Meteoron που θέλει ο δήμαρχος Θεσσαλο-
νίκης να τοποθετήσει στην πιο κεντρική πλατεία της 
πόλης. Είναι απορίας άξιον «τι θέση πήραν οι τόσες πα-
ρατάξεις της αντιπολίτευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης 
και ποιος είναι ο ρόλος τους σε όλη αυτή την εμμονή 

του Δημάρχου, να θεωρεί και να πράττει ότι του κατέβει, 
αρκεί να ικανοποιηθεί η άκρατη επιθυμία του για δημο-
σιότητα και αναγνώριση, χωρίς να υπολογίζει βασικά 
για την πόλη δεδομένα.

Άραγε, του είπε κανείς ότι αυτό το άγαλμα δεν ται-
ριάζει ούτε με τον πολιτισμό, ούτε με την ιστορία της 
πόλης; Αναρωτιέμαι – του είπε κανείς, για τη θέση που 
επέλεξε να τοποθετηθεί ότι προσβάλλει βάναυσα τους 
παρακείμενους ανδριάντες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
του εθνάρχη Κων. Καραμανλή και των αγωνιστών του 
Β’ Π.Π. Ριμινιτών – Ιερολοχιτών; Αφού του άρεσε τόσο 
πολύ αυτή η «ματωμένη» σύνθεση, ας την χάριζε στο 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που εκεί ταιριάζει. Τι δου-
λειά έχει ένα έργο άσχετο με την κουλτούρα, την βυ-
ζαντινή ιστορία και την αρχιτεκτονική της πόλης, πολύ 
σωστά σημειώνει ένας πολίτης στα εκατοντάδες επικρι-
τικά σχόλια στο διαδίκτυο.

Ρωτήθηκε για παράδειγμα η Πρυτανεία της Σχολής 
Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ή ο 
υπό διάλυση Οργανισμός Τουριστικής Προβολής Νομού 
Θεσσαλονίκης, ή το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ή έστω 
η Ένωση Ξενοδόχων και τα Επιμελητήρια; Προφανώς 
όχι, γιατί αν όλη αυτή η διαδικασία είχε τηρηθεί, θα εί-
χαμε αποφύγει το γεγονός μιας ακόμη λανθασμένης 
επιλογής. Οι Θεσσαλονικείς μιλούν απογοητευμένοι 
για μια μεγάλη κακογουστιά, για επιβολή με «το έτσι 
θέλω» κ.α. ενώ παράλληλα σχολιάζουν και τον «χο-
ρηγό» του έργου, προτείνοντάς του να πάρει το άγαλμα 
στο εργοστάσιό του και να διαθέσει τα χρήματα της χο-
ρηγίας για την αγορά ενός ασθενοφόρου.

Ύστερα από όλες αυτές τις αντιδράσεις των πολιτών, 
το πρέπον είναι κύριε Δήμαρχε να αποσυρθεί το έργο – 
Μην ακούτε τους «κακούς συμβούλους» σας και αφου-
γκραστείτε τους δημότες σας – γιατί μπορεί να έχουν 
δίκιο που διαμαρτύρονται. Αφήστε την γνωστή τακτική 
της μεθοδικής εναρμόνισης των ΜΜΕ για την προβο-
λή του έργου σας και ασχοληθείτε με τα πραγματικά 
προβλήματα της πόλης. Όπως για παράδειγμα με την 
τραγική οικτρή κατάσταση όλων των στεγάστρων των 
στάσεων του ΟΑΣΘ σε ολόκληρο το πολεοδομικό συ-
γκρότημα της Θεσσαλονίκης που έχουν γίνει εστία μό-
λυνσης και «πρώτη κακή εικόνα» για τους επισκέπτες 
και τους τουρίστες της πόλης. Με την συντήρηση, καθα-
ρισμό και βάψιμο της γέφυρας του Μακεδονία Παλλάς. 
Και τόσα άλλα…  

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Ξύπνησαν αθλητικές αναμνήσεις 

Υπηρεσία του ΥΠΕΣ ζητά από τον Δανιηλίδη 
να ορίσει μέλη σε ΝΠΔΔ

Πίσω στο χρόνο ταξίδεψε ο Σταύρος Καλαφάτης ο 
οποίος είχε την ευκαιρία να θυμηθεί το αθλητικό του πα-
ρελθόν Αφορμή για να ξυπνήσουν αναμνήσεις στάθηκε 
μια συνέντευξη στο περιοδικό της ΧΑΝΘ, με την φανέλα 
της οποίας είχε 784 γκολ (85/125 πέναλτι) σε 156 επί-
σημες συμμετοχές. Πάνω από όλα, είχε την ευκαιρία να 
αγωνιστεί με το εθνόσημο στο στήθος, σε ηλικία μόλις 
17 ετών.

Σαφή σύσταση έκκληση προς τον δήμαρχο Συκεών 
Σίμο Δανιηλίδη να ορίσει μέλη διοικητικών συμβουλίων 
στο Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «Δημοτικό Κέ-
ντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» και στις 
σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευση απευθύνει με έγγραφο της η ΓΓ Εσωτερι-
κών και οργάνωσης  του ΥΠΕΣ το οποίο απέστειλε στις 
24 Απριλίου στο δήμο (αριθ. Πρωτ 32427). Η αρμόδια 
υπηρεσία που έλαβε έγγραφη διαμαρτυρία από στέλεχος 
της αντιπολίτευσης απάντησε άμεσα και ζήτησε μάλιστα 
ενημέρωση για τις ενέργειες του δημάρχου. 
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Στην ΠΚΜ ο Σταϊκούρας για τους 
άξονες ανάπτυξης της οικονομίας

Η … Καλκούτα της Θεσσαλονίκης

 Εκατέρωθεν φιλοφρονήσεις αντάλλαξαν ο 
υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας με 
τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Από-
στολο Τζιτζικώστα, στις δηλώσεις που ακολούθη-
σαν μετά τη σύσκεψη με τους εκπροσώπους της 
Αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων. Ο 
υπουργός τόνισε πως τρείς είναι οι βασικοί άξονες 
αφορούν στη μείωση των φορολογικών και των 
ασφαλιστικών εισφορών, στις διαρθρωτικές με-
ταρρυθμίσεις και στην αξιοποίηση όλων των χρη-
ματοδοτικών εργαλείων που θα είναι διαθέσιμα 
για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ποιος κεντρικός δρόμος της Θεσσαλονίκης 
θυμίζει δρόμο της ...Καλκούτα σύμφωνα με τον 
Βασίλη Γάκη; Ο επικεφαλής της παράταξης “Θεσ-
σαλονίκη Υπεύθυνα” μιλώντας στο δημοτικό συμ-
βούλιο υποστήριξε πως η οδός Πατριάρχου Ιωα-
κείμ, το τμήμα της πίσω από την εκκλησία Αγίας 
Σοφίας, είναι γεμάτος μπαλώματα και λακκούβες. 
“Εγώ είμαι ιδιότροπος και τα βλέπω όλα στραβά κι 
ανάποδα όταν περπατάω στην πόλη; Οι ιθύνοντες 
του δήμου δεν τα βλέπουν;”, ανέφερε χαρακτηρι-
στικά ο κ.Γάκης δίνοντας το σχετικό παράδειγμα 
του δρόμου που οδηγεί, όπως πρόσθεσε, σε ένα 
από τα πιο τουριστικά σημεία της πόλης.

karfitsomata
Στο Καυτανζόγλειο ο ΠΑΟΚ 
μέχρι να τελειώσει η νέα Τούμπα

Ο Αυγενάκης θέλει να τελειώνει με το 
Καυτανζόγλειο

Νέα αρχή στις σχέσεις Ιβάν - κυβέρνησης

Οι αιχμές του Άδωνι για τους μουσαμάδες

Στο Καυτανζόγλειο στάδιο θα αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ για 
όσο διάστημα κατασκευάζεται η νέα Τούμπα. Όπως γνω-
στοποίησε ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενά-
κης ο οποίος επισκέφθηκε τις αθλητικές εγκαταστάσεις 
του Καυτανζογλείου θα προωθηθεί σχετική νομοθετική 
ρύθμιση στο νομοσχέδιο που κατατίθεται την επόμενη 
εβδομάδα στη Βουλή. Ο κ. Αυγενάκης δήλωσε πως με 
τις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται πολύ σύντομα 
θα μπορούν να φιλοξενηθούν στο στάδιο μεγάλες διορ-
γανώσεις. 

Η δέσμευση Αυγενάκη για το θέμα του γηπέδου του 
ΠΑΟΚ ήταν κάτι που επιδίωκε να τελειώνει ο υφυπουργός 
Αθλητισμού έτσι ώστε να μην αφήσει καμία «σκιά» σε ό,τι 
αφορά στην πρόθεση της κυβέρνησης να καθυστερήσει 
το θέμα της κατασκευής της νέας Τούμπας. Κι αυτό διότι 
η καθυστέρηση στην παραχώρηση του Καυτανζογλείου 
στον ΠΑΟΚ για όσα διάστημα διαρκέσουν τα έργα στην 
Τούμπα ήταν μια μόνιμη επωδός στην συζήτηση περί των 
σχέσεων Ιβάν Σαββίδη – κυβέρνησης. 

Η κυβέρνηση θα είναι δίπλα στο έργο μέχρι το τέ-
λος, μέχρι να κόψουμε τις κορδέλες των εγκαινίων, όχι 
σε μουσαμάδες αλλά στην πραγματικότητα.  δήλωσε ο 
υπουργός Ανάπτυξης και επενδύσεων Άδωνις Γεωργιά-
δης κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στα γραφεία 
της Thess Intec στην  Περαία. Στην περιοχή πρόκειται 
να δημιουργηθεί το τεχνολογικό πάρκο έρευνας και και-
νοτομίας 4ης γενιάς, με τον Υπουργό να αφήνει σαφείς 
αιχμές για τα εγκαίνια σε σταθμό του μετρό όπου είχαν 
πραγματοποιηθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στη 
Θεσσαλονίκη.

Αλλωστε, σε ένα μήνα με την επιστροφή του Ιβάν 
Σαββίδη στην Ελλάδα, αναμένονται τα εγκαίνια της λει-
τουργίας του Porto Carras τα οποία αναμένονται να έχουν 
… χολυγουντιανή ατμόσφαιρα. Κι έτσι ουσιαστικά να ση-
ματοδοτηθεί η απαρχή της εξομάλυνσης των σχέσεων 
του Ιβάν με την ελληνική κυβέρνηση μετά από ένα μακρύ 
διάστημα αμοιβαίας ψυχρότητας αν όχι αντιπάθειας. 
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Η Ιατρική ευθύνη απορρέει 
από την ιατρική πράξη(-
συνταγογράφηση,ιατρικές 
βεβαιώσεις κ.ο.κ) με την 
οποία επιτυγχάνεται η πρόληψη, διάγνωση 
και θεραπεία του ασθενούς με οποιαδή-
ποτε επιστημονική μέθοδο (Ν3418 ΦΕΚ Α’ 
287/28.11.2005).
Ιατρικό σφάλμα είναι η υπαίτια παράβαση 
των κανόνων της ιατρικής επιστήμης και 
εμπειρίας ή η έλλειψη επιμέλειας από ιατρό 
που με ενέργεια ή παράλειψή του προκάλεσε 
ζημία ή και θάνατο στον ασθενή ενώ το δυ-
σμενές αποτέλεσμα
θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί(σωματι-
κή βλάβη ή ανθρωποκτονία από αμέλεια 
κλπ-άρθρα 314παρ1α,302 παρ1 Ποινικού 
Κώδικα)
Πάντοτε γνώμονας είναι το εάν ο ιατρός 
ενήργησε με βάση τις αρχές τις ιατρικής επι-
στήμης(κανόνες δεοντολογίας) και με καλή 
πίστη (Απόφαση ΣτΕ 572/2013,Αρείου Πά-
γου 1362/2007).Για ιατρικό σφάλμα ιατρού 
Δημοσίου Νοσοκομείου ευθύνεται το ίδιο το 
Νοσοκομείο ως Ν.Π.Δ.Δ(άρθρο 105 Εισαγω-
γικού Νόμου Αστικού Κώδικα)
Ο θεράπων ιατρός έχει ιδιαίτερη νομική υπο-
χρέωση να συμβάλλει στην αποκατάσταση 
της υγείας ή στη διατήρηση της ζωής του 
ασθενούς(άρθρο 15ΠΚ).Έχει το καθήκον 
αληθείας προς τον ασθενή ενημερώνοντας 
τον με ακρίβεια για την κατάσταση του και για 
τις θεραπευτικές μεθόδους που θα ακολου-
θηθούν εφόσον ο ασθενής δώσει προηγουμέ-
νως τη συναίνεση του (άρθρο 5 Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης,άρθρο 47 Ν2071/1992,αρ11Ν. 
3418/2005), μπορεί όμως να αποκρύψει την 
αλήθεια μόνο εάν είναι προς όφελος του.Επί-
σης θα πρέπει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για 
οτιδήποτε γνωρίζει (ιατρικό απόρρητο-άρθρο 
23 Ν1565/1939).Οφείλει να συνεργάζεται 
αρμονικά με τους νοσηλευτές και το υπόλοι-
πο προσωπικό,παραμερίζοντας τυχόν προ-
σωπικές διαφορές(αρ21παρ4 Ν3418/2005)
Κάθε χειρουργός οφείλει στο προεγχειρητικό 
στάδιο να διενεργεί προέλεγχο,κάτι που πα-
ραλείπεται σε επείγοντα περιστατικά.Στο στά-
διο της εγχείρησης θα πρέπει να χειρουργεί 
με γνώμονα όσα έχει προσχεδιάσει,καθώς και 
να συντάσσει Πρακτικό Χειρουργείου που θα 
αναφέρει τις μεθόδους που χρησιμοποίησε.
Στη μετεγχειρητική φάση ο χειρουργός είναι 
υπεύθυνος για τη μετεπεμβατική φροντίδα 
του ασθενούς (αρ 21παρ5 Ν3418/2005),ε-

νώ με τη χορήγηση εξιτη-
ρίου πρέπει να καθοδηγεί 
τον ασθενή ορθώς(άλλως 

μπορεί να προκύψει ευθύνη του για κακή κα-
θοδήγηση).
Η νομική ευθύνη των ιατρών μπορεί να είναι 
πειθαρχική (απέναντι σε όργανα του Υπουρ-
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού 
Συλλόγου),αστική απέναντι στον ασθενή(υ-
ποχρέωση αποζημίωσης αρκεί βέβαια να επι-
κρατεί η αρχή της πλήρους αποδείξεως από 
τον ενάγοντα ), ποινική,όπου τιμωρείται για 
προσβολή εννόμων αγαθών του ασθενούς.
Για μη συντήρηση χειρουργικών εργαλείων 
ή ιατρικών μηχανημάτων την ευθύνη φέρει 
ο αρμόδιος τεχνικός(και δεν είναι υπεύθυνος 
ο ιατρός για αιφνίδια βλάβη τους ή για κακή 
συντήρηση,αφού δε μπορούσε να την προ-
βλέψει από πριν,ΣυμβΕφΘρακ 62/2001,Συμ-
βΑΠ728/1998).
Εάν ελλείπει η τεχνική υποδομή ο ιατρός δεν 
πρέπει να αναλαμβάνει καμία επέμβαση,ε-
κτός εάν η μη άμεση επέμβαση θα επιφέρει 
θάνατο του ασθενούς(ΣυμβΠλημΑγρινιου 
8/2000)
Η ποινική ευθύνη είναι πάντα απόλυτα προ-
σωπική του κάθε ιατρού, ενώ αναφορικά με 
την αστική ευθύνη ο ιατρός μπορεί να ασφα-
λιστεί σε κάποια ασφαλιστική εταιρεία ώστε 
σε περίπτωση που επιδικαστεί αποζημίωση 
σε βάρος του να την καλύψει εκείνη.
Το δικαστήριο υποβοηθούμενο από μάρτυρες 
και πραγματογνώμονες κρίνει με βάση την 
αρχή της ηθικής απόδειξης,της αξιολόγησης 
δηλαδή των αποδεικτικών μέσων κατά συ-
νείδηση,εξετάζοντας εάν ο ιατρός ενήργησε 
σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επι-
στήμης (legeartis) και εάν επέδειξε την επι-
μέλεια του μέσου συνετού ιατρού.Η θεωρία 
lege artis αδιαφορεί για το αποτέλεσμα και 
εξετάζει εάν ο ιατρός έδρασε με βάση τους 
κανόνες της ιατρικής άσχετα με την έκβαση 
της επέμβασης,γιατί αυτή εξαρτάται από τυ-
χαίους παράγοντες.
Οι ποινές ξεκινούν από 12 περίπου μήνες με 
αναστολή και φθάνουν μέχρι και 36 μήνες 
για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθηνών

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

Ιατρικό λάθος: Ποινική και αστική ευθύνη των ιατρών karfitsomata
Ασυδοσία στα τραπεζοκαθίσματα

Παράπονα των πολιτών για ασυδοσία στην ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων και 
για συγκέντρωση μεγάλου αριθμού πολιτών, κυρίως νέων, στην περιοχή της αρχαίας 
αγοράς μετέφερε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης o ανεξάρ-
τητος δημοτικός σύμβουλος, Δρόσος Τσαβλής. Ειδικότερα για τα τραπεζοκαθίσματα, 
είπε πως καταλαμβάνουν το δημόσιο χώρο χωρίς κανέναν σεβασμό στον πεζό, στα 
ΑΜΕΑ, στις μανάδες με τα καρότσια αλλά κυρίως στην ομορφιά, την τάξη, την αρμο-
νία και τη λειτουργικότητα του δημόσιου χώρου. Με αφορμή το θέμα αυτό, εξαπέλυσε 
πυρά κατά του δημάρχου λέγοντας πως “η διοικητική ανεπάρκεια σας τυφλώνει και δεν 
μπορείτε να βρείτε τη χρυσή τομή ανάμεσα στο συμφέρον του επαγγελματία εστίασης 
και του πολίτη πεζού ή ΑΜΕΑ”.

Γιατί δεν συμμορφώνονται
Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών του δήμου Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Κούπκας, πα-

ραδέχτηκε πως υπάρχει μια μειοψηφία καταστηματαρχών καφέ και εστίασης που δεν 
συμμορφώνεται και δεν τηρεί την κανονιστική και τις αποστάσεις προαναγγέλλοντας 
κυρώσεις. “Είπαμε θα κάνουμε συστάσεις, όμως επειδή αυτό δεν έγινε σεβαστό, άρ-
χισαν να συμπληρώνονται φύλλα ελέγχου και θα ακολουθήσουν οι κυρώσεις”, είπε 
συγκεκριμένα για όσα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος παρανομούν.

Η ομάδα … Γεωργιάδη
Η παρουσία των αυτοδιοικητικών με τον δήμαρχο Κ. Ζέρβα, τον πρόεδρο του δη-

μοτικού συμβουλίου Π. Λεκάκη και τους αντιδημάρχους Μ. Κούπκα, Μ. Κυριζίδη, Σ. 
Δημητριάδη στο τραπέζι σε εστιατόριο στα Λαδάδικα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Αδωνι 
Γεωργιάδη πυροδότησαν νέες συζητήσεις περί της «ομάδας» Αδωνι στην Θεσσαλονίκη. 
Φυσικά δεν ήταν μόνο αυτοί... 

Ο συμβολισμός της επίσκεψης στο σταθμό Βενιζέλου 
Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό μπορεί να μην 

είχε προαναγγελθεί και διαφημιστεί ωστόσο, είχε καθαρά συμβολικό χαρακτήρα. Αφού 
ενημερώθηκε από τον γενικό γραμματέα Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη και Πολιτι-
σμού Γιώργο Διδασκάλου αλλά και τον πρόεδρο της «Αττικό Μετρό» Νίκο Ταχιάο για 
την πορεία του έργου και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας απόσπασης των αρχαιο-
τήτων, ουσιαστικά ήθελενα στείλει ένα ηχηρό μήνυμα ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης 
δεν πρόκειται να αλλάξει. 

Η γραβάτα του Μαργαρίτη 
Στο γραφείο του ‘Ελληνα Επιτρόπου και Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Μαργαρίτη Σχοινά, βρέθηκε ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος του δήμου Θεσσαλο-
νίκης και πνευμονολόγος, Δρόσος Τσαβλής, με τους δύο άνδρες να συζητούν για την 
ευρωπαϊκή πορεία της Θεσσαλονίκης και τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά της σε 
οικονομικό, πολιτιστικό, επιστημονικό, αθλητικό και τουριστικό επίπεδο. Γνωρίζοντας 
την αγάπη που έχει ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν για την ομάδα του ‘Αρη του χάρισε 
μια μπλε γραβάτα, αυτή που φοράει η αποστολή στα ταξίδια, με το κιτρινόμαυρο σήμα.

Νοτοπούλου: Με άδεια χέρια ήρθε 
ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη 

Χωρίς δεσμεύσεις για την Θεσσαλονίκη ήρθε ο πρωθυπουργός, τονίζει σε ανακοί-
νωσή της η Τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπουλου. Συγκεκριμένα 
αναφέρει ότι «ο κ. Μητσοτάκης εγκαινίασε ένα έργο το οποίο ξεκίνησε το 2017 επι 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την ίδια την εταιρεία, την Fraport 
Greece.  Αποτελούσε συμβατική της υποχρέωση που προβλέπονταν από την σύμβαση 
παραχώρησης που επαναδιαπραγματευτηκε και βελτίωσε η Κυβέρνηση του Αλέξη Τσί-
πρα.  Η μόνη συνεισφορά της σημερινής κυβέρνησης στο συγκεκριμένο έργο είναι η 
παρουσία της στα εγκαίνια».

Παρών και ο Χατζηδάκις
Παρών στα εγκαίνια του νέου αεροδρομίου «Μακεδονία» ήταν και ο υπουργός 

Εργασίας Κωστής Χατζηδάκις. Αλλωστε, ως άλλοτε υπουργός Μεταφορών πριν από 
δεκατρία χρόνια ήταν εκείνος που επιχείρησε να ξεκινήσει τη διαδικασία αποκρατικο-
ποίησης των αεροδρομίων οπότε η παρουσία του ήταν επιβεβλημένη. 
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Με έχει απαγάγει θαυμαστής μου!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
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Η ΤΙΝΑ ΜΕΛΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΡΟΣΕΡΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΡΙΑ 

ΠΟΥ ΕΛΕΙΠΕ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΤΕΡΕΩΜΑ

 Όλα έγιναν ξαφνικά και αναπάντεχα. Και αυτό γιατί η πρόταση να ασχοληθώ με  το τραγούδι, έγινε πάνω σε μια φωτογράφηση που έκανα, τότε 
ως μοντέλο. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι, θα ακολουθήσουν, όσα ακολούθησαν. Και είμαι σήμερα, σε μία πολύ σπουδαία δισκογραφική εταιρία, 
που τη νιώθω περισσότερο ως οικογένειά μου, και δημιουργούμε όμορφα μουσικά πράγματα, όπως και το νέο μου τραγούδι, το «Στο Φινάλε», σε 
μουσική Σάκη Βέρρου, στίχους Γιάννη Μαλλιά, και την ενορχηστρωτική απογείωση, του Γιώργου Γαλανού. Τους ευχαριστώ όλους δημοσίως, για 

την πίστη τους, σε εμένα.

Τα παιδικά σου χρόνια τι άρωμα έχουν; 
Έχουν το «άρωμα» μιας όμορφης ευτυχισμένης 
παιδικής ηλικίας που με ακολουθεί ακόμη.

Πώς και πότε αποφάσισες να ασχοληθείς 
με το τραγούδι; Ήταν κάτι που ήρθε αβίαστα και 
μόνο του. Εγώ απλά ακολούθησα τα «σημάδια» και 
ότι μου έδειχνε η «μοίρα». 

Θυμάσαι την πρώτη σου εμπειρία επί σκη-
νής; Ξεχνιέται;Πριν εμφανιστώ έτρεμα κυριολεκτι-
κά και φοβόμουν. Μόλις όμως βρέθηκα στην πίστα 
όλα αυτά εξαφανίστηκαν και δεν ήθελα να κατέβω.

Ποιο είναι το παράξενο που σου έχει συμ-
βεί πάνω στην πίστα; Δεν έχω αντιμετωπίσει κάτι 
ιδιαίτερα παράξενο στις εμφανίσεις μου πέρα από 
τις έντονες εκδηλώσεις θαυμασμού των θαμώνων 
στα μαγαζιά που εμφανιζόμουν.

Ποια είναι η πιο ακραία εκδήλωση θαυμα-
στή σου; Όταν ένας φανατικός θαμώνας του χώρου 
που εμφανιζόμουν, με απήγαγε!!! Βέβαια είχε αίσιο 
τέλος καθώς λίγο μετά με άφησε. Μάλιστα την επό-
μενη μέρα μου ζήτησε συγνώμη με την δικαιολογία 

ότι είχε πιει λίγο παραπάνω. Δεν υπήρξε συνέχεια 
γιατί κατάλαβε ότι δεν υπήρχε ανταπόκριση.

 Τι έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα στη 
ζωή της Τίνας;  Η καθημερινότητά μου έχει αλ-
λάξει σημαντικά αφού λόγω των επαγγελματικών 
μου υποχρεώσεων δεν έχω αρκετό ελεύθερο χρόνο 
κάτι που δεν με δυσαρεστεί όμως  γιατί κάνω αυτό 
που αγαπώ.

Νέα δισκογραφική εταιρία, νέο τραγούδι, 
μία άλλη και φωνητικά… Η αλήθεια είναι πως 
ξαφνικά όλα είναι νέα στη ζωή μου αυτό το διάστη-
μα και το απολαμβάνω!

« Στο Φινάλε», που το αφιερώνεις; Θέλω 
να το αφιερώσω σε όλους όσους ταυτίζονται με 
το νόημα του τραγουδιού μου. Δηλαδή, σε όλους 
όσους δεν διστάζουν να ερωτευτούν και να ζήσουν 
μία «καψούρα»…Στο φινάλε!

Υπάρχει κάποια συμβουλή γνωστού καλ-
λιτέχνη, που κουβαλάς ως προίκα; Μου έχουν 
μείνει έντονα τα λόγια του Λευτέρη Πανταζή, ο 
οποίος είχε πει, «Να αγαπάς πραγματικά τους αν-
θρώπους γιατί το νιώθουν και το εισπράττουν. Να 

δίνεις την ψυχούλα σου μέσα από τα τραγούδια σε 
αυτούς τους ανθρώπους γιατί έρχονται να σε ακού-
σουν είτε για να περάσουν όμορφα είτε για να μοι-
ραστούν τον πόνο τους».

Θα δήλωνες συμμετοχή σε ένα survivor; 
Είμαι από τους ανθρώπους, που ποτέ δεν λέω ποτέ! 
Το μόνο σίγουρο είναι, ότι με τρομάζει να κοιμάμαι 
σε εξωτερικό χώρο, γιατί  κυκλοφορούν διάφορα 
-ανεπιθύμητα για μένα- ζωύφια!

Ποια είναι η Τίνα Μελά που δεν ξέρει το 
ευρύ κοινό. Άγνωστες πτυχές του εαυτού σου.  
Είναι πολλές. Μεταξύ αυτών, η ευαισθησία που δι-
αθέτω, σε σημείο  που ίσως ο πολύς κόσμος δεν 
μπορεί να φανταστεί . Επίσης είμαι ιδιαίτερα  προ-
στατευτική με όσους αγαπάω. 

Κεφάλαιο έρωτας. Τι ρόλο παίζει στη ζωή 
σου; Αυτή την περίοδο δηλώνεις ελεύθερη; 
Αναμφισβήτητα, είναι όμορφο το συναίσθημα του 
έρωτα. Επειδή όμως, είμαι πολύ επιρρεπής σε αυ-
τόν και μου αποσπά την προσοχή, είμαι πολύ προ-
σεκτική πλέον.  Το διάστημα αυτό, τον αποφεύγω 
και μένω με τον έρωτα, που έχω για το τραγούδι.
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ΜΕΖΕ ΜΕΖΕ

FLASHBACK

▶ Γλυκές αναμνήσεις ξυπνάνε οι σειρές  ‘Τα καλύτερά μας 
χρόνια’ και ‘Ζακέτα να πάρεις’ της ΕΡΤ και αποδεικνύουν πως 
όταν το κρατικό κανάλι θέλει, μπορεί να βρίσκεται έτη φωτός 
μπροστά στη μυθοπλασία.  Με αξιολογότατους συντελε-
στές, ένα απολαυστικό καστ και ένα σενάριο που δεν είναι 
τραβηγμένο από τα μαλλιά, στοχεύουν στο συναίσθημα και 
πετυχαίνουν απόλυτα. Παραμένουν μακριά από υπερβολές 
άλλων ελληνικών σειρών που βασίζουν το σενάριο σε ακρό-
τητες για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του κοινού και τελικά 
πετυχαίνουν το ακριβώς αντίθετο: Να το κουράζουν.

▶ Η βασίλισσα επιστρέφει στην Ελληνική τηλεόραση, 
επιστρέφουν όμως και τα χαμόγελα στους απανταχού αρ-
χισυντάκτες και ρεπόρτερ των εβδομαδιαίων gossip και μη 
εβδομαδιαίων και όχι μόνον περιοδικών που χρόνια τώρα, 
δεν υπήρχε τεύχος τους χωρίς Ελένη στο εξώφυλλο και στο 
ρεπορτάζ. Γιατί η Ελένη είναι μία και ‘πουλάει’.

▶ Βάνα Μπάρμπα. Το πρώην 
sex symbol περασμένων 
χρόνων επέλεξε την πλέον 
ακατάλληλη στιγμή να κάνει 
μία απαράδεκτη δήλωση 
στήριξης σε ηθοποιό που 
εμπλέκεται στο ελληνι-
κό #metoo που δικαίως 
εξόργισε όλον τον κόσμο. Το 
πρώην φλογερό κορίτσι που 
μόνον ως τέτοια θα την θυ-
μόμαστε παρά ως ηθοποιό, 
μάλλον δεν αντέχει μακριά από δημοσιότητα και βγήκε να 
κάνει αυτήν την δήλωση για ένα τόσο σοβαρό θέμα που θίγει 
την γυναικεία αξιοπρέπεια και το κυριότερο την στιγμή που η 
υπόθεση βρίσκεται στο πιο κρίσιμο στάδιο της ανάκρισης και 
των αποφάσεων.

▶ Ζούμε στην χώρα που μαζεύεται κόσμος στο αεροδρόμιο 
και οργανώνει φιέστα για να υποδεχθεί παίκτη reality!!!!!!!!! 
Εν μέσω πανδημίας και τεράστιας οικονομικής κρίσης!!!!  
Κόλλησε το πλήκτρο του θαυμαστικού και δεν μπορώ να 
βάλω κανένα και στην υπενθύμιση ότι επίσης ζούμε στη 
χώρα που η Μάρα Ζαχαρέα και η Νίκη Λυμπεράκη είναι 
anchorwomen… ας βάλω αποσιωπητικά…..

▶ Αν δεν ήταν τόσο μαρτυριάρηδες όλοι εκεί στο Διαφάνι, 
θα είχε κολλήσει το σενάριο στο τρίτο – τέταρτο επεισόδιο 
και οι «Άγριες Μέλισσες» θα ήταν μίνι σειρά ή τηλεταινία 
μικρού μήκους.  Αυτό που κανένας χαρακτήρας της σειράς 
δεν μπορεί να κρατήσει το στόμα του κλειστό και θυμούνται 
μυστικά τριών γενεών και αποκαλύπτουν ο ένας στον άλλον 
είναι που κάνει την πλοκή περίπλοκη.

Αν σας εξιτάρουν οι γαστρονομικές προκλήσεις και αναζητάτε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλ-
λον, φτιαγμένο με αγάπη και μεράκι, σίγουρα είστε στο σωστό μέρος. Γήινα χρώματα, πέτρα και 
ξύλο, αγκαλιάζουν και δένουν αρμονικά στον χώρο ενώ το προσωπικό που απαρτίζεται κυρίως 

από νεαρά και έμπειρα άτομα είναι πανέτοιμο να σας εξυπηρετήσει ταχύτατα. Ζεστή ατμόσφαιρα, 
εξαιρετικό service και …. Καλή όρεξη από το ΜΕΖΕ ΜΕΖΕ! Διεύθ, Κων. Καραμανλή 6,

Ελευθέρια,Κορδελιό. Τηλ. 2310 700100.

Αυτήν την εβδομάδα δανείζομαι μία φωτογραφία από το αρχείο του φωτογράφου Γρηγόρη Μαναβίδη που ήταν 
σχεδόν κάθε βράδυ στους χώρους διασκέδασης τις πολύ καλές εποχές αλλά και στα καμαρίνια των τραγουδιστών.
Εδώ στο καλοκαίρι του 2004 με τον Νίκο Βέρτη στην πρώτη σαιζόν σαν ηγέτης του σχήματος στο καλοκαιρινό 
ΡΟΔΟΝ να έχει δώσει το μικρόφωνο στον Βασίλη Καρρά και τον Αντώνη Ρέμο με επικές στιγμές διασκέδασης και 
με κατάμεστα μαγαζιά.Μαζί τους ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος και ο Γιώργος Αγγελάκης.
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«Γιατί το αναβάλλεις; Η ψυχολογία της αναβλητικότητας!»

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 *

Οι αναβλητικοί 
είναι συχνά 

τελειομανείς. Για 
τα άτομα αυτά 

μπορεί να είναι 
ψυχολογικά πιο 

αποδεκτό να 
μην αναλάβουν 

ποτέ μια δουλειά 
παρά να έρθουν 
αντιμέτωποι με 

την πιθανότητα να 
μην κάνουν κάτι 

καλά

opinion

Ο καθένας μπορεί αναβάλλει κάτι στη 
ζωή του μερικές φορές. Οι αναβλητικοί άν-
θρωποι όμως χρονοτριβούν και αποφεύ-
γουν οτιδήποτε τους δυσκολεύει και μπορεί 
σκόπιμα να αναζητήσουν περισπασμούς. Η 
αναβλητικότητα τείνει να αντικατοπτρίζει 
την προσπάθεια ενός ατόμου να έχει τον αυ-
τοέλεγχο. Για τους συνηθισμένους αναβλη-
τικούς, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 20 
τοις εκατό του γενικού πληθυσμού, το «δεν 
νιώθω να μου αρέσει» έρχεται να υπερισχύει 
των στόχων ή των ευθυνών τους και μπο-

ρεί να τους θέσει σε μια πτωτική κατά-
σταση αρνητικών συναισθημάτων που 
αποτρέπει την περαιτέρω μελλοντική 
πιθανή προσπάθεια.

Η αναβλητικότητα περιλαμβά-
νει επίσης έναν βαθμό αυταπάτης: 
Σε κάποιο επίπεδο, οι αναβλητικοί 
γνωρίζουν τις ενέργειές τους και τις 
συνέπειές τους, αλλά η αλλαγή των 
συνηθειών τους απαιτεί μεγάλη προ-
σπάθεια για την ολοκλήρωση της ερ-
γασίας μπροστά τους.

Κατανοώντας την αναβλητικότητα
Οι αναβλητικοί είναι συχνά τελει-

ομανείς. Για τα άτομα αυτά μπορεί να 
είναι ψυχολογικά πιο αποδεκτό να μην 
αναλάβουν ποτέ μια δουλειά παρά να 
έρθουν αντιμέτωποι με την πιθανότητα 
να μην κάνουν κάτι καλά. Ανησυχούν 
τόσο πολύ για το τι θα σκεφτούν άλ-
λοι γι’ αυτούς, που θέτουν σε κίνδυνο 
το μέλλον τους για να αποφύγουν την 
κριτική.

Ορισμένοι αναβλητικοί ισχυρίζο-
νται ότι αποδίδουν καλύτερα υπό πίε-
ση, κι ενώ μπορεί να πείσουν για αυτό, 
η έρευνα δείχνει ότι δεν ισχύει. Αντ’ 
αυτού, μπορεί να κάνουν την τελευ-
ταία στιγμή μία δουλειάς για να βιώ-
σουν την ευφορία μέσα από τη βιασύνη 
νιώθοντας ότι έχουν ξεπεράσει τα όριά 
τους.

Γιατί το αναβάλλεις;
Η αναβλητικότητα καθοδηγείται 

από μια ποικιλία σκέψεων και συνη-
θειών, αλλά ουσιαστικά, αποφεύγουμε κα-
θήκοντα ή τις αναβάλουμε γιατί δεν πιστεύ-
ουμε ότι θα μας αρέσει να τα κάνουμε και 
θέλουμε να αποφύγουμε να είμαστε δυσα-
ρεστημένοι ή φοβόμαστε ότι δεν θα τα πάμε 
καλά. 

Ποιες είναι οι ψυχολογικές ρίζες της ανα-
βλητικότητας;

Οι ψυχολόγοι έχουν εντοπίσει διάφορους 
παράγοντες αναβλητικότητας, από τη χαμη-
λή αυτοπεποίθηση έως το άγχος, την έλλει-
ψη δομής, καθώς επίσης και την αδυναμία 
να παρακινήσει κάποιος εαυτό του να ολο-
κληρώσει όχι ευχάριστες εργασίες. 

Η αναβλητικότητα εξυπηρετεί κάποιο 
σκοπό;

Η αναβλητικότητα είναι ένα αυτοκα-
ταστροφικό πρότυπο συμπεριφοράς, αλλά 
μπορεί να θεωρηθεί ότι εξυπηρετεί έναν 
ψυχολογικό σκοπό, ειδικά για άτομα με τε-
λειομανείς τάσεις, προστατεύοντας το άτομο 
από το φόβο της αποτυχίας, την κρίση από 
άλλους και την αυτοκαταδίκη. Η αποφυγή 
δυσάρεστων εργασιών, βοηθά επίσης τους 
αναβλητικούς να αποφύγουν να αισθάνονται 
μη παραγωγικοί, αν και θα πρέπει να πλη-
ρώσουν το τίμημα αυτό αργότερα.

Οι συνέπειες της αναβλητικότητας
Η αναβλητικότητα μπορεί να ανακουφί-

σει την πίεση αυτή τη στιγμή, αλλά μπορεί να 
έχει απότομο συναισθηματικό πρακτικό κό-
στος. Οι μαθητές που αναβάλλουν συνήθως 
τείνουν να έχουν χαμηλότερους βαθμούς, 
οι εργαζόμενοι που αναβάλλουν παράγουν 
εργασία χαμηλότερης ποιότητας και γενι-
κά, όσοι εντάσσονται στους αναβλητικούς 
ανθρώπους μπορούν να βιώσουν μειωμέ-
νη ευεξία, αϋπνία ή διαταραχές του ανοσο-
ποιητικού συστήματος. Η αναβλητικότητα 
μπορεί επίσης να θέσει σε κίνδυνο τόσο τις 
προσωπικές όσο και τις επαγγελματικές 
τους σχέσεις.

Πώς να νικήσετε την αναβλητικότητα
Για να ξεπεραστεί η αναβλητικότητα, 

χρειάζεται σημαντική προσπάθεια. Η αλ-

λαγή μιας συνηθισμένης συμπεριφοράς 
καταναλώνει πολύ ψυχική ενέργεια. Η συμ-
μετοχή σε ένα πολύ δομημένο σχήμα ψυ-
χοθεραπείας είναι μια προσέγγιση που έχει 
λειτουργήσει για πολλούς. 

Πώς μπορώ να σταματήσω να αναβάλ-
λω;

Μερικές φορές οι άνθρωποι εξαντλού-
νται τόσο από τη διαδικασία που φαίνεται 
αδύνατο να ληφθούν ακόμη και σχετικά 
ασήμαντες αποφάσεις. Η έρευνα δείχνει ότι 
η τήρηση ενός προσωπικού συνόλου κα-
νόνων λήψης αποφάσεων ή η εξωτερική 
ανάθεση ορισμένων αποφάσεων σε έναν 
σύντροφο, φίλο ή συνάδελφο μπορεί να βο-
ηθήσει στην αντιμετώπιση της κόπωσης των 
αποφάσεων.

Η υιοθέτηση χρονοδιαγραμμάτων επί-
σης είναι ένα μέσο που αποτρέπει την κα-
θυστέρηση, καθώς επίσης και ο περιορισμός 
της πρόσβασης σας σε κοινωνικά δίκτυα και 
μέσα.

Όταν οι άνθρωποι αναβάλλουν κάτι, ο 
σημερινός τους εαυτός ωφελείται αποφεύ-
γοντας τη δυσαρέσκεια, αλλά ο μελλοντικός 
τους εαυτός πληρώνει το τίμημα. Η ανάπτυ-
ξη της ενσυναίσθησης για τον μελλοντικό 
εαυτό του, όπως θα έκανε για έναν στενό 
φίλο, μπορεί να είναι ένα σημαντικό βήμα 
για τον τερματισμό της συνήθειας. Άλλωστε 
οι άνθρωποι τείνουν να είναι λιγότερο πρό-
θυμοι να βάλουν έναν καλό φίλο σε μια τόσο 
μειονεκτική θέση.

 
*Η Νάνσυ Νενέρογλου είναι ψυχολό-

γος και συνιδρύτρια του Reggio Θεσσαλο-
νίκη.
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’Eνας δήμαρχος μπορεί να αντέξει ...όλα τα 
παράπονα; Όποιος δεν αντέχει, κάθεται σπίτι του. 
Η φράση «τα παράπονα στον δήμαρχο» ακόμα και 
για θέματα άσχετα με τις αρμοδιότητες του, είναι μια 
πραγματικότητα που οφείλεις να αποδεχτείς πριν 
αναλάβεις τον ρόλο. Η γκάμα δε, είναι τεράστια. 
Ξαφνικά φταις για όλα. Το αγαπώ όμως και το πα-
λεύω.

 Τι προκλήσεις έχει ο δήμος Αριστοτέλη; Δεν 
θα σας φτάσει... το κάρυ, για όλες! Ας προτάξουμε 
τέσσερις: Τουριστική Ανάπτυξη στη βάση πλεονεκτη-
μάτων που αφέθηκαν αναξιοποίητα για πολύ καιρό, 
ενότητα και διεκδίκηση ομαλής και με σεβασμό στον 
τόπο και στο περιβάλλον εξέλιξης της μεταλλευτι-
κής δραστηριότητας, αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των ζητημάτων της καθημερινότητας, διεκδίκηση 
έργων υποδομής.

 Φήμες λένε… ότι πλασάρετε τον Δήμο σαν 
τουριστικός πράκτορας! Μακάρι, γιατί τότε σημαί-
νει πως πετυχαίνουμε το σκοπό μας. Την τουριστική 
προβολή την ανέλαβα προσωπικά, ευτυχώς με πολύ 
καλούς συνεργάτες. Υπάρχει ολόκληρη ομάδα. Αν 
θες να έχεις μετρήσιμα αποτελέσματα σε επισκέπτες 
και έσοδα για την τοπική οικονομία, πρέπει να το δεις 
ακριβώς έτσι το θέμα. Με επαγγελματικούς όρους!

 Υπάρχει μέρα που είπατε «δεν θέλω να πάω 
στο γραφείο»; Μόνο τα ρομπότ δεν έχουν ποτέ τέ-
τοια μέρα, μα και πάλι, ήμουν πάντα κατά της «λού-
φας»: ως μαθητής, φοιτητής, φαντάρος, δικηγόρος. 
Ομοίως, ως δήμαρχος, αν ξυπνήσω με τέτοια διά-
θεση, δεν θα το μάθει κανείς. Άσε που για έναν δή-
μαρχο το γραφείο είναι... παντού στον Δήμο και όπου 
τον οδηγεί η ευθύνη του. Μόνο με εντολή γιατρού 
θα έλειπα. 

Πόσο βοήθησε η εμπειρία στα έδρανα της Πε-
ριφέρειας Κ.Μακεδονίας; Όσο χρειαζόταν για καλή 
και σφαιρική εικόνα θεμάτων της Αυτοδιοίκησης. 
Αλλά είναι εντελώς διαφορετικοί ρόλοι.

 Υπάρχει κάτι που σας λείπει από τη Θεσσα-
λονίκη; Δεν αφήνω ποτέ να μου λείψει η δεύτερη 
αγάπη μου. Με συνδέουν πολλά.  Φίλοι, συγγενείς, 

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. 

Πατέρας, δήμαρχος, δικηγόρος και άνθρωπος που θέλει να προσφέρει. Ο Στέλιος Βαλιάνος κρατάει στα χέρια του το «τιμόνι» του Δήμου Αριστοτέλη και θα τον 
βρείτε να τρέχει για τον τόπο του. Αν τον ακούσετε, δε, να μιλάει για τις ομορφιές της περιοχής είναι σίγουρο ότι θα φύγετε «βουρ» για διακοπές στο τρίτο πόδι της 

Χαλκιδικής! Αμμουλιανή, Αρναία, Νέα Ρόδα, Ουρανούπολη και ένα σωρό άλλα πανέμορφα μέρη. Διαλέξτε...

Στέλιος Βαλιάνος 
Η Χαλκιδική είναι το ... σλόγκαν του αιώνα!

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 

πανεπιστήμιο, καριέρα, εμπειρίες… Πάντα κάτι οδηγεί 
τα βήματα μου εκεί. Και πάντα καμαρώνω όταν αυτή 
η πόλη προοδεύει. Γιατί είναι και δική μου πόλη. Πα-
ραφράζοντας το στίχο: «τα νιάτα μας διαδρομή Αρναία 
- Σαλονίκη...»

 Προσωπικό καταφύγιο σε δύσκολες στιγμές; Το 
χαμόγελο της κόρης μου! 

Αυτοδιοίκηση, δικηγορία, οικογένεια: «ριγμέ-
νος» στην εξίσωση; Πάντα η οικογένεια δικαιούται 
να παραπονιέται σε τέτοιες «εξισώσεις» και κατά μία 

έννοια, ριγμένος είναι και ο ίδιος ο Στέλιος που τη χαί-
ρεται λιγότερο απ’ όσο θα ήθελε. Είναι μια «αβαρία» 
που συνοδεύει την ευθύνη και την αποδέχεσαι.

 Θα κάνετε το εμβόλιο;  Το έκανα. Astra zeneca. 
Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να πάρουμε τις ζωές μας 
πίσω.

 Τελικά ισχύει το ...σαν τη Χαλκιδική δεν έχει; Το 
σλόγκαν του αιώνα. Όποιος το αρνηθεί απλά δεν την 
έχει γνωρίσει!
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Η «K» αναλύει το πλάνο και τον σχεδιασμό του νέου Αρη της σεζόν 2021-2022

Ανεβάζει το μπάτζετ, αυξάνει τον πήχη!

Για πρώτη φορά μετά από 40 
χρόνια ο Άρης τερμάτισε στην 
3η θέση της βαθμολογίας 

πραγματοποιώντας την καλύτερη 
σεζόν της σύγχρονης ιστορίας του. Δια 
στόματος Θόδωρου Καρυπίδη μέσω 
επίσημης δήλωσή του στο επίσημο σάιτ 
του συλλόγου, ήδη, μπήκε ο - αυξημέ-
νος - πήχης ενόψει της νέας σεζόν με 
τον ισχυρό άνδρα της Κιτρινόμαυρης 
ΠΑΕ, να ονειρεύεται και να θέλει να 
πανηγυρίσει τίτλο με τον Άρη. 

1) Αύξηση του υπάρχοντος 
μπάτζετ κατά 50%
Η χρονιά που ολοκληρώθηκε ήταν 

από τις πιο περίεργες των τελευταίων 
ετών. Η πανδημία επισκίασε τα πάντα, 
κράτησε μακριά από τα γήπεδα τον κό-
σμο και όλη αυτή η κατάσταση είχε επι-
πτώσεις και στα οικονομικά των συλ-
λόγων που είδαν τα έσοδά τους να... 
ψαλιδίζονται. Το φετινό αγωνιστικό 
μπάτζετ του Άρη κυμάνθηκε κοντά στα 6 
εκ. ευρώ. Η είδηση που προκύπτει είναι 
πως ενόψει της νέας χρονιάς, ο Θόδωρος 
Καρυπίδης, έχει πάρει την απόφαση να 
ανεβάσει ακόμα περισσότερο τον πήχη 
με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως 
το μπάτζετ αναμένεται να αυξηθεί κατά 
50%. Ρόλο βέβαια σε αυτό θα παίξει σα-
φώς και η επιστροφή του κόσμου στα γή-
πεδα, από τη στιγμή που οι εμβολιασμοί 
προχωρούν και σιγά σιγά η κοινωνία 
επανέρχεται σε μια σταδιακή κανονικό-
τητα, ενώ επίσης πλέον εκτός από το τη-
λεοπτικό συμβόλαιο, υπάρχει και το εγ-
γυημένο έσοδο ύψους 1,5 εκ. ευρώ από 
την απόδοση ποσοστού από το στοίχημα 
στις ομάδες. 

2) Η απόφαση του CAS 
και ο μεταγραφικός σχεδιασμός
Προσφάτως η ΠΑΕ Άρης, γνωστοποί-

ησε πως η απόφαση του CAS για την υπό-
θεση του Ντουρμισάι θα καθυστερήσει, 
αφού αυτή αναμένεται να βγει προς τα 
τέλη του Ιούνη. Πρακτικά, αυτό δεσμεύει 
και καθυστερεί τον σχεδιασμό των Κιτρί-

νων, αφού δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν 
αν και ποια ποινή θα τους επιβληθεί και 
ως εκ τούτου, δεν μπορούν να προχω-
ρήσουν άμεσα σε μεταγραφές. Παρόλα 
αυτά, στον Άρη, ήδη, έχουν καταστρώσει 
τα πλάνα τους και έχουν θέσει τις προ-
τεραιότητες σχετικά με την ενίσχυση και 
σε ποιες θέσεις θα γίνει αυτή. Το πλάνο 
αναφέρει πως θα αποκτηθούν μάξιμουμ 
έξι ποδοσφαιριστές. Ένας τερματοφύλα-
κας, ένας στόπερ, ένα αμυντικό χαφ, δύο 
εξτρέμ και ένας επιθετικός. Μάλιστα, οι 
πληροφορίες της «K» αναφέρουν πως 
σε πολλές θέσεις έχουν «κλειδώσει» και 
τα ονόματα των υποψήφιων στόχων με 
τους ιθύνοντες του συλλόγου να προε-
τοιμάζουν το έδαφος για να είναι έτοιμοι 
σε περίπτωση που λάβουν το «πράσινο 
φως» από το CAS. Παράλληλα, «τρέχει» 
και το πλάνο των ανανεώσεων με τους 
Δεληζήση, Σούντγκρεν και Σάκιτς να εί-
ναι έτοιμοι να επεκτείνουν την συνεργα-
σία τους με τον σύλλογο.

3) Ανανεώνει με Μάντζιο
Τα πεπραγμένα του Άκη Μάντζιου 

στη φετινή σεζόν του Άρη, θα τον διατη-
ρήσουν στο τιμόνι του συλλόγου και τη 
νέα σεζόν. Ο Έλληνας τεχνικός τυγχάνει 
της απόλυτης εμπιστοσύνης του προέ-
δρου της ΠΑΕ και το μόνο που απομένει 
για να επισημοποιηθεί η παραμονή του 
είναι ένα τυπικό ραντεβού. Ο Μάντζιος, 
με «οδηγό» τη φετινή σεζόν, γνωρίζει 
άριστα και το υπάρχον υλικό, αλλά και 
τα «θέλω» της ομάδας προκειμένου ο 
Άρης να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί και 
κυρίως να καταφέρει να μπει στους ομί-
λους του European Conference League 
που αποτελεί και τον μεγάλο στόχο της 
επόμενης σεζόν. 

4) Η «μαύρη λίστα» 
των εκκαθαρίσεων
Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει με την 

απόφαση του CAS στον Άρη έχουν πάρει 
τις οριστικές τους αποφάσεις σχετικά με 
τους παίκτες που δεν θα συνεχίσουν στο 

ρόστερ. Έτσι, εκτός ρόστερ αναμένεται να 
μείνουν οι δύο δανεικοί, Σαντέ Σίλβα και 
Νικόλας Ιωάννου. Επίσης, τα συμβόλαιά 
τους θα λύσουν - κατά τα φαινόμενα - και 
οι Έργκους Κάτσε με τον Ζακαρί Μπουσέ, 
παράλληλα θα αναζητηθεί φόρμουλα 
για να λυθεί το συμβόλαιο του Λερίν 
Ντουάρτε, όπως και του Τόνι Ντάτκοβιτς 
που παραχωρήθηκε δανεικός στην Καρ-
ταχένα. Επιπροσθέτως, υπάρχουν και 
δύο ακόμα περιπτώσεις ποδοσφαιριστών 
με τους οποίους θα αναζητηθεί η φόρ-
μουλα για να λυθούν τα συμβόλαιά τους. 
Πρόκειται για τον Κώστα Μήτρογλου, 
που δεν «έδεσε» με τον σύλλογο, με τον 
Έλληνα επιθετικό μάλιστα να έχει και το 
πιο βαρύ συμβόλαιο ενόψει της νέας σε-
ζόν, ενώ υπάρχει και ο Κριστιάν Λόπεθ, 
που όμως προέρχεται από τον σοβαρό 
τραυματισμό του στους χιαστούς. Τέλος, 
σε όλα τα παραπάνω δεν συνυπολογί-
ζονται και πιθανές πωλήσεις παικτών, 
όπως για παράδειγμα του Ρόουζ που βο-
λιδοσκοπείται από αρκετούς συλλόγους.

Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο Υ
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αθλητισμός
O τελικός είναι πάντα

ένας διαφορετικός αγώνας

Πάντα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον ένας αγώνας 
μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, οπότε γίνε-
ται αντιληπτό πόσο μεγαλώνει αυτό το ενδιαφέρον 
όταν οι δύο ομάδες διεκδικούν το Κύπελλο.

Θεωρητικά φαβορί για την κατάκτηση του είναι 
ο Ολυμπιακός. Είχε σταθερή απόδοση σ’ όλη τη δι-
άρκεια της αγωνιστικής περιόδου, έχει καλύτερο 
ρόστερ από τον ΠΑΟΚ και καλύτερη ψυχολογία κα-
θώς είναι ο Πρωταθλητής. Μπορεί λοιπόν ο «Δικέ-
φαλος» να κοντράρει τους Πειραιώτες σήμερα στο 
ΟΑΚΑ; Πάντα θεωρητικά προσεγγίζοντας τον αγώνα, 
σαφώς και μπορεί με δεδομένο ότι έχει ποδοσφαι-
ριστές με εμπειρία και ποιότητα. Μπορεί να έχασε η 
ομάδα πολλές φορές τον βηματισμό της κατά τη δι-
άρκεια της χρονιάς, μπορεί να έβγαλε μέσα στο γή-
πεδο λιγότερα από αυτά που μπορούσε, αλλά αυτό 
δεν σημαίνει ότι είναι χαμένη από χέρι σήμερα. Αλ-
λωστε ένας τελικός είναι πάντα ένας διαφορετικός 
αγώνας και τις περισσότερες φορές πάνε περίπατο 
τα… ρόστερ και οι στατιστικές. Το πρώτο ζητούμενο 
είναι ποιον ΠΑΟΚ θα δούμε σήμερα στον τελικό. Η 
ομάδα των δύο τελευταίων αγώνων των πλέϊ οφ 
καλύτερα να μη μπει στο γήπεδο. Αντιθέτως η ομά-
δα των υπόλοιπων αγώνων του μίνι πρωταθλήμα-
τος, μπορεί ναι κοιτάξει στα μάτια τον Ολυμπιακό. 
Αρα το πρώτο ζητούμενο είναι ο ΠΑΟΚ να βγάλει στο 
γήπεδο την ποιότητα των παικτών του. Το δεύτερο. 
Ο Ολυμπιακός είναι περισσότερο αποτελεσματικός 
στις τελικές προσπάθειες απ’ ότι ο ΠΑΟΚ. Αυτό ση-
μαίνει ότι με λιγότερες ευκαιρίες μπορεί να σημει-
ώσει γκολ. Η ομάδα του Γκαρσία δεν έχει αυτή την 
πολυτέλεια, άρα θα πρέπει μεσοαμυντικά να υπο-
χρεώσει τον Ολυμπιακό να κάνει όσο το δυνατόν 
λιγότερες τελικές. Κάτι επίσης σημαντικό. Θα πρέπει 
να έχει πλάνο τόσο για τον τρόπο που θα αμύνεται, 
όσο και γι’ αυτόν που θα επιτίθεται. Πλάνο το οποίο 
θα πρέπει να το υπηρετήσουν οι παίκτες του πιστά. 

Το σημαντικότερο; Να αγωνισθεί με πάθος. Γιατί 
τα τρόπαια στους τελικούς τα σηκώνουν οι παίκτες 
που τα θέλουν περισσότερο. Και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει 
να αποδείξει ότι θέλει την κούπα πιο πολύ από τον 
Ολυμπιακό. 

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

H «Κ» σας βάζει στο κλίμα του μεγάλου τελικού του 
ΟΑΚΑ μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού 

Ώρα... κούπας!

Η μεγάλη ημέρα έφτασε. Απόψε στις 21:00, στο ΟΑΚΑ 
(Cosmote Sport 1HD), ο ΠΑΟΚ ρίχνεται στη «μάχη» του 
τελικού κυπέλλου Ελλάδος, με στόχο να φέρει την κού-
πα στη Θεσσαλονίκη και να να επιστρέψει στους τίτλους 
μετά από έναν χρόνο. Η αποστολή του, δύσκολη. Ο Ολυ-
μπιακός, μετά το περσινό νταμπλ, έχει τον ίδιο στόχο και 
φέτος, έχοντας ήδη κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδος. 
Το κίνητρο πάντως μεγάλο και άπαντες στο στρατόπεδο 
του Δικεφάλου μοιάζουν αποφασισμένοι να κατακτήσουν 
το 8ο κύπελλο της ιστορίας τους και τέταρτο των τελευ-
ταίων πέντε ετών.

Η Karfitsa σας βάζει στο κλίμα του αγώνα παρουσιά-
ζοντας όλα τα τελευταία νέα από τα στρατόπεδα των δύο 
μονομάχων, λίγες ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα.

Νοκ άουτ ο Ίνγκασον
Το μεγάλο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ ακούει στο όνομα 

του Ίνγκι Ίνγκασον. Ο Ισλανδός αμυντικός βγήκε νοκ άουτ 
από τον τελικό, αφού δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρό-
βλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει στο γόνατο. Μά-
λιστα, δεν απέφυγε και τα χειρότερα, αφού θα περάσει και 
την πόρτα του χειρουργείου για να γίνει η πλήρη αποκα-
τάσταση του προβλήματος του. Επίσης, εκτός θα είναι και 
ο Άντριαν Περέιρα που επίσης αντιμετωπίζει πρόβλημα 
τραυματισμού. Όλοι οι υπόλοιποι είναι έτοιμοι και διαθέ-
σιμοι στη διάθεση του Πάμπλο Γκαρσία που ετοιμάζεται 
κι αυτός για την πιο σπουδαία «μάχη» της προπονητικής 
του καριέρας.

Με τριάδα στην άμυνα και Σφιντέρσκι στην κορυφή
Στο παιχνίδι των πλέι οφ με τον Ολυμπιακό στην Τού-

μπα, ο Πάμπλο Γκαρσία δοκίμασε σχηματισμό με τριάδα 
στην άμυνα. Εκ τότε δεν τον ξανά άλλαξε με τον ΠΑΟΚ 
να κερδίζει εκτός από τους ερυθρόλευκους, τον Άρη και 
την ΑΕΚ (σε πρωτάθλημα και κύπελλο). Ως εκ τούτου, με 

αυτό το πλάνο καταστρώνει τα πλάνα του, με την ενδεκά-
δα να μην έχει πολλά ερωτηματικά. Πιο συγκεκριμένα ο 
Πασχαλάκης θα είναι στην εστία με τους Κρέσπο, Βαρέλα, 
Βιεϊρίνια να συνθέτουν την τριάδα της άμυνας. Οι Σβαμπ, 
Αουγκούστο, Ροντρίγκο και Μπάμπα θα είναι στην τετρά-
δα της μεσαίας γραμμής, με τους Ζίβκοβιτς, Καντουρί και 
Σφιντέρσκι να παίζουν στην τριπλέτα της επίθεσης.

Γεύμα Βιεϊρίνια και παρουσία Γ. Σαββίδη ο τελικός
Η εβδομάδα του τελικού κύλησε ομαλά για τον ΠΑΟΚ, 

με τον Αντελίνο Βιεϊρίνια, να παίρνει πρωτοβουλία και να 
παραθέτει γεύμα συσπείρωσης σε όλο το ποδοσφαιρικό 
τμήμα σε μία κίνηση που είχε μοναδικό σκοπό να φέρει 
κοντά άπαντες πριν το κρίσιμο παιχνίδι του Σαββάτου. 
Παράλληλα, ο Γιώργος Σαββίδης, γνωστοποίησε την 
άφιξή του στην Ελλάδα και την παρουσία του στον τελικό 
του ΟΑΚΑ. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά μετά από περίπου 
ενάμιση χρόνο που το μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, θα 
δώσει το παρών σε παιχνίδι του Δικεφάλου, σε μία ακόμα 
κίνηση που δείχνει το κλίμα που επικρατεί στο στρατόπε-
δο του Ασπρόμαυρου συλλόγου.

Χωρίς Σωκράτη και με πλάνο Ευρώπης
Ο Πέδρο Μαρτίνς περίμενε μέχρι τελευταία στιγμή τον 

Σωκράτη Παπασταθόπουλου, με τον Έλληνα αμυντικό να 
μην καταφέρνει να ξεπεράσει την θλάση που υπέστη στο 
παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ο Πορτογάλος τεχνικός, θα διατη-
ρήσει κι αυτός τον σχηματισμό με τριάδα στην άμυνα, με 
τους Σεμέδο, Χολέμπας και Εμβιλά να είναι τα φαβορί για 
τις θέσεις αυτές. Ο Σα θα είναι κάτω από τα δοκάρια με 
τους Ρέαμπτσιουκ και Ανδρούτσο στις δύο πτέρυγες. Οι 
Καμαρά και Μπουαλάκης θα αγωνιστούν στον άξονα με 
τους Μασούρα, Μπρούμα και Ελ Αραμπί στην τριάδα της 
επίθεσης. 
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Η «καθημερινότητα του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (DPO)

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο 
Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Ν Η Σ 
Κ Ω Σ Τ Ο Υ Λ Α Σ * 

Βασικό μέλημα 
ενός DPO 

είναι η διαρκή 
εγρήγορση του 

οργανισμού προς 
την κατεύθυνση 
της προστασίας 
των δεδομένων 

προσωπικού 
χαρακτήρα

opinion

Σε μεγάλο βαθμό, οι οργανισμοί είθισται 
να παρουσιάζουν σημεία απόκλισης μετά 
από το τέλος της περιόδου επίσημης συμ-
μόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προ-
στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτή-
ρα (GDPR) και την κείμενη νομοθεσία, με τα 
σημεία απόκλισης να μεγαλώνουν με το πέ-
ρασμα του χρόνου. Αυτή η αντίδραση μπορεί 
να θεωρηθεί σε κάποιο βαθμό δικαιολογη-
μένη και αναμενόμενη, αφού η πίεση της 
καθημερινότητας και οι μεγάλες απαιτήσεις 

σε σχέση με την κύρια δραστηριότητα 
και την απρόσκοπτη λειτουργία ενός 
οργανισμού, μπορεί να θέσουν σταδι-
ακά την προστασία των δεδομένων σε 
δεύτερη προτεραιότητα.

Για τους παραπάνω λόγους, η πα-
ρουσία του Υπεύθυνου Προστασίας 
Δεδομένων / DataProtectionOfficer 
(εφεξής DPO)πρέπει να είναι ουσιαστι-
κή και συνεχόμενη(στις περιπτώσεις 
που απαιτείται ο ορισμός του), μέσα 
από μια σειρά ενεργειών, οι οποίες θα 
πρέπει καλλιεργούν και να συντηρούν 
μια πιο μόνιμη κουλτούρα συμμόρφω-
σης εντός του οργανισμού.

Τήρηση ημερολογίου πεπραγμέ-
νων DPO

Η τήρηση ενός ημερολογίου σε 
συστηματική βάση από την μεριά του 
DPO κρίνεται επιτακτική, τόσο για λό-
γους ουσίας, όσο και για λόγους τεκ-
μηρίωσης και απόδειξης μια διαρκούς 
προσπάθειας συμμόρφωσης σχετικά 
με την προστασία προσωπικών δεδο-
μένων. Ουσιαστικά, συνιστά μια κατα-
γραφή από τον DPO όλων των πεπραγ-

μένων που υλοποιούνται από την στιγμή της 
τελικής συμμόρφωσης και μετέπειτα. 

Περιοδική ανανέωση παραδοτέων αρ-
χείων αρχικής συμμόρφωσης

Είναι αυτονόητο ότι ένας από τους ση-
μαντικότερους ρόλους του DPO είναι η πε-
ριοδική ανανέωση των αρχικών αρχείων 
συμμόρφωσης του οργανισμού. Αν και δεν 
αναφέρεται ξεκάθαρα συγκεκριμένο χρονι-
κό διάστημα, η ανανέωση των αρχείων μια 
ή και παραπάνω φορές εντός ενός έτους, 
κρίνεται επιτακτική. Στην ουσία πρόκειται 
για μια τεκμηριωμένη ανανέωση των παρα-
δοτέων αρχείων κάθε επιμέρους φάσης της 
αρχικής συμμόρφωσης, αλλάζοντας κάθε 
φορά τον αριθμό έκδοσης και σημειώνοντας 
την ημερομηνία της ανανέωσης.

Υποστήριξη στην διεξαγωγή Μελέτης 

Αντικτύπου (DPIA) για νέες διαδικασίες / 
δραστηριότητες και επικαιροποίηση παλαι-
ότερων

Στα πλαίσια της περιοδικής ανανέωσης 
των παραδοτέων αρχείων συμμόρφωσης, ο 
DPO οφείλει να υποστηρίζει τον Οργανισμό 
με ότι απαιτείται για την εκπόνηση νέων ή 
ανανέωση παλιών Μελετών Αντικτύπου 
(DPIA), στις περιπτώσεις που αυτές απαιτού-
νται.

Τακτικές επιθεωρήσεις επιτήρησης συμ-
μόρφωσης

Στις βασικές υποχρεώσεις ενός DPO, 
είναι και η διενέργεια επιθεωρήσεων ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να 
ελέγξει το επίπεδο συμμόρφωσης σε σχέση 
με την προστασία των Δεδομένων Προσω-
πικού Χαρακτήρα που τηρούνται, επεξεργά-
ζονται και διαβιβάζονται εντός ή εκτός του 
οργανισμού. 

Τακτικές Εκπαιδεύσεις
Βασικό μέλημα ενός DPO είναι η διαρκή 

εγρήγορση του οργανισμού προς την κα-
τεύθυνση της προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Πέραν όλων των 
άλλων ενεργειών μετά το τέλος της αρχικής 
συμμόρφωσης, αυτό επιτυγχάνεται και μέσω 
συχνών εκπαιδεύσεων του προσωπικού. Οι 

εκπαιδεύσεις αυτές πρέπει να έχουν - σε 
κάποιο βαθμό - διαφορετικό χαρακτήρα και 
περιεχόμενο από τις αρχικές εκπαιδεύσεις, 
καθότι θα πρέπει να εστιάζουν πιο αναλυτι-
κά σε επιμέρους θέματα.

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

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

Ομάδα Προστασίας των Προσώπων ένα-
ντι της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσω-
πικού Χαρακτήρα του Άρθρου 29 (6/ELWP 
243 rev.01 – Απρίλιος 2017), Κατευθυντή-
ριες γραμμές σχετικά με τους υπεύθυνους 
προστασίας δεδομένων

* Ο Δημοσθένης Κ. Κωστούλας, είναι 
QualityManager και πιστοποιημένος DPO, 
είναι απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών & 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
και κάτοχος τίτλων MBΑ και MSc (Interna
tionalBusinessandFinance). 
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα καφέ της Λ.Νίκης και της Αριστοτέ-
λους, αλλά και σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστο-

τέλους με Τσιμισκή κάθε Σάββατο και Δευτέρα πρωί.

ΚΕΝΤΡΟ
Apallou Mητροπόλεως 51, 2310228898
Noon Μητροπόλεως 51,  231 028 4212
ΒUTLER Μητροπόλεως  42, 2310281350
Canteen Δημ. Γούναρη 7, 2310228520
Chilai Α.Μηνά 4, 2313054500
ErgonAgora Παύλου Μελά 42,  
2310288008
Ernest Λ.Νίκης13 ,2310242241
GarçonBrasserie Αγίας Σοφίας 2, 
2310253033
KitchenBar Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσα-
λονίκης, 2310502241
Plaisir Μητροπόλεως 9, 2310277444
Woods, Αριστοτέλους  12 , 2310228030
Warehouse 7, Εντός ΟΛΘ, 2313051669
ΔΕΘ Helexpo Γραφείο Διοίκησης, 
Eγνατία 154, 231 029 1598
Ντερλικατέσεν, Κούσκουρα 7, 
2310230326
Allegro Mέγαρο Μουσικής, 25ης Μαρτί-
ου- Παραλία, 2310896081
Oλύμπιον Πλ. Αριστοτέλους 10 
,2310284001
Ταβέρνα Διάβαση, Παύλου Μελά 13 
&Τσιμισκή,2310220596
Local Café, Π.Π.Γερμανού 17, 
2310223307
Manoir Café, Κατούνη 31, 6973-808906
Ψησταριά Διαγώνιος, Στρατηγού Καλλά-
ρη 13,2310260958
Υψιλον, Εδέσσης 5, 2310530480
Tribeca, Λ.Νίκης 21,  2310226604
Αχίλλειον, Λ.Νίκης 37, 2310229330
Ciel, Λεωφ.Μεγ.Αλεξάνδρου 12, Νέα 
Παραλία, 2310888000
One, Καρόλου Ντηλ 1, 2310256585
Βox Café , Αριστοτέλους 5, 2310267992
Αθιβολή, Κατούνη 15 Λαδάδικα, 
2310508509
Εστιατόριο Κρητικός, Λ.Νίκης 3, 
2310222199
Simons, Ερμού 57, 2310 272778
Τitania, Τσιμισκή 139,  2310 220985
Dandelion, Χρ.Σμύρνης 17, 231 023 
4208
Αρλεκίνος Κρέπες, Τσιμισκή 102,  231 
027 1001
Ξαρχάκος Καφέ, Πάρκο Χανθ, 
6970368006
Green Family, Βατικιώτου 26-28 Πλ. 
Άθωνος, 2310 257503
Βεργίδης Ζαχαροπλαστείο, Ελευθείας 6, 
Τριανδρία, 6981004425
Εστιατόριο Τσαρούχας, Ολύμπου 78, 
2310271621
Φαρμακείο, Μητροπόλεως 133, 
2310224919
Παραδοσιακόν, Αριστοτέλους 3 και 
Τσιμισκή, 2310242200
High School Pizza Bar,  Λ.Νίκης 9A, 
2310286161
Μikel, Αγίας Σοφίας 40, 2310279959
Blues Bar, Ολύμπου 84, 2310220979
P-Pole, Παύλου Μελά 25, 2310285528
Μenta,Κομνηνών 20, 2313016593
Old Street, Κομνηνών 15, 2310225890
Navona, Λεωφ.Μεγ.Αλεξάνδρου 2, 
2310897444
Gatsby, Eρμού 21 KAI  Βενιζέλου Ελευθε-
ρίου, 2316009396
Mikel, Λ.Νίκης 67,2310283507
Chalkos Gallery Ιουστινιανού 21, 

2310250956
Παραδοσιακό Κούσκουρα 4, 
2310262478
Pepper, Λεωφ.Νίκης 55, 2310257781
Θερμαϊκός Bar, Λεωφ.Νίκης 21, 
2310239842
Elyti Café, Λεωφ.Νίκης 33, 2310265455
Castello, Λεωφ.Νίκης 53, 2310238366
Esatto, Λεωφ.Νίκης 45, 6947308786
Ensayar, Λεωφ.Νίκης 63, 6987978218
Boulevard, Λεωφ.Νίκης 23, 2313033733
Oberon, Λεωφ.Νίκης 13, 2310228400
Blanc Gastrobar, Λεωφ.Νίκης 9, 
2310238294
Le Nouveau Café, Πλατεία Αριστοτέλους 
2, 2310224557
Mangiare Gastro Bar, Μητροπόλεως 20, 
2310223739
Gellissimo Biscoto, Προξένου Κορομη-
λά 8, 2313087125
Café Balkan, Προξένου Κορομηλά 3, 
2310233992
Villa Bianca, Βασιλίσσης Όλγας 180 και 
Θεμιστοκλή Σοφούλη 3, 2310427555
Μakedonia Tv, 26ης Οκτωβρίου 90 Porto 
Center,  2310504300
Tv-100 - Fm-100, Νικ.Γερμανού  1, 
Γραφείο Προγράμματος Θεσσαλονίκη, 
2310261100
Atlas Tv, Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ Περίπτε-
ρο 1, 1ος ορ., Γραφείο Καμελίδη Αντώνη, 
2310501006
Βεργίνα TV, Λεωφ.Στρατού 31,Γρα-
φείο Προγράμματος Θεσσαλονίκη,  
2310831062
Εγνατία Tv, Αν.Γεωργίου 21 εντός 
Βίλκας, Γραφείο Χριστοφορίδης Μπάμπης, 
2310500005
Πλατεία Assos Odeon, Τσμισκή 45, 
2310290290
Public, Tσιμισκή 24, 2310227288
Citymed, Προξένου Κορομηλά 26, 
2310265392
 Βιοκλινική, Μητροπόλεως 86, 
2310372600
Δικηγορικός Σύλλογος, 26ης Οκτωβρί-
ου 5 Δικαστικό Μέγαρο, 2310500860
Ιατρικός Σύλλογος, Πλατεία Αριστοτέλους 
4, 2310262300
ΚΕΠ, Αγγελάκη 4, 2313306000

ΔΥΤΙΚΑ
Mεζέ Μεζέ Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 
2310700100
Μονή Λαζαριστών Κολοκοτρώνη 21, 
Παύλου Μελά, 2310650999
Subito, Π.Μελά, Εύοσμος, 2310706600
Ζαχαροπλαστείο Παπασωτηρίου, Αντώ-
νη Τρίτση 100, Εύοσμος, 2310660300
Times Café Bar, Αγνώστου Στρατιώτου 
25, Πολίχνη, 2310-600885
Looney Bean, Κώττα Ρούλια,  (Εντος 
εμπορικού κέντρου City Gate 2ος  ορ.), 
2310538627
Eurochannel, Προέκταση Σμύρνης άνω-
θεν περιφεριακού, Εύοσμος 2310706325, 
γραφείο Ρήγας Φεραίος
Barista, 25ης Μαρτίου 20, Ευκαρπία, 
6936930404
Μint, Ανδ.Παπανδρέου 115, Νεάπολη, 
2311243610
Il Posto, Πλατεία Ευόσμου,2310768831
Il Posto, Μεγ.Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 

2310704999
Calderon, Επταπυργίου 82, Συ-
κιές,2313039993
U bar project, Μεγ.Αλέξανδρου 93, 
Εύοσμος,2310776002
Café Espelho, Χρ.Σμύρνης 26, Σίν-
δος,6976996302
Pr Café, Π.Μελά 25, Εύοσμος, 
2311242181
Vegera Café, Παύλου Μελά, Πεζόδρομος 
Ευόσμου, 2310704696
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 256 
Μενεμένη , 2310584000
Αστυνομικό Μέγαρο, Μοναστηρίου 326, 
2310388000
Κτελ Μακεδονίας, Γιαννιτσών 244, 
2310595400
Μπουγάτσα Μπατής, Παναγίας Φανερω-
μένης 33, 231 051 0355

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
Boheme, ΑπολλώνειαΠολιτεία , 
2310477497
Hondos Center Apollonia Λεωφόρος Γε-
ωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000
Erfon Agora, Λεωφόρος Γεωργικής 
Σχολής 50, 2311119222
Shark Bar Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 
2310416855
Γένεσις , Τέρμα 17 ης Νοέμβρη 
,2310984000
Ανατολικό , Μεταμορφώσεως 40, Καλα-
μαριά, 2310419654
Mercado, Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 
13 , Καλαμαριά , 2310402017
Coffice Books & Coffee, Αιγαίου 62, 
Καλαμαριά, 2310403550
Το Νέον Καφενείον, Γρηγορίου Λαμπρά-
κη 205, Άνω Τούμπα, 2310900707
Papillon, Γρηγορίου Λαμπράκη 207,Άνω 
Τούμπα, 2310908680
Le Monde Café, Μαρία Κάλλας 3 Ποσει-
δώνιο, 2313038414
Remvi, Κανάρη 2, Καλαμαριά, 
2310433100
La Bistecca, Καπετανίδου 2 & Θεμ.
Σοφούλη 77, Καλαμαριά, 2310410999
Baraki, Διογένους 42, Κάτω Τού-
μπα,2313026226
Theros, Ακτής 2 & Φιλίππου, Περαία, 
2392020510
Zebra, Νικ.Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 
2310304674
Λόρδον, Πλατεία Παρομάνα 19, Θέρ-
μη,2310024900
Lodge, Καρ.Δημητρίου 4, Θέρ-
μη,2310024943
Rumors, Πλατεία Παρομάνα 20, Θέρμη, 
2310024717
Day-night, Κων.Καραμανλή 
97,2310949554
Τάσος Ζαχαροπλαστείο, Κομνηνών 16 
Πανόραμα, 2310342103 
Dio Con Dio, Παπαδοπούλου 13 Πανόρα-
μα, 2310344294
Nelson, Κομνηνών 27 Πανόραμα, 
6944863248
Εστιατόριο Κρητικός, Βενιζέλου 5 Πανό-
ραμα, 2310332810
Παραδοσιακό, Παπαδοπούλου 17 Πανό-
ραμα, 2310344803
Noah, Κομνηνών 3 Πανόραμα, 
2310331331

Κλινική Θέρμης, 14ο χλμ.Θεσσαλονί-
κης-Ν.Μουδανιών, Θέρμη, 2310024800
Green Family, Θεμ.Σοφούλη 34, Καλα-
μαριά,2310429044
Green Family, Λεωφ.Κομνηνών 27, 
Πανόραμα, 2310029820
Ζαχαροπλαστείο  Mrs Candys, Γ.Παπαν-
δρέου 23, Μαρτίου, 2310852698
Tennis Collective Club Asteras, Όπι-
σθεν Ανώτατη Σχολή Πολέμου, Πατριαχικά 
Πυλαίας
Vlachos Medical Center, Κ.Παλαμά 33, 
Καλαμαριά, 2311272295
Serata Café, Νικ.Πλαστήρα 9, Αρετσού 
Καλαμαριά, 6977016764
Kafe Passion, Θεμ. Σοφούλη 17, Καλα-
μαριά,2310429814
Plaisir, 11ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδα-
νιών Mediterranean Cosmos,2310472706
The Prince, 11ο  χλμ. Θεσσαλονί-
κης-Μουδανιών Mediterranean Cosmos, 
2310028559
Tothelo, 11ο  χλμ. Θεσσαλονίκης-Μου-
δανιών Mediterranean Cosmos, 
2310472291
Brulee, 11ο  χλμ. Θεσσαλονίκης-Μου-
δανιών  Mediterranean Cosmos,  
2310474268
Biscoto Coffee, 11ο  χλμ. Θεσσα-
λονίκης-Μουδανιών  Mediterranean 
Cosmos,2310472333
La Pasteria, 11ο χλμ. Θεσσαλονί-
κης-Μουδανιών Mediterranean Cosmos, 
2310472262
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Ασκλη-
πιού 10 , Πυλαία  , 2310400904
Αεροδρόμιο Μακεδονίας

ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ
Δημαρχείο Θεσσαλονίκης
Δημαρχείο Νεάπολης Συκεών
Δημαρχείο Παύλου Μελά
Δημαρχείο Αμπελοκήπων
Δημαρχείο Ευόσμου Κορδελιού
Δημαρχείο Δέλτα
Δημαρχείο Πυλαίας Χορτιάτη
Δημαρχείο Καλαμαριάς
Δημαρχείο Θέρμης
Δημαρχείο Θερμαϊκού
Δημαρχείο Ωραιοκάστρου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο,
Αριστοτέλους 27,
Εμπορικό και Βιομηανικό 
Επιμελητήριο , Τσιμισκή 29
Επαγγελματικό Επιμελητήριο, 
Αριστοτέλους 27
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Σημεία διανομής




