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Ερντογάν όχι 
μόνο δεν έχει 

κάνει πίσω ούτε 
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έχει κατοχυρώσει 
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Διερευνητικές: Έχουμε καταλάβει 
πού και πώς μας πάνε;

Η αντίστροφη μέτρηση για τις διερευνητικές συνομιλίες με την Τουρκία έχει ήδη αρχίσει. 
Τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου, η ελληνική αντιπροσωπεία θα βρίσκεται στην Κωνσταντινού-
πολη, για να συζητήσει θεωρητικά αν μπορεί επί της ουσίας να συζητήσει με τους γείτονες. 
Ας δούμε, όμως, το πλαίσιο εντός του οποίου προσερχόμαστε στις διερευνητικές. Όσο και 
αν θέλουν να μας πείσουν οι φίλοι και οι εταίροι ότι είναι ένα βήμα, να μας επιτρέψουν να 
πούμε ότι οι διερευνητικές δεν αποτελούν πανάκεια και απαρχή της αποκλιμάκωσης της 
έντασης. Όχι γιατί εμείς δεν θέλουμε, αλλά επειδή η Τουρκία κάνει ό,τι μπορεί για να συνε-
χίσει το σκηνικό των απειλών και της έντασης.

Πάμε, λοιπόν, στην Πόλη, την ώρα που ο Ταγίπ Ερντογάν όχι μόνο δεν έχει κάνει πίσω 
ούτε εκατοστό από όσα λέει και πράττει, αλλά έχει κατοχυρώσει και μια σειρά από συμπε-
ριφορές σε ψυχολογικό και πραγματικό επίπεδο. Ακόμα και το ότι πάμε στην Κωνσταντι-
νούπολη, λίγα μέτρα από την Αγια-Σοφιά, την οποία πριν από λίγο καιρό ο «σουλτάνος» 
μετέτρεψε από μουσείο σε τζαμί κάνοντας επίδειξη δύναμης, δείχνει κάτι. Ότι η Δύση και 
ο πολιτισμένος κόσμος δεν μπορούν να πείσουν τον «σουλτάνο» ούτε για τα αυτονόητα. 
Να πάρει πίσω, δηλαδή, την πρόκληση αυτή κατά της Χριστιανοσύνης και της Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Τώρα, το πώς θα τον πείσουν για άλλα, αυτό είναι απορίας άξιον.

Πηγαίνουμε, λοιπόν, στις διερευνητικές χωρίς η Τουρκία να έχει πάρει πίσω το σύμφωνο 
με τη Λιβύη, χωρίς να έχει σταματήσει τις προκλήσεις με τις παράνομες Notam, χωρίς να 
έχει τερματίσει τις παραβιάσεις στον εναέριο χώρο της Ελλάδας, χωρίς να έχει διακόψει τα 
επεισόδια στα Ίμια, χωρίς να έχει βάλει φρένο στα παιχνίδια με τους μετανάστες στον Έβρο, 
χωρίς να έχει «παγώσει» τα σχέδιά της για εποικισμό και των κατεχόμενων Βαρωσίων και, 
κυρίως, χωρίς να αποδέχεται ότι το μόνο θέμα που έχουμε να συζητήσουμε είναι εκείνο το 
θαλάσσιων ζωνών. Χωρίς, δηλαδή, να έχει κάνει επί της ουσίας ούτε χιλιοστό πίσω από 
τις παράνομες και προκλητικές κινήσεις της, οι οποίες μας έχουν φτάσει μια ανάσα από τη 
σύρραξη όλο αυτόν τον καιρό. 

Εμείς οφείλουμε να κρούσουμε το καμπανάκι τόσο προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη όσο και προς τον αρμόδιο υπουργό Εξωτερικών. Ο μεγάλος κίνδυνος είναι να 
οδηγηθούμε διά της διολισθήσεως στην ατζέντα της Τουρκίας. Κάτι τέτοιο θα είναι κατα-
στροφικό, την ώρα, μάλιστα, που ήδη έχουμε πατήσει την πεπονόφλουδα των διερευνητι-
κών, δίχως να έχουμε διασφαλίσει ούτε τα αυτονόητα. Για αυτό και αναρωτιόμαστε το εξής: 
Έχουμε καταλάβει πού και πώς μας πάνε;

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς





4 23.01.2021

Οι 52 υπουργικές αποφάσεις και το «ξεπάγωμα» των πλειστηριασμών

Επισπεύδονται οι διαδικασίες 
για τον νέο Πτωχευτικό

Ο νέος Πτωχευτικός Νόμος, 
η επέκταση των κρατικών 
εγγυήσεων για τις τιλοποιή-

σεις των «κόκκινων» δανείων μέσω 
του σχεδίου «Ηρακλής», αλλά και η 
επέκταση του προγράμματος «Γέφυ-
ρα» για την επιδότηση δόσεων σε 
επιχειρήσεις, αποτελούν τα βασικά 
θέματα «στο τραπέζι» των συζητήσε-
ων της κυβέρνησης και των τραπεζών, 
που βρίσκονται σε εξέλιξη το τελευταίο 
διάστημα. Τα παραπάνω ζητήματα 
έχουν τεθεί επί τάπητος και στις 
επαφές του οικονομικού επιτελείου με 
τους «θεσμούς», στο πλαίσιο της 9ης 
μεταμνημονιακής αξιολόγησης. 

Πυρετώδεις προετοιμασίες
Αναφορικά με τον νέο Πτωχευτικό 

Νόμο, οι συζητήσεις επικεντρώνονται 
στην επιτάχυνση των διαδικασιών που 
απαιτούνται, προκειμένου αυτός να τεθεί 
σε εφαρμογή το αργότερο την 1η Ιουνί-
ου. Στο υπουργείο Οικονομικών οι προ-
ετοιμασίες είναι πυρετώδεις, αφού για να 
οριστικοποιηθεί το πλαίσιο απαιτούνται 
52 υπουργικές αποφάσεις αλλά και αρ-
κετές παρεμβάσεις σε τεχνολογικό επί-
πεδο. Από την πλευρά τους, οι «θεσμοί» 
έχουν καταστήσει σαφές στην ελληνική 
πλευρά πως δεν πρέπει να υπάρξουν κα-
θυστερήσεις στο συγκεκριμένο μέτωπο, 
καθώς η εφαρμογή του νέου Πτωχευ-
τικού συνδέεται και με το «ξεπάγωμα» 
των πλειστηριασμών. Η κυβέρνηση έχει 
αποφασίσει την αναστολή των πλειστηρι-
ασμών για το πρώτο εξάμηνο του 2021, 
προκειμένου να στηρίξει τους οφειλέτες 
που πλήττονται από την πανδημία, με 
τους «θεσμούς» να έχουν ξεκαθαρίσει 
πως δεν μπορεί το συγκεκριμένο μέτρο 
να έχει μόνιμο χαρακτήρα. 

Από την πλευρά των τραπεζών πά-
ντως, μολονότι αναγνωρίζουν την ανά-
γκη «παγώματος» των πλειστηριασμών 
λόγω πανδημίας, επικρατεί προβλημα-
τισμός για το τι θα συμβεί την επόμενη 

ημέρα. Και αυτό, γιατί φοβούνται ότι η 
μακροχρόνια αναστολή των πλειστηρι-
ασμών μπορεί να δημιουργήσει εκ νέου 
κουλτούρα αποπληρωμών, εντείνοντας 
το πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων.

Εξάλλου, με περισσότερα από 20 δισ. 
ευρώ σε μορατόρια, είναι υπαρκτός ο κίν-
δυνος, τόσο για αντικειμενικούς λόγους 
όσο και από τους λεγόμενους στρατηγι-
κούς κακοπληρωτές, πολλά από αυτά να 
σταματήσουν να εξυπηρετούνται, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για τις τράπεζες.

Τι φέρνει ο νέος νόμος
Να σημειωθεί πως ο νέος νόμος εισά-

γει, για πρώτη φορά, προληπτικό μηχανι-
σμό για την έγκαιρη προειδοποίηση του 
πολίτη, έτσι ώστε αυτός να μην οδηγηθεί 
σε διαδικασίες αφερεγγυότητας.

Παράλληλα δημιουργεί ένα ολοκλη-
ρωμένο και αυτοματοποιημένο πλαίσιο 

αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας, 
μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού 
ρύθμισης οφειλών για φυσικά και νομικά 
πρόσωπα. Η αίτηση για την εξωδικαστι-
κή ρύθμιση οφειλών θα υποβάλλεται 
από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά στην Ει-
δική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους, με τη χρήση της σχετικής ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας. Μέσω της ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας, θα παρέχεται 
στον οφειλέτη, τον ιδιώτη ή την επιχεί-
ρηση η δυνατότητα αναδιάρθρωσης των 
οφειλών, συμπεριλαμβανομένης της δυ-
νατότητας «κουρέματος». Η δυνατότητα 
αποπληρωμής των οφειλών παρέχεται 
σε έως και 240 δόσεις, δηλαδή μέχρι 20 
χρόνια.

Στην περίπτωση που το χρέος του 
οφειλέτη δεν είναι βιώσιμο και δεν μπο-
ρεί να ρυθμιστεί, τότε αυτός θα απαλλάσ-
σεται από το χρέος κηρύσσοντας πτώ-

χευση και αφού προηγουμένως θα έχει 
ρευστοποιήσει όλη την περιουσία του. 
Η πτώχευση, ωστόσο, συνοδεύεται από 
την παροχή δεύτερης ευκαιρίας, αφού ο 
πολίτης θα μπορεί να επανέλθει στην οι-
κονομική δραστηριότητα έπειτα από 1 ή 
3 χρόνια από την κήρυξη της πτώχευσης.

Ο νέος Κώδικας για τη Ρύθμιση Οφει-
λών και Παροχή 2ης Ευκαιρίας μεριμνά 
και για την προστασία του δικαιώματος 
στέγασης, προβλέποντας κρατική επιδό-
τηση των δανείων πρώτης κατοικίας των 
ευάλωτων νοικοκυριών για 5 έτη, αλλά 
και τη σύσταση φορέα που θα αποκτά την 
πρώτη κατοικία των ευάλωτων οφειλε-
τών που θα πτωχεύουν, με την υποχρέω-
ση να τους την επαναμισθώνει.

 
Πράσινο φως για τον «Ηρακλή ΙΙ»
Το πράσινο φως αναμένεται να δώ-

σουν οι «θεσμοί» για το δεύτερο πακέτο 
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Tα γραφεία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στη Θεσ-
σαλονίκη επισκέφθηκε o Προέδρος του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), 
κ. Αθανάσιος Σαββάκης, όπου τον υποδέ-
χθηκε ο Γενικός Διευθυντής, κ. Λεωνίδας 
Μπακούρας και στελέχη της Εταιρείας.  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, 
ο Γενικός Διευθυντής ενημέρωσε για 
το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
2021 – 2025 ύψους ~156 εκ. €, που ήδη 
υλοποιείται, υποστηρίζοντας την ανά-
πτυξη των περιοχών ευθύνης της  ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ. Στο πλαίσιο του φιλόδοξου αυτού 
Προγράμματος, η Εταιρεία στοχεύει στην 
ενσωμάτωση όλο και περισσότερων βιο-
μηχανιών στο δίκτυο διανομής φυσικού 
αερίου. Η διεύρυνση της χρήσης του φυ-
σικού αερίου από ενεργοβόρες παραγω-
γικές μονάδες οδηγεί στην αύξηση της 
ενεργειακής τους απόδοσης, στη μείωση 
του ενεργειακού κόστους ενώ παράλ-
ληλα βελτιώνονται οι περιβαλλοντικές 
επιδόσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός του 

2020, υπέγραψαν σύμβαση σύνδεσης για 
την περιοχή της Θεσσαλονίκης οι βιομη-
χανίες ΜΕΛ Μ.Α.Ε., ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε., Σουρωτή 
Α.Ε., Ρόκα Α.Ε., Ωνάσης Α.Ε., Β. Μαλιού-
ρης Α.Β.Ε. και το νέο πρατήριο με χρήση 
CNG της EKO Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη, ενώ 
για την Θεσσαλία οι εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε., AGRODER Ι.Κ.Ε., 
ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε., CVBTECH HELLAS ΜΙΚΕ, και 
οι ΑΦΟΙ Δ. ΚΙΣΣΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. . 

Παράλληλα, ο κ. Μπακούρας τόνισε 
ότι η ραγδαία μείωση των τιμολογίων δι-
ανομής έρχεται ως αποτέλεσμα του ανα-
πτυξιακού σχεδιασμού, της συνεπούς και 
πλήρους υλοποίησης μιας ολοκληρωμέ-
νης στρατηγικής με αποδοτικές επενδύ-
σεις, στη βάση τεχνικών και οικονομικών 
κριτηρίων. Από 1η Ιανουαρίου το μεσο-
σταθμικό τιμολόγιο διανομής της ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ που έχει εγκριθεί από την Αρχή πα-
ρουσιάζει περαιτέρω πτώση κατά 14,8% 
στη Θεσσαλονίκη και κατά 21,9% στη 
Θεσσαλία, σε σχέση με την προηγούμενη 
ρυθμιστική περίοδο.

 Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η μεί-
ωση για τους βιομηχανικούς κατανα-
λωτές, οι οποίοι απολαμβάνουν πλέον 
μειωμένα τιμολόγια διανομής κατά 45% 
στη Θεσσαλονίκη και 56% στη Θεσσαλία 
σε σχέση με το τιμολόγιο διανομής που 
εφαρμόστηκε την προηγούμενη ρυθμι-
στική περίοδο.

Από την πλευρά του ο κ. Σαββάκης, 
εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη 
διαμόρφωση των τιμών διανομής σε 

χαμηλότερα επίπεδα. Υπογράμμισε ότι 
μια τέτοια εξέλιξη έχει θετικό πρόσημο 
για την παραγωγική βάση και λειτουργεί 
ως επιταχυντής στην προσέλκυση νέων 
επενδύσεων, καθιστώντας την περιφέ-
ρεια επενδυτικό προορισμό. Κινητοποι-
είται με αυτόν τον τρόπο το ενδιαφέρον 
των επενδυτών για την ανάπτυξη επιχει-
ρήσεων στο βιομηχανικό κλάδο, καθώς 
δημιουργείται ένα πιο υγιές, ευέλικτο και 
ανταγωνιστικό περιβάλλον με χαμηλό 
κόστος ενέργειας.  Προς την κατεύθυν-
ση αυτή, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ μέσω των στοχευ-
μένων επενδύσεων, ενισχύει περαιτέρω 
την προοπτική ανάπτυξης των υποδο-
μών τόσο στη Β. Ελλάδα όσο και στις 
υπόλοιπες περιοχές της Αδείας της. 

Σε εναρμόνιση με τους στόχους του 
Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το 
κλίμα, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ πετυχαίνει την αύξη-
ση της διείσδυσης του φυσικού αερίου, 
συμβάλλοντας στην ώθηση του παρα-
γωγικού ανασχηματισμού.

Κατά 45% στη Θεσσαλονίκη και 56% στη Θεσσαλία  με αναρίθμητα οφέλη για τη βιομηχανία 

ΕΔΑ ΘΕΣΣ – ΣΒΕ : Κατακόρυφη πτώση των τιμών διανομής 

εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου για την τιτλοποίηση 
«κόκκινων» δανείων, γνωστό ως «Ηρακλή ΙΙ». Ο πρώτος 
γύρος τιτλοποιήσεων ολοκληρώθηκε με επιτυχία εντός 
του 2020, οδηγώντας σε μείωση των NPEs κατά 32 δισ. 
ευρώ μέσω τιτλοποιήσεων με κρατικές εγγυήσεις ύψους 
12 δισ. ευρώ. Ο «Ηρακλής ΙΙ», που θα ενεργοποιηθεί τον 
Μάιο του 2021, θα αφορά επιπλέον 30 δισ. παλαιά προ-
βληματικά δάνεια, παρέχοντας 11-12 δισ. κρατικές εγγυ-
ήσεις. Να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει εντός του 
Φεβρουαρίου 2021 να έχει πάρει τις σχετικές εγκρίσεις 
από τον SSM, τον Μόνιμο Εποπτικό Μηχανισμό των Τρα-
πεζών της ΕΚΤ, τις Βρυξέλλες και, φυσικά, τον ESM.

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Οικονομικών είναι 
αυτή η δεύτερη φάση του προγράμματος παροχής κρα-
τικών εγγυήσεων, εφόσον τα δεδομένα δεν ανατραπούν 
εξαιτίας της πανδημίας, η οποία αναμένεται να προσθέσει 
στην κληρονομιά των «κόκκινων» δανείων τουλάχιστον 
8 με 10 δισ. ευρώ, να διαρκέσει έως τον Οκτώβριο του 
2022. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν μέχρι 
στιγμής στο πιστωτικό σύστημα για το 2021, εκτός από 
την Τράπεζα Πειραιώς, που έχει ανακοινώσει πρόγραμμα 
τιτλοποιήσεων 14 δισ. ευρώ, η Alpha Bank θα οδηγηθεί 
σε τιτλοποιήσεις ύψους 8 δισ. ευρώ, η Eurobank θα προ-
χωρήσει σε τιτλοποίηση 5 δισ. ευρώ, ενώ ο σχεδιασμός 
της Εθνικής Τράπεζας περιλαμβάνει τιτλοποίηση 3 δισ. 
ευρώ NPEs.

Τα σχέδια για την «Bad Bank»
Παράλληλα, εν αναμονή των τελικών αποφάσεων 

βρίσκεται και η πρόταση που έχει υποβάλει ο διοικητής 
της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας για τη δη-
μιουργία μίας Εταιρείας Διαχείρισης Ενεργητικού (ΑΜC), 
γνωστής και ως «Βad Bank».

Το σχέδιο, το οποίο στηρίζεται στην εθελοντική συμ-
μετοχή των τραπεζών, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία 
μείωση των «κόκκινων» δανείων κατά 40 δισ. ευρώ. H 
πρόταση είναι εις γνώσιν της κυβέρνησης, ενώ βρίσκεται 
ήδη εδώ και κάποιες ημέρες στις διοικήσεις των τραπε-
ζών.

Για το εγχείρημα της δημιουργίας μίας «κακής τρά-
πεζας», τόσο η Κομισιόν όσο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα τηρούν μία «αμφίσημη στάση». Ενώ υποστηρί-
ζουν ότι ως εργαλείο είναι αποτελεσματική και χρήσιμη 
στη μείωση των «κόκκινων» δανείων, από την άλλη δεν 
έχουν δείξει την αναμενόμενη ταχύτητα στο να στηρίξουν 
ανοιχτά το εγχείρημα.

Έρχεται «Γέφυρα ΙΙ» 
για επιχειρήσεις
Την επέκταση του προγράμματος επιδότησης δόσεων 

«Γέφυρα» στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επι-
χειρήσεις, το οποίο μέχρι σήμερα αφορούσε μόνο στεγα-
στικά δάνεια και τις επιχειρήσεις, αναμένεται να ανακοι-

νώσει το προσεχές διάστημα η κυβέρνηση, μετά τη θετική 
στάση των «θεσμών». Η «Γέφυρα» είναι ουσιαστικά η 
χρηματοδότηση που δίνει η επιδότηση, ο κρατικός προϋ-
πολογισμός, σε «πράσινα» και «κόκκινα» δάνεια (ενήμε-
ρα και μη ενήμερα), έτσι ώστε για 9 μήνες να μπορέσουν 
να βγάλουν από πάνω τους οι πολίτες το μεγάλο βάρος 
της πληρωμής των δόσεων. 

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν πως το συγκε-
κριμένο πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει «σωσίβιο» για 
χιλιάδες επαγγελματίες στην τρέχουσα συγκυρία, και έτσι 
να αποφευχθούν τα «λουκέτα» και να διασωθούν όσο το 
δυνατόν οι θέσεις εργασίας.

Στο υφιστάμενο πρόγραμμα «Γέφυρα», η κρατική επι-
δότηση των συνεπών δανειοληπτών ανέρχεται στο 90% 
της μηνιαίας δόσης το 1ο τρίμηνο, στο 80% το 2ο τρίμηνο 
και στο 70% το 3ο τρίμηνο, με τη μέγιστη μηνιαία επιδό-
τηση να διαμορφώνεται στα 600 ευρώ. 

Για τους «κόκκινους» δανειολήπτες, εφόσον το δά-
νειο δεν έχει καταγγελθεί, η κρατική επιδότηση ανέρχεται 
στο 80% της μηνιαίας δόσης το α’ τρίμηνο, στο 70% το β’ 
τρίμηνο και στο 60% το γ’ τρίμηνο, ενώ το ανώτερο ποσό 
επιδότησης ανέρχεται στα 500 ευρώ ανά πιστωτή.

Στην περίπτωση που το δάνειο έχει ήδη καταγγελθεί, 
η κρατική επιδότηση φτάνει το 60% της μηνιαίας δόσης 
το 1ο τρίμηνο, το 50% το 2ο τρίμηνο και το 30% το 3ο 
τρίμηνο, με «ταβάνι» τα 300 ευρώ.

οικονομία
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Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι και ποιες είναι οι προϋποθέσεις 

Τα 9 SOS για όσους πρόκειται να βγουν
στη σύνταξη με διαδοχική ασφάλιση

Εννέα σημεία «κλειδιά» 
καθορίζουν τον οδικό χάρτη 
για χιλιάδες εργαζομένους 

που βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη 
συνταξιοδότηση και έχουν... λογαρια-
σμούς με περισσότερα του ενός Ταμεία. 

Με τον περυσινό νόμο Βρούτση 
(4670/2020), απλουστεύτηκε η διαδικα-
σία... ιχνηλάτησης του αρμόδιου φορέα 
για την έκδοση και την απονομή σύντα-
ξης μέσω του e-ΕΦΚΑ, ωστόσο υπάρ-
χουν κρίσιμες λεπτομέρειες που πρέπει 
να γνωρίζουν από τώρα όσοι εμπίπτουν 
στη διαδοχική ασφάλιση, έτσι ώστε να 
ξέρουν πότε θα πάρουν σύνταξη και αν 
θα μπορούν να την αυξήσουν λόγω δι-
πλών ή τριπλών εισφορών, ανάλογα με 
το αν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις. 
Ακόμη και σήμερα, στις περιπτώσεις δια-
δοχικής ασφάλισης, σημειώνονται καθυ-
στερήσεις ως προς την εξέταση και την 
απονομή της σύνταξης από τον αρμόδιο 
ή τους αρμόδιους φορείς. 

Το βασικό «κλειδί» στη διαδοχική 
ασφάλιση είναι η εξέταση του αιτήματος. 
Με τον ισχύοντα νόμο έχουν μειωθεί θε-
αματικά τα βήματα και η... ταλαιπωρία, 
ενώ καταργήθηκαν τα δύο στάδια εξέτα-
σης και κρίσης από τον τελευταίο φορέα 
και υπάρχει η δυνατότητα συνταξιοδό-
τησης από τον τελευταίο πρώην φορέα. 
Πλέον, δεν χρειάζεται να εξεταστούν οι 
προϋποθέσεις αρμοδιότητας στις περι-
πτώσεις θεμελίωσης δικαιώματος, λόγω 
γήρατος, με 15 έτη ασφάλισης και συ-
μπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας. 
Η αίτηση συνταξιοδότησης, που υπο-
βάλλεται, βάσει των διατάξεων της δια-
δοχικής ασφάλισης, εξετάζεται από την 
αρμόδια υπηρεσία του φορέα ή τομέα ή 
κλάδου ή λογαριασμού, στην οποία υπά-
γονταν οι ασφαλισμένοι, λόγω ιδιότητας 
ή απασχόλησης, κατά τον χρόνο υποβο-
λής της αίτησης και σύμφωνα με τη νο-
μοθεσία του τελευταίου φορέα.

Η διάταξη αυτή είναι εξαιρετικής ση-

μασίας, καθώς παρέχεται η δυνατότητα 
συνταξιοδότησης σε πρόσωπα τα οποία 
με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο, πα-
ρότι είχαν συνολικά 15 έτη ασφάλισης, 
δεν μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν 
με τη διαδοχική ασφάλιση, ακόμη και αν 
συμπλήρωναν το 67ο έτος της ηλικίας 
τους! Έτσι, η πλήρωση των προϋποθέ-
σεων που έθετε η διαδοχική ασφάλιση 
οδηγούσε σε ακύρωσή της. Ωστόσο, 

πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για 
μία διάταξη που εφαρμόζεται μόνο για 
θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος στο 67ο έτος της ηλικίας 
και δεν έχει εφαρμογή σε καμία άλλη 
περίπτωση.

Όροι και προϋποθέσεις 
Η διαδικασία εύρεσης των προϋπο-

θέσεων, με τις οποίες θεμελιώνεται συ-

νταξιοδοτικό δικαίωμα, είναι απλή και 
διευκολύνει τους ασφαλισμένους που 
ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. 

Ειδικότερα, τα βασικά σημεία που 
πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ασφα-
λισμένοι, που βγαίνουν στη σύνταξη με 
βάση το καθεστώς της διαδοχικής ασφά-
λισης, είναι τα εξής:

1. Το αίτημα ασφαλισμένου ή μελών 
της οικογένειάς του, που ζητούν την 
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εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης, 
κρίνεται αρχικά με τις διατάξεις της νομοθεσίας του τε-
λευταίου ενταχθέντος φορέα στον e-ΕΦΚΑ.

2. Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνεται με 15 
έτη ασφάλισης στο 67ο έτος. Τα πρόσωπα που θεμελι-
ώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα δικαιούνται σύνταξης 
από την υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ του τελευταίου φορέα ή 
τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού στον οποίο υπαγόταν ο 
ασφαλισμένος, χωρίς να εξετάζεται η πλήρωση των ειδι-
κότερων προϋποθέσεων για τις 1.000 ημέρες ασφάλισης 
συνολικά ή τις 300 κατά την τελευταία πενταετία ή 600 

οποτεδήποτε πριν από τη διακοπή της δραστηριότητας ή 
της απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης συνταξιο-
δότησης ή την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου για 
τις συντάξεις, λόγω αναπηρίας ή θανάτου.

3. Αν ο ασφαλισμένος δεν πραγματοποίησε τον αριθ-
μό ημερών εργασίας που προαναφέρθηκαν και δεν πλη-
ροί τις προϋποθέσεις που απαιτεί η νομοθεσία του τελευ-
ταίου ενταχθέντος φορέα, τότε το αίτημα του ιδίου ή των 
μελών της οικογένειάς του κρίνεται από τον ενταχθέντα 

φορέα στην ασφάλιση του οποίου πραγματοποίησε τον 
περισσότερο χρόνο ασφάλισης, εκτός από τον τελευταίο.

4. Ο ασφαλισμένος που ζητά να συνταξιοδοτηθεί, 
λόγω γήρατος, πρέπει να έχει συμπληρώσει ένα από τα 
όρια ηλικίας που προβλέπει η νομοθεσία του τελευταίου 
ενταχθέντος φορέα. 

5. Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους ή ελεύθε-
ρους επαγγελματίες, όριο ηλικίας διαβίβασης έχει οριστεί 
το 60ό έτος της ηλικίας και για τους ασφαλισμένους του 
τέως ΟΓΑ το 67ο έτος.

6. Ο ασφαλισμένος που ζητά να συνταξιοδοτηθεί, 
λόγω αναπηρίας, πρέπει να έχει κριθεί ανάπηρος με το 
ποσοστό αναπηρίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία 
του τελευταίου ενταχθέντος φορέα.

7. Για τη συνταξιοδότηση, λόγω θανάτου των μελών 
της οικογένειας του ασφαλισμένου, δεν απαιτείται καμία 
προϋπόθεση. 

8. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις τότε η αίτηση 
κρίνεται από τους άλλους ενταχθέντες φορείς που ασφα-
λίστηκαν κατά φθίνουσα σειρά αριθμού ημερών εργασί-
ας, εκτός από τον τελευταίο. 

9. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, που προβλέ-
πονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας με ολόκληρο 
τον χρόνο της διαδοχικής ασφάλισης, τότε χορηγείται η 
αιτούμενη σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ, ενώ, σε αντίθετη πε-
ρίπτωση, απορρίπτεται. 

Παράδειγμα 1
Έστω ασφαλισμένος 67 ετών, με συνολικό χρόνο 

ασφάλισης 15 έτη, εκ των οποίων τα 14 στο ΝΑΤ και ένα 
έτος στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ο ασφαλισμένος δεν μπορεί 
να συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του πρώην ΙΚΑ-Ε-
ΤΑΜ, γιατί δεν έχει τις ειδικές προϋποθέσεις των 1.000 
ημερών ασφάλισης, εκ των οποίων οι 300 την τελευταία 
πενταετία, πριν από την διακοπή της ασφάλισης ή την 
υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Άρα, η αίτηση 
πρέπει να εξεταστεί με βάση τις διατάξεις του πρώην ΝΑΤ. 
Ωστόσο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 
2 του ν. 1711/1987 του πρώην ΝΑΤ, όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει, ο διαδοχικά ασφαλισμένος πρέπει να έχει 
συμπληρώσει, μαζί με την υπηρεσία του πάνω σε πλοία 
και τον χρόνο ασφάλισης σε άλλους φορείς, δηλαδή 20 
χρόνια ναυτικής και άλλης εργασίας. Άρα, ο ασφαλισμέ-
νος του παραδείγματος δεν έχει 20 έτη διαδοχικής ασφά-
λισης ούτε 15 έτη ναυτικής υπηρεσίας. Εάν υποχρεωνό-
ταν να επιλέξει τη χρήση των διατάξεων της διαδοχικής 
ασφάλισης, δεν θα μπορούσε να λάβει σύνταξη, αν και θα 
είχε συμπληρώσει 15 έτη ασφάλισης σε ηλικία 67 ετών. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν εφαρμογή οι διατά-
ξεις της παρ. 5 και ο ασφαλισμένος μπορεί να συνταξιο-
δοτηθεί από τον e-ΕΦΚΑ, χωρίς να εξετάζεται η πλήρωση 
των ειδικότερων προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του 
άρθρου 26 του νόμου Βρούτση.

Παράδειγμα 2
Παλαιός ασφαλισμένος έχει διαδοχικό χρόνο ασφά-

λισης: 3 έτη στο πρώην ΝΑΤ, 8 έτη στον πρώην ΟΑΕΕ και 
4 τελευταία έτη ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Υπο-

βάλλει αίτηση συνταξιοδότησης στο 62ο έτος της ηλικίας 
του για μειωμένη σύνταξη γήρατος. Έχει 1.000 ημέρες 
ασφάλισης, από τις οποίες 300 την τελευταία πενταετία 
στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, άρα πληροί άμεσα τις συνταξιο-
δοτικές προϋποθέσεις, μειώνοντας κατά πολύ τον χρόνο 
έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης. Με το προϊσχύον 
καθεστώς, επειδή ο ασφαλισμένος δεν έχει 1.500 ημέρες 
ασφάλισης, από τις οποίες οι 500 την τελευταία πενταετία 
στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η αίτηση θα εξετα-
ζόταν με τις προϋποθέσεις του πρώην ΟΑΕΕ, η νομοθεσία 
του οποίου δεν προβλέπει σύνταξη για τους παλαιούς 
ασφαλισμένους. Έπειτα, η αίτηση θα εξεταζόταν με τις 
προϋποθέσεις του πρώην ΝΑΤ και θα απορριπτόταν γιατί 
ο ασφαλισμένος δεν έχει τις προϋποθέσεις συνταξιοδό-
τησης γήρατος του πρώην ΝΑΤ. Η αίτηση εν συνεχεία θα 
εξεταζόταν σε δεύτερο στάδιο από το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
με βάση τις μειωμένες ειδικές προϋποθέσεις της διαδο-
χικής ασφάλισης (1.000 ημέρες ασφάλισης με τις 300 
την τελευταία πενταετία) και μόνο εφόσον πληρούνταν 
οι προϋποθέσεις του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα εκδιδόταν συ-
νταξιοδοτική απόφαση.

Παράδειγμα 3
 Ασφαλισμένος, γεννηθείς το 1968, είχε ασφαλι-

στεί στο ΝΑΤ τα έτη 1992-2014 και στον πρώην ΟΑΕΕ τα 
έτη 2015-2016. Το έτος 2020, ετών 52, υποβάλλει αίτη-
ση συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ. Ο ασφαλισμένος έχει 
θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις 
του πρώην ΝΑΤ (20 έτη ναυτικής υπηρεσίας και 52 ετών). 
Ο ασφαλισμένος δεν επιθυμεί να συνυπολογίσει τον δια-
δοχικό χρόνο ασφάλισης του πρώην ΟΑΕΕ, προκειμένου 
να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις ευνοϊκές 
προϋποθέσεις του πρώην ΝΑΤ.

Ως εκ τούτου, το ποσό της σύνταξής του υπολογίζεται 
ως ακολούθως:

Α. Εθνική σύνταξη για τον χρόνο ασφάλισης από το 
1992 έως το 2014 (23 έτη).

Β. Ανταποδοτική σύνταξη για τον χρόνο ασφάλισης 
από το 1992 έως το 2014, σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
ν. 4387/2016 και τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντι-
στοιχούν για 23 έτη ασφάλισης, λαμβάνοντας υπόψη 
τον μέσο όρο συνταξίμων αποδοχών από το 2002 έως 
το 2014.

 Ο διαδοχικός χρόνος ασφάλισης του πρώην 
ΟΑΕΕ (2015-2016) ο οποίος, κατ’ επιλογή του ασφαλι-
σμένου, δεν αξιοποιήθηκε προκειμένου να θεμελιωθεί 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις ευνοϊκές προϋποθέσεις 
του πρώην ΝΑΤ, δεν θα ληφθεί υπόψη ούτε στη θεμε-
λίωση ούτε στον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης. 
Σημειώνεται ότι ο χρόνος του πρώην ΟΑΕΕ δεν θα μπο-
ρεί να προσμετρηθεί μεταγενέστερα για την προσαύξηση 
της σύνταξης του e-ΕΦΚΑ, γιατί ο ασφαλισμένος δεν τον 
αξιοποίησε κατά τη συνταξιοδότησή του, προκειμένου 
να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις ευνοϊκές 
προϋποθέσεις του πρώην ΝΑΤ. Ο χρόνος αυτός μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφά-
λιση από φορείς εκτός του e-ΕΦΚΑ.

οικονομία
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Επικεφαλής του εγχειρήματος αναλαμβάνει ο Μιχάλης Καλογήρου  
που θα ξεσκαρτάρει και τα βιογραφικά 

Σε... casting για την αναζήτηση 
νέων στελεχών, προχωρά ο ΣΥΡΙΖΑ

Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική 
Συμμαχία να διαφωνεί σε 
πολλά με τη Νέα Δημοκρα-

τία, ωστόσο εμφανίζεται έτοιμος να 
υιοθετήσει μια σειρά από τακτικές του 
βασικού αντιπάλου του, καθώς κρίνει 
ότι αυτές μπορεί να τον βοηθήσουν να 
ανέλθει κάποια στιγμή και πάλι στην 
εξουσία. Έτσι, πατώντας πάνω στο 
πρότυπο του «γαλάζιου» Μητρώου 
Στελεχών, είναι έτοιμος –σύμφωνα με 
πληροφορίες– να δημιουργήσει τώρα 
και το δικό του… κόκκινο μητρώο.

Καταρχάς, για όσους δεν θυμούνται, 
το φθινόπωρο του 2016 ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης ως αρχηγός του κόμματος 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε 
παρουσιάσει μια πρωτοβουλία ανανέω-
σης του στελεχιακού δυναμικού, συγκε-
ντρώνοντας βιογραφικά προσώπων που 
θα ήθελαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους στη Νέα Δημοκρατία. Υπεύθυνη της 
εν λόγω διαδικασίας εκείνη την εποχή 
ήταν η Ρεβέκκα Πιτσίκα, διευθύντρια 
Ανθρώπινου Δυναμικού του κόμματος, 
που χώριζε τους ενδιαφερόμενους σε 
τρεις κατηγορίες: σε αυτούς που θέλουν 
να πολιτευθούν, σε εκείνους που θα αξι-
οποιηθούν την «επόμενη» ημέρα της 
διακυβέρνησης και σε αυτούς που θα 
ήθελαν να συμμετέχουν στη διαμόρφω-
ση πολιτικής, εργαζόμενοι σε μια σειρά 
από τομείς. Εκείνη την εποχή ελήφθησαν 
πάνω από 4.000 βιογραφικά, τα οποία 
αξιολογήθηκαν μέσα από ατελείωτες 
ώρες συνεντεύξεων. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία 
τώρα, στο πλαίσιο της ανανέωσης του 
στελεχιακού δυναμικού, θέλει να προ-
χωρήσει σε ένα ανάλογο εγχείρημα, ανα-
ζητώντας νέα και ικανά στελέχη από την 
αγορά και τον επιστημονικό κόσμο (με 
έμφαση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ-
ματα), που θα επιθυμούσαν αφενός να 
συνδράμουν με τις δυνάμεις και τις γνώ-
σεις τους και αφετέρου να ενταχθούν στα 

ψηφοδέλτια του κόμματος, αφού κανείς 
από την Κουμουνδούρου δεν αποκλείει 
το ενδεχόμενο να προχωρήσει ο πρω-
θυπουργός σε πρόωρες εκλογές, μόλις 
υποχωρήσει αισθητά το κύμα της παν-
δημίας και προχωρήσει ο εμβολιασμός 
του πληθυσμού – κάποια στελέχη προσ-
διορίζουν ότι το Μέγαρο Μαξίμου μπορεί 
να προχωρήσει σε έναν τέτοιο «αιφνιδια-
σμό» το προσεχές φθινόπωρο. 

Τη διαδικασία επιλογής των νέων 
στελεχών θα αναλάβει ο στενός συνερ-
γάτης του Αλέξη Τσίπρα και διευθυντής 
του πολιτικού του γραφείου, Μιχάλης 
Καλογήρου. Το έργο που καλείται να 
επιτελέσει ο τέως υπουργός Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων προφανώς και δεν είναι εύκολο, 
αλλά θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα. Βέ-
βαια δεν θα είναι μόνος του, καθώς θα 

πλαισιώνεται από μια σειρά προσώπων 
που θα εξετάζουν επίσης τα βιογραφικά, 
ώστε να υπάρχει ένα πρώτο ξεσκαρτάρι-
σμα. Μάλιστα, φέρεται να έχει νοικιαστεί 
από το κόμμα της μείζονος αντιπολίτευ-
σης ειδικός χώρος κοντά στο Γκάζι, όπου 
θα στεγαστεί το «επιχειρησιακό κέντρο». 

Η ανανέωση των υποψηφίων κρίνε-
ται επιβεβλημένη, καθώς η ηγεσία δεν 
έμεινε ικανοποιημένη από τα πρόσωπα 
που φιγούραραν στα ψηφοδέλτια των 
τελευταίων αυτοδιοικητικών εκλογών, 
των ευρωεκλογών αλλά και των βου-
λευτικών εκλογών του 2019. Πολλοί 
υποψήφιοι αποδείχθηκαν στην πράξη 
προβληματικοί – και δεν αναφερόμαστε 
μονάχα στην περίπτωση της Μυρσίνης 
Λοΐζου, που αποκαλύφθηκε ότι επί 5,5 
χρόνια λάμβανε εξόφθαλμα παράνομα 
και προφανώς εις γνώσιν της τη σύνταξη 

της νεκρής μητέρας της.
Όπως τονίζουν οι γνωρίζοντες, «θα 

αναζητήσουμε στελέχη που θα έχουν 
έναν τεκμηριωμένο λόγο και δεν θα 
κάνουμε το λάθος που διαπράτταμε πα-
λαιότερα, να αποκλείσουμε τεχνοκράτες. 
Δεν θα φτάσουμε όμως στο σημείο να 
μετατρέψουμε μια επικείμενη κυβέρνη-
σή μας σε ανώνυμη πολυεθνική εταιρεία, 
όπως έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το-
ποθετώντας μια πλειάδα από στελέχη 
επιχειρήσεων στο Υπουργικό Συμβού-
λιο». Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τού 
τι εννοούν, φέρνουν την Ευγενία Φωτο-
νιάτα, που διετέλεσε ειδική γραμματέας 
Διαχείρισης Ταμειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του Εταιρικού Συμφώ-
νου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), 
και τον Παναγιώτη Κορκολή, ο οποίος 
θήτευσε ως γενικός γραμματέας Δημοσί-
ων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ επί διακυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ. 

Την ίδια ώρα πάντως, το iSyriza, η 
ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημιουρ-
γήθηκε για την εγγραφή νέων μελών, 
δεν φαίνεται να κινείται σε ικανοποιητικό 
βαθμό ώστε να συμβάλλει στην ανανέ-
ωση του στελεχιακού δυναμικού. Αυτό 
σημαίνει ότι ο παλιός κομματικός μηχα-
νισμός εξακολουθεί να έχει την πρωτο-
καθεδρία, στον οποίο παρεμπιπτόντως 
διατηρεί ισχυρά ερείσματα η εσωκομ-
ματική ομάδα των «53+» υπό τον τέως 
υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσα-
καλώτο. Οι συσχετισμοί ενδεχομένως 
να μεταβληθούν στον δρόμο για το Συ-
νέδριο, καθώς, όταν κάποια στιγμή ανα-
κοινωθεί η ημερομηνία διεξαγωγής του, 
πιθανολογείται ότι θα αυξηθούν το ενδι-
αφέρον και ο αριθμός των μελών. Εκτός 
εάν τους προλάβουν οι εξελίξεις και μέ-
χρι να διεξαχθεί το 3ο Τακτικό Συνέδριο, 
που θα καθορίσει και την πολιτική ταυτό-
τητα, ο πρωθυπουργός έχει προβεί στην 
προκήρυξη πρόωρων εθνικών εκλογών. 

Τ Ο Υ  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Σ Α Ρ Ρ Η
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Ερευνα της Interview για τις μεταρρυθμίσεις στην παιδεία

Συμφωνούν στα περισσότερα οι φοιτητές!

Ένα παλιός φίλος πολιτικός μου έλεγε κάποτε πως αν 
θέλει ένας Πρωθυπουργός να «κάψει» κάποιον από τους 
δικούς του, τότε του αναθέτει ή το Παιδείας ή το Υγείας!. 
Σήμερα δείχνει η εκτίμηση του αυτή να μην ισχύει. Για το 
Υγείας βλέπουμε ότι τα πρόσωπα που το στελεχώνουν 
χαίρουν υψηλής δημοφιλίας και στο Παιδείας παραμένει 
μια υπουργός, που για να παραμένει κάτι σημαίνει.

Οι μεταρρυθμίσεις στην παιδεία δεν αφορούν μόνο 
τους μαθητές ή τους φοιτητές. Αγγίζουν τους πάντες, τους 
γονείς των μαθητών/φοιτητών, τους εκπαιδευτικούς, την 
ιδιωτική παιδεία. Στην παρούσα έρευνα ρωτήσαμε για την 
γνώμη τους τους κατεξοχήν «πληττόμενους» από αυτή 
την μεταρρύθμιση : τους φοιτητές. Και μάλιστα σε τρια 
βασικά σημεία αυτής της μεταρρύθμισης, στην αστυνό-

μευση, τον τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΙ και φυσικά στον πε-
ριορισμό των ετών φοίτησης.

Στην αστυνόμευση υπάρχει ένα θέμα. Η πλειοψηφία 
δείχνει αρνητική, η πραγματικότητα όμως την επιβά-
λει. Όσο τα Πανεπιστήμια μας και αυτοί που τα ορίζουν 
(καθηγητές και φοιτητές) δείχνουν ανοχή σε ποινικές 
πράξεις, δεν βλέπω πως θα μπορούσε διαφορετικά να 
αντιμετωπισθεί το θέμα. Αν οι ίδιοι οι «ένοικοι» των Πα-
νεπιστήμιων αποφάσιζαν να περιφρουρήσουν τον χώρο 
τους, κρατώντας μακριά ότι τον υποβαθμίζει, τότε πραγ-
ματικά δεν θα υπήρχε ανάγκη όχι για αστυνομία αλλά 
ούτε για απλή security!

Τις πολιτικές παρατάξεις επίσης δεν τις θέλουν εντός 
του Πανεπιστήμιου σε ποσοστό 72%. Είναι και αυτό μια 

ελληνική ιδιαιτερότητα που δεν την συναντάμε στο εξω-
τερικό. Ακόμα και όταν υπάρχουν κάποιες κομματικές 
εκπροσωπήσεις, αυτές είναι εντελώς παροπλισμένες και 
κανείς έξω δεν ασχολείται μαζί τους. Τα κόμματα πρέπει 
σοβαρά να αναλογιστούν αν θα πρέπει να τις αποσύρουν, 
γιατί εκτός των άλλων και η αισθητική τους παραπέμπει 
σε περαιτέρω υποβάθμιση.

Το ν+2 στα έτη σπουδών και το κατώτερο όριο βά-
σης για την εισαγωγή στην ανώτατη παιδεία, βρίσκουν σε 
μεγάλο βαθμό σύμφωνους τους εν ενεργεία φοιτητές. Το 
ν+2 θα απελευθερώσει πόρους για αυτούς που σπουδά-
ζουν πραγματικά και όχι εικονικά και το κατώτερο όριο 
βάσης θα ανεβάσει το επίπεδο. Αυτό το τελευταίο βέβαια, 
ίσως να μην αρέσει σε κάποιους…

Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Α Δ Η Σ  Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ
Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Σ  Α Ν Α Λ Υ Τ Η Σ  |  I N T E R V I E W
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Η Βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ Άννα Ευθυμίου στην karfitsa

Η κρίση λόγω πανδημίας μπορεί να αποτελέσει 
ευκαιρία ανάπτυξης για την Θεσσαλονίκη

Την άποψη πως η κρίση που 
βιώνουμε λόγω πανδημίας 
μπορεί να αποτελέσει μία ευκαι-

ρία για την ανάπτυξη της Θεσσαλονί-
κης εκφράζει σε συνέντευξη της στην 
karfitsa η βουλευτής Θεσσαλονίκης 
της ΝΔ Άννα Ευθυμίου. 

Η κ. Ευθυμίου αναφέρεται παράλ-
ληλα στις κυβερνητικές προτεραιότητες 
για το νέο έτος, ενώ ταυτόχρονα τονίζει 
την ετοιμότητα που υπάρχει για επιπλέον 
στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων, 
υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι η 
αποφυγή ενός τρίτου κύματος πανδημί-
ας. Όσον αφορά τις προσεχείς διερευνητι-
κές επαφές με την Τουρκία, η βουλευτής 
επισημαίνει πως η ελληνική κυβέρνηση  
προσέρχεται στις διαβουλεύσεις με ειλι-
κρινή και εποικοδομητική διάθεση, αλλά 
με μηδενική αφέλεια.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας συνε-
χίζουν να ταλαιπωρούν την οικονομία 
μας με τους επιστήμονες να εκφρά-
ζουν βεβαιότητα και για τρίτο κύμα. Θα 
συνεχιστούν τα μέτρα στήριξης επιχει-
ρήσεων και εργαζομένων;  Δεδομένης 
της βελτιωμένης επιδημιολογικής κατά-
στασης στη χώρα μας και της εφαρμογής 
της επιχείρησης «Ελευθερία» για τον εμ-
βολιασμό, με θετικά μέχρι στιγμής απο-
τελέσματα, στόχος είναι η αποφυγή του 
τρίτου κύματος. Ήδη η Κυβέρνηση προ-
χώρησε στην απελευθέρωση οικονομι-
κών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι 
οποίες είχαν ανασταλεί για την ανάσχεση 
της διασποράς του κορωνοϊού.

Όπως η κατάσταση που διαμορφώ-
νεται λόγω της πανδημίας στον υγει-
ονομικό τομέα είναι δυναμική, το ίδιο 
ισχύει και για τον τομέα της οικονομίας. 
Η προτεραιότητα της Κυβέρνησης για τη 
στήριξη των επιχειρήσεων και των εργα-
ζομένων είναι αμετάβλητη. Η Κυβέρνη-
ση έχει κρατήσει «πολεμοφόδια» για το 
σκοπό αυτό, όπως άλλωστε αποτυπώ-
νεται και στον προϋπολογισμό του 2021 
και, μάλιστα, προς δυο κατευθύνσεις 

τόσο για όσο διαρκεί η πανδημία, όσο και 
για μετά τη λήξη της για να ορθοποδή-
σουν οι επιχειρήσεις και να στηριχθεί η 
απασχόληση.

Στο πλαίσιο αυτό ως βουλευτής από 
την αρχή της πανδημίας είμαι σε διάλογο 
με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης 
μας και πραγματοποιώ παρεμβάσεις και 
προτάσεις στα αρμόδια Υπουργεία. Μάλι-
στα, νιώθω ικανοποιημένη γιατί κάποιες 
από αυτές έχουν υλοποιηθεί από τα αρ-
μόδια κυβερνητικά όργανα.

 Ποιες οι προτεραιότητες και οι κυ-
βερνητικοί στόχοι για τη νέα χρονιά;  
Σαφώς προτεραιότητα αποτελεί η δια-
χείριση της πανδημίας, το εμβολιαστικό 
πρόγραμμα, η ανάκαμψη της οικονομίας 
και της κοινωνίας.

Παράλληλα, η νέα χρονιά πρόκειται 
να φέρει κρίσιμα νομοσχέδια που θα συ-
ζητηθούν στη Βουλή, καθώς και εξελί-
ξεις στα ελληνοτουρκικά με την έναρξη 
των διερευνητικών επαφών.

Αυτό που ζήτησε ο Πρωθυπουργός 
από όλα τα στελέχη της παράταξής μας, 
είναι να βρισκόμαστε σε διαρκή ετοιμό-
τητα και διαθεσιμότητα για κάθε ανάγκη 
που θα προκύψει στη χώρα μας.

Για μένα αυτό είναι αυτονόητο. Στον 
ενάμιση χρόνο της κοινοβουλευτικής 
μου θητείας έχω αναδείξει, τοποθετηθεί 
και καταθέσει προτάσεις σε σειρά θεμά-
των, όπως ενδεικτικά οι εκκρεμείς συ-
ντάξεις και η στήριξη της απασχόλησης 
των νέων ανθρώπων και των γυναικών.

Μάλιστα, ως προς τις εκκρεμείς συ-
ντάξεις οι δημόσιες και κοινοβουλευτι-
κές παρεμβάσεις μου εισακούστηκαν, ο 
Πρωθυπουργός ανέλαβε το Δεκέμβριο 
που μας πέρασε προσωπικά το θέμα και 
τον ίδιο μήνα ψηφίστηκε νομοσχέδιο για 
την επίσπευση της διαδικασίας έκδοσής 
τους. Επί του νομοσχεδίου αυτού κατέθε-
σα και επιπλέον προτάσεις για το σκοπό 
αυτό.

Αλλά και η πρόταση μου για τη στή-
ριξη των κακοποιημένων γυναικών στην 

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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ένταξή τους στην αγορά εργασίας υλο-
ποιήθηκε από τον ΟΑΕΔ με ειδικά προ-
γράμματα. 

Μήπως η ύπαρξη πιστοποιητικού 
εμβολιασμού που προτείνει ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης, δημιουργεί μια αίσθηση 
υποχρεωτικότητας, τουλάχιστον για 
όσους έχουν σχέση με τον τουρισμό. 
Η πρόταση για το πιστοποιητικό εμβολι-
ασμού που υπεβλήθη από τον Πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέρεται 
στην εφαρμογή ενός συστήματος κω-
δικοποίησης, που στοχεύει στην ελαχι-
στοποίηση της γραφειοκρατίας και στην 
απλούστευση της διαδικασίας μετακίνη-
σης μεταξύ των χωρών.

Όπως γνωρίζετε, εν μέσω πανδημίας, 
είναι υποχρεωτικό για έναν ταξιδιώτη να 
επιδείξει αρνητικό τεστ covid για μετα-
κινηθεί σε άλλη χώρα. Με το ψηφιακό 
πιστοποιητικό εμβολιασμού δε θα υφί-
σταται ανάγκη επίδειξης αρνητικού τεστ 
κορωνοϊού, επομένως, όποιος επιλέξει 
να το κάνει, θα μπορεί να μετακινείται με 
λιγότερη γραφειοκρατία.

Είναι, λοιπόν, προσωπική απόφαση 
του καθενός, γνωρίζοντας την παρα-
πάνω διαδικασία, αν θέλει να ταξιδέψει 
επιδεικνύοντας αρνητικό τεστ covid ή αν 
επιθυμεί την έκδοση του πιστοποιητικού.

 Πιστεύετε πραγματικά πως οι δι-
ερευνητικές επαφές με την Τουρκία 
μπορεί να έχουν κάποιο αποτέλεσμα; 
Μήπως με αυτό τον τρόπο οι γείτονες 
μας κάνουν το «καλό παιδί» στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα βρί-
σκουν την ευκαιρία να βάλουν στο τρα-
πέζι θέματα που για εμάς αποτελούν  
κόκκινες γραμμές; Η ελληνική κυβέρ-
νηση  προσέρχεται στις διαβουλεύσεις με 
ειλικρινή και εποικοδομητική διάθεση, 
αλλά με μηδενική αφέλεια, όπως τόνισε 
και ο Πρωθυπουργός.

Το πλαίσιο που θέτει η Κυβέρνηση 
είναι τελείως συγκεκριμένο και δεν επι-
τρέπει ελιγμούς από τη γειτονική χώρα. 
Στη διπλωματική μας «φαρέτρα» έχουμε 
το Νόμο για την επέκταση των χωρικών 
υδάτων της Ελλάδας, την προοπτική 
επιβολής κυρώσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά της Τουρκίας με την έκθε-
ση Μπορέλ, αλλά και την αποφασιστική 
στάση των ΗΠΑ.  

Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία 
έχει να αντιμετωπίσει το Διεθνές Δίκαιο, 
το οποίο η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι τη-
ρεί απαρέγκλιτα. 

Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη. Ποια 
θέματα θεωρείτε πως πρέπει να βρε-
θούν στην κορυφή της ατζέντας για το 

2021; Θα ήθελα την άποψη σας για τη 
ΔΕΘ. Ανάπλαση; Ή μετεγκατάσταση στα 
δυτικά, αίτημα που κατέθεσαν οι τοπι-
κοί δήμαρχοι και όχι μόνο; Η κρίση που 
βιώνουμε λόγω της πανδημίας μπορεί 
να αποτελέσει, ταυτόχρονα, μία ευκαιρία 
για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό θεωρώ ότι είναι 
απαραίτητο να συνεχιστούν οι εργασίες 
για την κατασκευή των έργων υποδομής 
που έχουν σχεδιαστεί για την πόλη μας, 
καθώς και να εφαρμοστεί το σχέδιο της 
Κυβέρνησης για βελτίωση των Μέσων 
Μαζικής Μεταφοράς της Θεσσαλονίκης. 
Μάλιστα, σε πρόσφατη συνάντηση μου 
με τον Υφυπουργό Μεταφορών, κ. Γ. Κε-
φαλογιάννη, ο ήδη ενισχυμένος το 2020 
στόλος των λεωφορείων θα ενισχυθεί 
και άλλο το 2021.

Παράλληλα, πιστεύω πως όλοι οι 
θεσμικοί φορείς της Θεσσαλονίκης θα 
πρέπει να κινηθούμε συντεταγμένα, προ-
κειμένου να εκμεταλλευτεί η πόλη μας 
την ψηφιακή αναβάθμιση που «γεννήθη-
κε» μέσα από την κρίση της πανδημίας. 
Αποτελεί εδραία πεποίθησή μου και θέση 
μου που την υποστηρίζω διαχρονικά από 
τότε που ήμουν δημοτική σύμβουλος 
Θεσσαλονίκης ότι η πόλη μας μπορεί 
να μετατραπεί σε κόμβο καινοτομίας, να 

προσελκύσει επενδύσεις και να δημι-
ουργηθούν βιώσιμες καλά αμειβόμενες 
θέσεις εργασίας.

Όσον αφορά το θέμα της ΔΕΘ, η 
απόφαση για την ανάπλασή της είναι 
ειλημμένη από την Κυβέρνηση και έχει 
ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό. 
Έχω μελετήσει με ζωηρό ενδιαφέρον την 
πρόσφατη κοινή ανακοίνωση των Δή-
μαρχων της Δυτικής Θεσσαλονίκης που 
προτείνουν τη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ 
στη Σίνδο και προσωπικά, ως βουλευτής 
Α’ Θεσσαλονίκης, θα ανταποκριθώ άμεσα 
σε οποιοδήποτε κάλεσμα των Δημάρχων 
για το θέμα αυτό.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η μετά 
covid-19 εποχή θα καθιστά πιο επιτακτι-
κή την ανάγκη έμπρακτης στήριξης των 
Δυτικών Συνοικιών της Θεσσαλονίκης. 
Για το σκοπό αυτό διατίθεμαι να συνδρά-
μω και με τη θεσμική μου ιδιότητα. Και 
τούτο, διότι διαχρονικά με τις προτάσεις 
μου και τις δράσεις μου στηρίζω την ανά-
πτυξη της Δυτικής Θεσσαλονίκης τόσο 
και κυρία στην κατεύθυνση της στήριξης 
των νέων, των εργαζομένων και των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων, όσο και στην 
κατεύθυνση των έργων υποδομής και 
περιβαλλοντικής αναβάθμισής της.

συνέντευξη
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Αγώνας δρόμου από τον Δήμαρχο Γιάννη Ταχματζίδη για την τόνωση της επιχειρηματικότητας 

«Καταρρέει» η τοπική αγορά 
του δήμου Λαγκαδά 

Τεράστιες οικονομικές επιπτώ-
σεις προκάλεσαν στην τοπική 
αγορά του Λαγκαδά τα αλλε-

πάλληλα lockdown που επιβλήθηκαν 
στην χώρα για την ανάσχεση της 
πανδημίας του κορονοϊού.

Οι έμποροι ενός μεγάλου δήμου στα 
περίχωρα της Θεσσαλονίκης, που μέχρι 
πρότινος είχαν οργανώσει ένα σημαντικό 
δίκτυο τοπικής οικονομίας στην περιοχή 
τους και  συντηρούσαν τα καταστήματα 
τους παρά τις όποιες δυσκολίες προέκυ-
πταν, είδαν να έρχονται τα πάνω κάτω. 
Οι σκέψεις για λουκέτα είναι έντονες 
όπως αναφέρει στην Karfitsa ο πρόεδρος 
του εμπορικού συλλόγου της περιοχής, 
Σταύρος Βαρβαρίδης.

Ήδη, σύμφωνα με τα στοιχεία του 
τοπικού εμπορικού συλλόγου,  από την 
αρχής της πανδημίας έχουν κλείσει δύο 
καταστήματα στην πόλη του Λαγκαδά 
ενώ λουκέτο έβαλαν άλλοι 12 καταστη-
ματάρχες σε Σοχό, Γερακαρού, Λαχανά, 
Περιβολάκι, Καβαλάρι και Λαγυνά. Ανά-
μεσα στα εμπορικά καταστήματα που 
κατέβασαν ρολά και δύο παραδοσιακές , 
καθώς οι ιδιοκτήτες τους δεν άντεξαν τα 
έξοδα για τη συντήρηση των επιχειρήσε-
ων τους. 

«Στην εστίαση υπάρχει μεγάλος προ-
βληματισμός καθώς οι ιδιοκτήτες σκέ-
φτονται να συνεχίσουν να κρατούν τα 
ρολά κατεβασμένα καθώς αν ένας ακό-
μη ανεφοδιασμός με φρέσκα προϊόντα 
καταλήξει στα σκουπίδια θα σημάνει την 
οικονομική καταστροφή των εστιατόρων 
της περιοχής» τονίζει ο κ Βαρβαριδης.

Από την περασμένη Δευτέρα που 
άνοιξε το λιανεμπόριο τα καταστήματα 
ένδυσης και υπόδησης άνοιξαν δοκι-
μαστικά για να μετρήσουν τις δυνάμεις 
τους. «Υπολογίζουμε ότι από τα 156 
μέλη μας, πάνω από 40 θα αναστείλουν 
τη λειτουργία τους, αν δεν γίνει ένα θαύ-
μα για να δουν τα οικονομικά τους να 
αυξάνονται» τονίζει ο κ Βαρβαρίδης και 

προτείνει μια γενναία επιδότηση που θα 
δώσει ώθηση στους επιχειρηματίες να 
διαχειριστούν τα πάγια έξοδα τους που 
δυστυχώς δεν μειώνονται. 

   
Αγώνας δρόμου από τον 
Δήμαρχο Γιάννη Ταχματζίδη για 
την τόνωση της Τοπικής Αγοράς
Οι δυσοίωνες προβλέψεις  για το 

μέλλον της τοπικής οικονομίας προ-
βληματίζουν τον Δήμαρχο Γιάννη Ταχ-
ματζίδη, που ήδη έχει προχωρήσει στην 
απαλλαγή των καταστηματαρχών από τα 
δημοτικά τέλη ενώ με σειρά πρωτοβου-
λιών προβάλει την τοπική αγορά σε μια 
προσπάθεια τόνωσης της.  

«Στη σημερινή δύσκολη για τις επι-

χειρήσεις συγκυρία,  ο Δήμος Λαγκαδά 
επιχειρεί να απαντήσει σε μια μεγάλη 
ανάγκη για τον εμπορικό κόσμο της πε-
ριοχής. Οφείλει να τον στηρίξει και να τον 
ενισχύσει με δράσεις και μέτρα που θα 
στοχεύουν στην αύξηση της κατανάλω-
σης. Ο Δήμος Λαγκαδά έχει επεξεργαστεί 
τρόπους για την ενίσχυση και τόνωση 
των εμπορικών καταστημάτων και την 
προβολή της τοπικής αγοράς εντός κι 
εκτός τειχών. Πέραν των ρυθμίσεων και 
των απαλλαγών από δημοτικά τέλη επι-
χειρήσεων που διέκοψαν ή περιόρισαν 
υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω 
COVID-19, ως ένα πρώτο βήμα είναι η 
προώθηση του τοπικού εμπορίου μέσα 
από μια διαφημιστική καμπάνια που με-

λετούμε και προετοιμάζουμε το επόμενο 
διάστημα και η οποία θα έχει επίκεντρο, 
την επιλογή του Δήμου Λαγκαδά και ως 
εμπορικού, μεταξύ άλλων, προορισμού 
με την ταυτόχρονη ανάδειξη και των άλ-
λων πλεονεκτημάτων μας. Μέσα από την 
προβολή των προϊόντων και των υπηρε-
σιών που διαθέτει ο Δήμος μας οι κατα-
ναλωτές εντός κι εκτός Δήμου θα γνω-
ρίζουν ότι αυτό που αναζητούν σε άλλες 
αγορές μπορούν να το προσφέρουν και 
εδώ.  Από εκεί και έπειτα, η πανδημία και 
τα περιοριστικά μέτρα δε μας άφησαν 
πολλά περιθώρια δράσης.  Για να προ-
σελκύσουμε περισσότερους αγοραστές, 
σχεδιάζαμε να υλοποιήσουμε μια γιορτή 
παραδοσιακών τοπικών προϊόντων στην 
πόλη του Λαγκαδά με ταυτόχρονες πολι-
τιστικές εκδηλώσεις αλλά και να διοργα-
νώσουμε, με στόχο την ανάκαμψη της το-
πικής οικονομίας - κατόπιν συνεννόησης 
και συνεργασίας – το θεσμό της «Λευκής 
νύχτας» και στο δήμο μας. Οι δράσεις θα 
υλοποιηθούν όταν το επιτρέψουν οι συν-
θήκες  και δοθεί το πράσινο φως για την 
άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω 
κορονοϊού» τονίζει ο κ. Ταχματζίδης.  

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά υπογραμμίζει 
ότι «η  τοπική αγορά και οι εμπορικές 
επιχειρήσεις αποτελούν τον βασικό κορ-
μό μεγέθυνσης και ανάπτυξης μιας τοπι-
κής οικονομίας.  Συμβάλλουν σημαντικά 
στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας 
για έναν τόπο και κυριότερα εξασφαλί-
ζουν την κοινωνική συνοχή δημιουργώ-
ντας θέσεις εργασίας ή κατοχυρώνουν 
τις υπάρχουσες. Άμεσα συναρτώμενοι 
με αυτήν την αλυσίδα της οικονομικής 
και παραγωγικής δραστηριότητας εί-
ναι και οι Δήμοι όλης της χώρας. Χωρίς 
την παρουσία εύρωστων και δυναμικών 
επιχειρήσεων στα διοικητικά όρια τους 
δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, ενώ  η 
τοπική κατανάλωση διασφαλίζει πόρους 
οι οποίοι θα επιστρέφουν τελικά στον δη-
μότη». 

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Α  Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Υ 
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Οι θεσμοί που επιταχύνουν διαδικασίες και επιτυγχάνουν συμφωνίες 

Η Δικαιοσύνη 
διαπραγματεύεται ευρωπαϊκά 

Στην αίθουσα του Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Θεσσα-
λονίκης καταγράφεται… 

συνωστισμός, απαγορευτικός για 
συνθήκες πανδημίας. Έξω από την 
αίθουσα έχουν συγκεντρωθεί 24 άτο-
μα, επιπλέον οι συνήγοροί τους. Στο 
εσωτερικό τρεις δικηγόροι υπογρά-
φουν συμφωνητικά και τη διαδικασία 
επιβλέπει εισαγγελέας. Είναι η ποινική 
συνδιαλλαγή και «ρυθμίζεται» μεταξύ 
δραστών και θυμάτων η συμφωνία 
αποζημίωσης των τελευταίων, προ-
κειμένου η ποινική μεταχείριση των 
πρώτων να είναι επιεικής. Είναι μία 
εικόνα που δύσκολα θα παρατηρούταν 
στο παρελθόν. Είναι στοιχεία ευρωπαϊ-
κής Δικαιοσύνης. 

Η ποινική συνδιαλλαγή προβλεπό-
ταν στο ποινικό δίκαιο. Όμως αφορούσε 
κυρίως τα αποκαλούμενα εγκλήματα 
του «λευκού κολάρου», δηλαδή απο-
ζημιώσεις για υπεξαιρέσεις και απάτες. 
Με το νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας η 
διαδικασία έχει επεκταθεί και προβλέπει 
όλα τα αδικήματα που δεν περιέχουν βία. 
Οι κλοπές είναι ένα από αυτά, όπως και 
στην περίπτωση της συνδιαλλαγής που 
έγινε στη Θεσσαλονίκης και χαρακτηρί-
ζεται από τους νομικούς πρωτοφανής 
επιτυχία η επίτευξή της. Και αυτό, καθώς 
οι προϋποθέσεις της συνδιαλλαγής εί-
ναι αυστηρές. Απαραίτητο είναι να έχουν 
συμφωνήσει όλες οι πλευρές. Εάν ένας 
διαφωνεί, η διαδικασία δεν επιτυγχάνεται 
ποτέ.  

«Η διαδικασία αυτή είναι ωφέλιμη», 
εξηγεί μιλώντας στην Karfitsa η δικηγό-
ρος Ιωάννα Ζαφειροπούλου. «Τα θύματα 
αποζημιώνονται και οι δράστες τιμω-
ρούνται. Αποκαθίσταται το κοινό περί δι-
καίου αίσθημα», συμπλήρωσε. Η κυρία 
Ζαφειροπούλου μαζί με συναδέλφους 
της κατάφεραν και έφεραν σε πέρας, ως 
συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγο-
ρουμένων που ήδη είχαν προφυλακιστεί, 

να φέρουν σε πέρας τη συνδιαλλαγή. Οι 
δράστες ήταν έτοιμοι να πληρώσουν, τα 
χρήματα δόθηκαν επί τόπου με την υπο-
γραφή του συμφωνητικού, ο εισαγγε-
λέας επέβλεψε την ορθή διαδικασία και 
όλα πήγαν όπως προγραμματίστηκαν. Το 
μεγάλο κέρδος για τους συλληφθέντες 
δράστες, οι οποίοι εξ αρχής παραδέχτη-
καν την πράξη τους, ήταν ότι με την ολο-
κλήρωση της συνδιαλλαγής αυτόματα 
αίρονται όλοι οι όροι που επιβλήθηκαν 
στο πλαίσιο της ανάκρισης. Δηλαδή όσοι 
προφυλακίστηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι. 
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τη 
διαδικασία της συνδιαλλαγής, η υπόθε-
ση εισάγεται σε δικαστήριο για την επι-
κύρωση της διαδικασίας και έτσι επιβάλ-
λεται φυλάκιση μέχρι ενός έτους στους 
δράστες για απλές περιπτώσεις ή μέχρι 
δύο ετών για διακεκριμένες περιπτώσεις.  

Στην ποινική συνδιαλλαγή, πλέον της 
ζημίας από το είδος της πράξης, όπως 
στην περίπτωση της πολλαπλής συνδι-
αλλαγής των 24 για τις κλοπές, προβλέ-
πεται και αποζημίωση για ηθική βλάβη, 
που όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει ένα 
συγκεκριμένο ποσό. Η επιτυχία της δύ-

σκολης συνδιαλλαγής, λόγω του μεγά-
λου αριθμού θυμάτων, οδήγησε σε νέες 
απόπειρες από την πλευρά κυρίως δρα-
στών που έχουν προφυλακιστεί για αδι-
κήματα και ομολογούν τις πράξεις τους.  

 
Η ποινική διαπραγμάτευση  
Η ποινική συνδιαλλαγή προϋπήρχε 

στο δικαιϊκό σύστημα, όμως ουσιαστικά 
εφαρμόζεται με τις νέες διατάξεις του 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, καθώς δι-
ευρύνθηκε σε αδικήματα. Με τους νέους 
κώδικες όμως εισήχθη μία νέας διαδι-
κασία, της ποινικής διαπραγμάτευσης. 
Πρόκειται για τη «συμφωνία» που επι-
τυγχάνεται μεταξύ εισαγγελέα και κατη-
γορούμενου να επιβληθεί συγκεκριμένη 
ποινή, που εκτίεται αμέσως και δεν εφε-
σιβάλλεται.  

Υποθέσεις ποινικής διαπραγμάτευσης 
επιτυγχάνονται διαρκώς στα δικαστήρια 
της χώρας. Η πρώτη διαπραγμάτευση 
πανελληνίως έγινε για υπόθεση ναρ-
κωτικών στη Θεσσαλονίκη και έκτοτε 
αρκετές υποθέσεις πέρασαν από τον 
συγκεκριμένο θεσμό και οι δράστες ήδη 
εκτίουν τις ποινές που τους έχουν επι-

βληθεί και αποδέχτηκαν. Σε όλες τις πε-
ριπτώσεις η «συμφωνία» επικυρώνεται 
από δικαστήριο που εξετάζει τα στοιχεία 
και απλώς επιβεβαιώνει.  

Ο Αθανάσιος Χατζάκος μόλις την πε-
ρασμένη Τετάρτη εκπροσώπησε έναν 
κατηγορούμενο για ναρκωτικά που 
«συμφώνησε» με τον εισαγγελέα να του 
επιβληθεί ποινή 4 χρόνων φυλάκισης. 
«Ο θεσμός είναι πολύ θετικός», σχολία-
σε μιλώντας στην Karfitsa ο κ. Χατζάκος. 
Για το αδίκημα που ο εντολέας του κα-
τηγορήθηκε προβλεπόταν ποινή κάθειρ-
ξης από 8 έως 15 χρόνια. Στη διαπραγ-
μάτευση η ποινή αυτόματα μειώνεται με 
πλαίσιο από 2 χρόνια φυλάκιση έως 7 
χρόνια κάθειρξη. «Με τη διαπραγμάτευ-
ση επιτυγχάνεται ταχύτητα στην έκδοση 
της απόφασης», ανέφερε ο κ. Χατζάκος. 
Μετά τη «συμφωνία» μεταξύ εισαγγελέα 
και κατηγορούμενου και την επικύρω-
ση της ποινής από το Μονομελές Εφε-
τείο Κακουργημάτων, η διαδικασία της 
δίκης έχει ολοκληρωθεί και ο κατηγο-
ρούμενος δεν απασχολείται άλλο με τη 
συγκεκριμένη υπόθεση. «Εξασφαλίζει ο 
κατηγορούμενος επιείκεια στην ποινή. 
Είναι σαν να δείχνει μεταμέλεια και αντι-
μετωπίζεται θετικά στο δικαστήριο. Αυτό 
με τη διαπραγμάτευση γίνεται αμέσως», 
σημείωσε ο κ. Χατζάκος. 

Το σημαντικότερο κέρδος για το δι-
καστικό σύστημα είναι η ταχύτητα με την 
οποία απασχολείται με τη συγκεκριμένη 
υπόθεση. «Απονέμεται δικαιοσύνη σε 
σωστό χρόνο», παρατήρησε ο κ. Χατζά-
κος. Ουσιαστικά η συγκεκριμένη υπό-
θεση θα απασχολούσε τουλάχιστον δύο 
δικαστήρια, πολλούς δικαστές και υπαλ-
λήλους και η δικογραφία θα κυκλοφο-
ρούσε για χρόνια μεταξύ των δικαστικών 
γραφείων. Τώρα κλείνει μέσα σε λίγες 
ημέρες και δεν πρόκειται να επιβαρύνει 
κανένα από τα ήδη «φουσκωμένα» πινά-
κια των Κακουργιοδικείων.

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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Πληθαίνουν με γεωμετρική πρόοδο οι καταγγελίες για τα κλειστά γραφεία των καθηγητών 

Χιονοστιβάδα αποκαλύπτει 
το σκοτεινό παρασκήνιο του Α.Π.Θ. 

Με ταχύτατους ρυθμούς απο-
καλύπτονται όσα συνέβαι-
ναν επί χρόνια πίσω από τις 

κλειστές πόρτες γραφείων καθηγητών 
του  Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Η έρευνα που  παρήγ-
γειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Παναγιώ-
της Παναγιωτόπουλος για τις καταγγε-
λίες σεξουαλικής παρενόχλησης πήρε 
άμεσα σάρκα και οστά με τις πρώτες 
καταθέσεις να δίνονται μέσα στην 
εβδομάδα  που πέρασε. Και τα ονόματα 
των εμπλεκομένων καθηγητών, στην 
πλειοψηφία τους συνταξιούχων, να  
αυξάνονται διαρκώς. 

Η προκαταρκτική εξέταση που ανα-
τέθηκε στον εισαγγελέα Πασχάλη Ζάτκα 
ξεκίνησε με βάση δημοσιεύματα ιστο-
σελίδων που  περιλάμβαναν δύο κα-
ταγγελίες πρώην φοιτητριών. Μιας του 
Ιστορικού – Αρχαιολογικού και μίας του 
Γεωλογικού. Και οι δύο φαίνεται πως 
πήραν θάρρος από την κίνηση της ολυ-
μπιονίκη Σοφίας Μπεκατώρου και δη-
μοσιοποίησαν όσα πέρασαν σε κλειστές 
σελίδες του facebook που απαρτίζονται 
από πτυχιούχους των συγκεκριμένων 
σχολών. Δεν πέρασαν λίγες ώρες και οι 
καταγγελίες επιβεβαιώθηκαν και από 
άλλες πρώην φοιτήτριες. Με αναφορά 
στους ίδιους  καθηγητές.  

Η παραγγελία της προκαταρκτικής 
δεν πρόλαβε να φτάσει στην ασφάλεια 
Θεσσαλονίκης για να ανατεθεί η διε-
νέργειά της στη δίωξη οργανωμένου 
εγκλήματος. Η πρόεδρος του συνδέ-
σμου επιχειρηματιών γυναικών Ελλάδας 
Λίνα Τσαλταμπάση δεν δίστασε ούτε μια 
στιγμή. Βγήκε δημόσια στα μέσα ενη-
μέρωσης και επιβεβαίωσε την καταγγε-
λία για τον συγκεκριμένο καθηγητή του  
Γεωλογικού. Και δεν έμεινε μόνον εκεί, 
καθώς είπε ότι και η ίδια έπεσε θύμα του, 
ενώ παρόμοιες πράξεις είναι γνωστές και 
σε πολλές άλλες φοιτήτριες. «Πρέπει να 

σπάσει ένα απόστημα 30 χρόνων», είπε 
ακριβώς και κάλεσε κάθε μία που γνωρί-
ζει και υπέστη σεξουαλική παρενόχληση 
να μην διστάσει να μιλήσει.  

Οι καταγγελίες της προέδρου των 
επιχειρηματιών γυναικών περιλήφθηκαν 
άμεσα στη δικογραφία. Έτσι ήταν η πρώ-
τη που την περασμένη Πέμπτη πέρασε 
το κατώφλι της ασφάλειας Θεσσαλονί-
κης καταθέτοντας επί τρεις ώρες, όπως 
είπε, τα έργα και τις ημέρες του τμήματος 
Γεωλογίας. «Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε 
με ονόματα», είπε με νόημα στις δη-
λώσεις της. Ανέφερε ότι η ίδια γνωρίζει 
τουλάχιστον έξι ονόματα πρώην φοιτη-
τριών που υπέστησαν σεξουαλική πα-

ρενόχληση από τον ίδιο καθηγητή. Τον 
είχε κατονομάσει κατά τη διάρκεια της 
πολύωρης κατάθεσής της. Περιέγραψε 
και το τί ακριβώς έπραττε. Είπε ακόμη ότι 
και ο σημερινός πρόεδρος του τμήματος 
γνωρίζει ονόματα φοιτητριών που έχουν 
καταγγείλει. 

«Κάνω έκκληση σε όσες φοιτήτριες 
γνωρίζουν να μιλήσουν. Ειδικά για τις 
νεότερες», συμπλήρωσε. Η επισήμαν-
σή της είχε νόημα, καθώς αρκετές από 
τις καταγγελίες ενέχουν τον κίνδυνο 
παραγραφής. Ωστόσο στην περίπτωση 
κακουργημάτων τέτοιοι κίνδυνοι απομα-
κρύνονται για την περίπτωση της Θεσσα-
λονίκης.  

Η ομάδα της Φιλοσοφικής  
Η δεύτερη καταγγελία που έγινε ταυ-

τόχρονα σε άλλη ομάδα του facebook 
πήρε και αυτή μεγάλες διαστάσεις. Στο 
γραφείο του πρύτανη του Α.Π.Θ. Νίκου 
Παπαϊωάννου έφτανε email που υπέγρα-
ψαν οκτώ πρώην φοιτήτριες του ίδιου 
τμήματος. Η αναφορά γινόταν στον συ-
γκεκριμένο καθηγητή τον οποίο κατήγ-
γειλαν για σεξουαλική παρενόχληση. 
Πριν η αναφορά διαβιβαστεί από το γρα-
φείο της πρυτανείας στο γραφείο του ει-
σαγγελέα η ομάδα πλαισιώθηκε και από 
άλλες φοιτήτριες. Όπως έλεγαν έφτασε 
τις 15.  

Άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τα 
όσα συμβαίνουν στο Πανεπιστήμιο της 
Θεσσαλονίκης έλεγαν πως επιτέλους 
έφτασε η ώρα να σταματήσει αυτή η γάγ-
γραινα. Που προέρχεται μεν από μία μι-
κρή μειοψηφία καθηγητών, όμως φτάνει 
να αμαυρώσει το ίδρυμα. Ο πρύτανης του 
ιδρύματος Νίκος Παπαϊωάννου έκανε με 
τη σειρά του έκκληση να μην διστάσει 
καμία πρώην ή νυν φοιτήτρια να καταγ-
γείλει.  

Οι επώνυμες πρώην φοιτήτριες της 
Φιλοσοφικής οι οποίες ενημέρωσαν για 
την πρόθεσή τους να θέσουν όσα στοι-
χεία γνωρίζουν στις εισαγγελικές αρχές, 
είναι οι επόμενες που θα κληθούν να πε-
ράσουν την πόρτα της ασφάλειας Θεσσα-
λονίκης για να δώσουν με τη σειρά τους 
λεπτομέρειες για τη δράση του καθηγητή 
τους. Όμως ο κατάλογος των μαρτύρων 
– θυμάτων μεγαλώνει διαρκώς. Ξεκίνη-
σε από δύο πρώην φοιτήτριες δύο τμη-
μάτων. Ήδη στο ένα οι καταγγέλλουσες 
έγιναν έξι και στο δεύτερο 15. Και όπως 
έλεγαν άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τί 
συμβαίνει στο Πανεπιστήμιο, το κύμα δεν 
πρόκειται να κοπάσει, μέχρι να ξεβγάλει 
όλα τα στοιχεία εναντίον εκείνων που 
εκμεταλλεύτηκαν τη θέση και την ισχύ 
τους.

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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Τέλος 
στη σιωπή! 

Οι καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατώρου 
άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου 

για όλες τις εκφοβισμένες γυναίκες

«Ο κύκλος της σιωπής έσπασε. Κάθε φοιτήτρια ή φοιτητής 
να μιλήσει χωρίς φόβο και να καταγγείλει. Το ΑΠΘ στηρίζει τους 
φοιτητές και θέλει να ρίξει φως σε κάθε υπόθεση», αυτό τόνισε 

ο πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
Νίκος Παπαϊωάννου μιλώντας στην Karfitsa με αφορμή το 

μπαράζ καταγγελιών από φοιτήτριες ότι έχουν δεχθεί σεξουαλική 
παρενόχληση από καθηγητές του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος.

Οι  σοβαρές καταγγελίες της Ολυμπιονίκη Σοφίας Μπεκατώρου 
περί σεξουαλικής κακοποίησης της από παράγοντα της 

Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας πριν από 23 χρόνια, 
συγκλόνισε το πανελλήνιο. Από την πρώτη στιγμή που έγινε 
γνωστό δημιουργήθηκε κύμα συμπαράστασης προς την ίδια, 

ενώ το θάρρος της έδωσε την δύναμη και σε άλλες γυναίκες να 
αποκαλύψουν ανάλογες τρομακτικές στιγμές που έχουν ζήσει, 

αλλά δεν τολμούσαν να πουν. 

Η Karfitsa μιλώντας με τον Ψυχολόγο– Ψυχαναλυτή Msc 
Παναγιώτη Πλουμίδη καταγράφει τα δύσκολα στάδια που 

περνάει μια γυναίκα μετά από έναν βιασμό ή μια σεξουαλική 
παρενόχληση. 
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«Βροχή» οι καταγγελίες από φοιτήτριες για σεξουαλική παρενόχληση στο Αριστοτέλειο 

Ν. Παπαϊωάννου: «Ο κύκλος της σιωπής έσπασε! 
Κάθε φοιτήτρια να μιλήσει χωρίς φόβο»

Ολα ξεκίνησαν λίγες ημέρες 
αφότου η χρυσή Ολυμπιονί-
κης της ιστιοπλοΐας Σοφία 

Μπεκατώρου κατήγγειλε ότι πριν από 
23 χρόνια είχε πέσει θύμα σεξουαλι-
κής κακοποίησης από παράγοντα της 
Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας. Το θάρρος 
και η ψυχική δύναμη που βρήκε η 
αθλήτρια έδωσε έναυσμα σε αρκετές 
κοπέλες να καταγγείλουν και εκείνες 
επιθέσεις και παρενοχλήσεις που είχαν 
δεχθεί στο παρελθόν. Κάποιες από τις 
κοπέλες που μίλησαν ήταν φοιτήτριες 
του ΑΠΘ, όπου μέσα από τα social 
media και μέσα από εξομολογήσεις 
τους σε site γνωστοποίησαν περιστα-
τικά παρενόχλησης από καθηγητές, 
όπως υποστηρίζουν.

Σύμφωνα με τον Πρύτανη του ΑΠΘ 
Νίκο Παπαϊωάννου, «τέσσερις ημέρες 
μετά από τον ορυμαγδό ανακοινώσεων 
για το συγκεκριμένο ζήτημα στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και μετά την άμε-
ση ενημέρωση της Εισαγγελίας Πρωτο-
δικών Θεσσαλονίκης και το αίτημα για 
την εμπλοκή της ελληνικής δικαιοσύ-
νης, εκείνο που επίσημα έχει η Διοίκηση 
του Πανεπιστημίου είναι δυο επίσημες 
καταγγελίες, μέχρι αυτή τη στιγμή που 
μιλάμε. Η μία καταγγελία είναι από επτά 
πρώην φοιτήτριες του τμήματος Ιστορίας 
Αρχαιολογίας και η άλλη από μία πρώ-
ην φοιτήτρια του τμήματος Γεωλογίας. 
Αυτές λοιπόν οι καταγγελίες έχουν ήδη 
διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελική 
Αρχή».

Έρχεται ο Συνήγορος του Φοιτητή
Το ΑΠΘ σε μια προσπάθεια να εμψυ-

χώσει αλλά και να στηρίξει περαιτέρω 
την «φωνή» των φοιτητών για τέτοιου 
είδους ζητήματα προχωράει σε μια σειρά 
από δράσεις και ενέργειες, όπως ο Συνή-
γορος του Φοιτητή.

«Με αφορμή την καταγγελία της Σο-
φίας Μπεκατώρου όντως έσπασε ένας 
κύκλος σιωπής. Πιστεύω ότι εκτός από 
τον αθλητισμό στα ανώτατα εκπαιδευ-

τικά ιδρύματα, πέρα από την μετάδοση 
γνώσης, την έρευνα, διαπλάθονται και 
συνειδήσεις όπως και προσωπικότητες 
νέων ανθρώπων, τέτοιου είδους λοιπόν 
κατάπτυστες ενέργειες δεν έχουν θέση. 
Για αυτό το λόγο, ως Διοίκηση του ΑΠΘ 
βρισκόμαστε πραγματικά όχι απλώς απέ-
ναντι σε τέτοιες πράξεις, αλλά και με την 
ενέργεια της κλήσης της Δικαιοσύνης 
περνάμε το μήνυμα ότι είμαστε εδώ και 
περιμένουμε όποια φοιτήτρια ή όποιον 
φοιτητή θελήσει να καταγγείλει, χωρίς 
φόβο.

Επειδή όμως η επόμενη ημέρα δεν 
είναι μόνο καταγγελτική, αλλά και προ-
ληπτική και υποστηριχτική, οι Πρυτανι-
κές Αρχές του ΑΠΘ θα προχωρήσουν σε 

δράσεις  που πρέπει να αναληφθούν έτσι 
ώστε να φύγει εντελώς ο φόβος της απο-
κάλυψης τέτοιων ενεργειών», ξεκαθαρί-
ζει ο κ. Παπαϊωάννου.

Πιο συγκεκριμένα, έχει ζητηθεί ήδη 
επισήμως από όλες τις διοικήσεις των 
τμημάτων να ενημερώσουν την Πρυτα-
νεία εάν έχουν την οποιαδήποτε όχληση 
για τέτοιου είδους παραβατικές συμπερι-
φορές, ενώ θα σταλεί ένα email σε όλους 
τους φοιτητές που θα τους προτρέπει να 
μη  φοβηθούν να στείλουν την οποιαδή-
ποτε καταγγελία.

Παράλληλα ο ίδιος χαρακτήρισε «δί-
κτυ προστασίας» τις Επιτροπές του Αρι-
στοτέλειου. «Η Επιτροπή Φύλου και Ισό-
τητας, η οποία με την πρόεδρο του την 

κα Δήμητρα Κογκίδου και μαζί με τους 
υπολοίπους αξιόλογους συναδέλφους, 
εδώ και αρκετά χρόνια έχουν οργανώσει 
σε πολλά τμήματα εκδηλώσεις σχετικά 
με την σεξιστική βία και με την σεξουα-
λική παρενόχληση, επομένως ο ρόλος 
τους τώρα γίνεται ακόμη πιο επιτακτικός. 

Μάλιστα, το Πανεπιστήμιο έχει ήδη 
ξεκινήσει τις διαδικασίες και δημιουρ-
γούμε τον Συνήγορο του Φοιτητή.

Επίσης, υπάρχει η επιτροπή ψυχολο-
γικής υποστήριξης και γενικότερα στήρι-
ξης των φοιτητών για οποιοδήποτε άλλο 
πρόβλημα υπάρχει». Ο κ. Παπαϊωάννου 
ανάφερε επιπλέον ότι «αυτές οι επιτρο-
πές και οι διαδικασίες είναι ανεξάρτητες 
μεταξύ τους και όλες συγκλίνουν στην 
Διοίκηση, η οποία θέλει να φέρει στο φως 
τα πάντα. Πιστεύω πως έτσι κάνουμε πιο 
εύκολη την διάθεση καθεμιάς και καθε-
νός να προβεί στην όποια καταγγελία».

Που μπορεί να απευθυνθεί 
για καταγγελία 
Όπως ενημερώνει ο κ. Παπαϊωάννου, 

όποια φοιτήτρια ή όποιος φοιτητής θέ-
λει να καταγγείλει οτιδήποτε μπορεί να 
απευθυνθεί πρώτα από όλα στον Πρόε-
δρο του κάθε Τμήματος, στον Κοσμήτορα 
της Σχολής, στις Πρυτανικές Αρχές, στην 
Επιτροπή Φύλλου και Ισότητας, στην Επι-
τροπή Ψυχολογικής Υποστήριξης ή και σε 
όλα αυτά.

«Τα πανεπιστήμια είναι μέρος της 
κοινωνίας επομένως αν υπάρχει κάποιο 
ή κάποια άρρωστα μυαλά δεν χαρακτη-
ρίζει συλλήβδην την τριτοβάθμια εκπαί-
δευση», τονίζει ο ίδιος. Καταλήγοντας ο 
κ. Παπαϊωάννου επισημαίνει ότι πλέον 
ο κύκλος της σιωπής έσπασε και να μην 
φοβάται καμία και κανένας να μιλήσει. 
«Σε μια ανοιχτή κοινωνία, σε μια κοινω-
νία ισότητας να μην φοβάται κανένας να 
καταγγείλει το οτιδήποτε, γιατί η καταγ-
γελία είναι υγεία. Δεσμευόμαστε στην 
διερεύνηση και στην διαλεύκανση της 
όποιας καταγγελίας», είπε χαρακτηριστι-
κά.

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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Ο  Ψυχολόγος– Ψυχαναλυτής  Παναγιώτης Πλουμίδης μιλάει στην Karfitsa  

«Ο βιασμός καταστρέφει την ζωή μιας γυναίκας»
«Η ζωή μιας γυναίκας γκρεμίζεται 

και καταστρέφεται μετά από έναν βια-
σμό», λέει χαρακτηριστικά ο ψυχολόγος 
Παναγιώτης Πλουμίδης και προσθέτει 
ότι «το μετά είναι πάρα πολύ τρομακτι-
κό, καταιγιστικό και μπορεί να αναπτύξει 
πάρα πολλές παθολογίες, γιατί πρόκειται 
για ένα φοβερά σοκαριστικό γεγονός».

Σημαντικό ρόλο για τις επιπτώσεις 
που προκαλούνται στο θύμα μετά από 
έναν βιασμό παίζει η ηλικία του. «Ένα 
άτομο μικρής ηλικίας διακατέχεται από 
το αίσθημα της ντροπής, της ενοχής και 
τουλάχιστον το μισό της σεξουαλικής του 
ζωής έχει καταστραφεί. Πολύ συχνά συ-
ναντάμε στις γυναίκες που έχουν βιαστεί 
σε μικρή ηλικία μεγάλη δυσκολία στο 
να έχουν εμπιστοσύνη στο άλλο φύλο, 
βγαίνουν δύσκολα με συντρόφους, 
έχουμε συχνά σεξουαλικές δυσλειτουρ-
γίες όπως ανοργασμικότητα ή πλήρη 
αποστέρηση και πολύ συχνά κατάθλιψη. 
Το θύμα φέρει έναν ψυχικό στιγματισμό 
που χρειάζεται πολλά χρόνια ψυχο-
θεραπεία για να το ξεπεράσει και είναι 
ένας δύσκολος δρόμος. Περνάει από τα 
συναισθηματικά στάδια του τρόμου, της 
οργής, της συνειδητοποίησης, της επιθε-
τικότητας, της επανεσωτερίκευσης όπου 
οι εφιάλτες επανέρχονται συνέχεια. Είναι 
μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση», 
περιγράφει ο κ.Πλουμίδης.

Όσον αφορά τα θύματα βιασμού που 
είναι γύρω στην ηλικία των 18 ετών, ο κ. 
Πλουμίδης εξηγεί ότι «μιλάμε σαφώς για 
ένα άτομο που δεν γνωρίζει την σεξου-
αλικότητα του, είναι πολύ κοντά στο να 
δεχθεί κάτι που δεν γνωρίζει, γιατί πολύ 
απλά δεν μπορεί να διακρίνει κάτι επειδή 
δεν έχει την εμπειρία και λόγω της εξου-
σίας που προκαλεί ο θύτης η ευαλωτό-
τητα είναι διπλάσια από μια γυναίκα σε 
μεγαλύτερη ηλικία». Εξηγεί επίσης ότι 
«μια τόσο νεαρή κοπέλα θεωρείται με-
τέφηβη, δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη 
την ταυτότητα της, ούτε το ‘’θέλω’’ και 
το ‘’δεν θέλω’’ μέσα στο σεξουαλικό, το 
οποίο είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της 
σεξουαλικότητας του κάθε ανθρώπου».

 Από την άλλη, μια γυναίκα μεγα-

λύτερης ηλικίας που έχει πέσει θύμα 
ενδέχεται να νιώσει «ντροπή, οργή, συ-
ναισθήματα επιθετικότητας, κατάθλιψης, 
ωστόσο αυτό που τους είναι ξεκάθαρο 
είναι ότι μπορούν να καταλάβουν ότι 
έχουν πέσει θύμα βιασμού ή παρενόχλη-
σης, ενώ τα ανήλικα παιδιά και όσα είναι 
σε μετεφηβικές ηλικίες τους είναι αρχικά 
πιο δύσκολο να το συνειδητοποιήσουν», 
τονίζει ο ψυχολόγος.

Οι θύτες εκμεταλλεύονται 
την θέση εξουσίας τους
«Εκτός από τους random βιασμούς, 

δηλαδή βιαστές που δεν γνωρίζουν 
το θύμα, υπάρχουν και οι περιπτώσεις 

ατόμων που κάνουν καταστρατήγηση 
εξουσίας. Τέτοια φαινόμενα εντοπίζου-
με πολλές φορές  στον εργασιακό ή τον 
εκπαιδευτικό χώρο. Ο θύτης λοιπόν ενός 
βιασμού γνωρίζει καλά ότι διαθέτει την 
εξουσία πάνω στην οποία ‘’πατάει’’, ώστε 
στο θύμα να λειτουργήσει ψυχικά με τέ-
τοιο τρόπο που να είναι ανασταλτικός 
παράγοντας συνειδητοποίησης και αντί-
δρασης», τονίζει ο κ.Πλουμίδης.

«Φυσιολογικό να αργήσει
το θύμα να καταγγείλει τον βιασμό»
Σε εκείνους που με αφορμή τον βι-

ασμό μιας γυναίκας ή ενός άνδρα κατα-
φεύγουν σε σχόλια όπως «γιατί άργησε 

τόσο καιρό να το καταγγείλει», ο κ.Πλου-
μίδης τους δίνει μια αφοπλιστική απάντη-
ση. Αναλυτικά λέει: «Ακούμε διάφορους 
να κατηγορούν θύματα ότι «άργησαν να 
το πουν», αυτό όμως είναι πάρα πολύ 
φυσιολογικό, γιατί σε μια τόσο μικρή ηλι-
κία, επειδή στο άτομο εξουσίας εμπεριέ-
χονται πάρα πολλά πράγματα σε αυτή τη 
μορφή όπως η επιτυχία, η επιβράβευση, 
η έννοια του θαυμασμού ή της εμπιστο-
σύνης, το θύμα μέχρι να συνειδητοποι-
ήσει αυτό που του συνέβη περνάει πάρα 
πολύ μεγάλο διάστημα. Επίσης, στις μι-
κρές ηλικίες προκαλείται ενοχοποίηση, 
επειδή δεν είναι οργανωμένος ψυχισμός 
ακόμη και η σεξουαλική ταυτότητα του 
δεν έχει αναπτυχθεί είναι πολύ δύσκολο 
να διακρίνει τι έχει συμβεί. Οπότε μετά 
υπάρχει η αυτοενοχοποίηση και αναρω-
τιούνται τα θύματα μήπως φταίνε ή έκα-
ναν κάτι και το προκάλεσαν».

Μισογυνισμός
Υπάρχουν και εκείνες οι φράσεις που 

«στάζουν» μισογυνισμό βγαλμένες από 
την πατριαρχική κουλτούρα, όπου όταν 
μια γυναίκα βιαστεί της ρίχνουν τις ευθύ-
νες. «Ήθελε και τα έπαθε» ή «φορούσε 
προκλητικά ρούχα» είναι οι πιο σύνηθες 
κατηγορίες, όμως για έναν βιασμό δεν 
φταίει κανένα κραγιόν και κανένα ρού-
χο, αλλά ο μόνος υπαίτιος είναι ο ίδιος ο 
βιαστής.

Σχολιάζοντας αυτές τις φράσεις-κα-
τηγορίες ο ψυχολόγος αναφέρει πως 
«τα άτομα που τις ξεστομίζουν, κατά 
την προσωπική μου άποψη, τους αξίζει 
η ίδια τιμωρία ηθικώς με τον θύτη. Σε 
αυτό είμαι κάθετος. Ο κάθε άνθρωπος 
έχει το δικαίωμα να φοράει ό,τι θέλει, να 
βγαίνει έξω και να κοινωνικοποιείται με 
όποιον τρόπο θέλει αισθητικά. Από εκεί 
και πέρα η αισθητική απαγορεύεται να 
θεωρείται σαν πρόκληση για οποιαδήπο-
τε ενέργεια. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα 
να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη βιαιό-
τητας. Οπότε όλοι αυτοί που αναφέρουν 
τέτοιους είδους σχόλια είναι εν δυνάμει 
«ηθικοί βιαστές» κοινωνικά ενός θύμα-
τος  και είναι και αυτοί κατακριτέοι όσο 
και ο θύτης».

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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Καταρτίσθηκε σχετική μελέτη από τον δημοτικό σύμβουλο/μηχανικό κ. Σάκη Τζακόπουλο 

«Ζωτικής σημασίας η ανάπλαση 
της Διαμαντή Ολυμπίου» 

Την υποβάθμιση και πλήρη 
εγκατάλειψη της περιοχής που 
περικλείεται από τις οδούς 

Διαμαντή Ολυμπίου και Ναυμαχίας 
Λήμνου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 
έθεσε στο τελευταίο δημοτικό συμβού-
λιο ο κ. Σάκης Τζακόπουλος, ανεξάρ-
τητος δημοτικός σύμβουλος στον δήμο 
Θεσσαλονίκης. 

«Σε μία τόσο κρίσιμη χρονική συγκυ-
ρία, που επιζητούμε την προσέλκυση 
επενδύσεων, την ανάπτυξη της πόλης 
και τη δημιουργία θετικού κλίματος, εί-
ναι απαράδεκτο να παραμελούμε κομβι-
κά σημεία του κέντρου της Θεσσαλονί-
κης», είχε τονίσει ο κ. Τζακόπουλος κατά 
την τοποθέτησή του.  

Πρόκειται για μία περιοχή πλήρως 
υποβαθμισμένη, στην καρδιά της πόλης. 
Σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων 
έχουν βάλει λουκέτο, ενώ οι εργαζόμε-
νοι, στα λιγοστά εν ενεργεία γραφεία και 
μαγαζιά, φοβούνται να κυκλοφορήσουν. 
Ο φωτισμός είναι σχεδόν ανύπαρκτος και 
η παραβατικότητα, ιδίως τις βραδινές 
ώρες, οργιάζει. 

«Ο ρόλος μας, ως εκλεγμένοι δημο-
τικοί σύμβουλοι, δεν είναι μόνον να ψη-
φίζουμε ή να καταψηφίζουμε τα θέματα 
που έρχονται στο δημοτικό συμβούλιο. 
Στόχος μας πρέπει να είναι η βελτίωση 
της καθημερινότητας των συμπολιτών 
μας, από όποιο μετερίζι κι αν βρισκόμα-
στε, με συγκεκριμένες προτάσεις και λύ-
σεις για τα προβλήματα των πολιτών», 
σημειώνει ο κ. Τζακόπουλος. 

Πρόσφατα έγινε μία σημαντική επέν-
δυση ξένου επενδυτή που προχώρησε 
στη αγορά κτηρίου στην οδό Διαμαντή 
Ολυμπίου, με σκοπό να γίνει ξενοδοχείο. 
«Πως θα γίνει η περιοχή θελκτική για 
επενδύσεις, όταν φέρει αυτήν την εικόνα 
εγκατάλειψης;», διερωτάται ο κ. Τζακό-
πουλος.  

«Ο δήμος πρέπει να αναλάβει άμεσα 
δράση, προκειμένου να ενισχυθεί το αί-
σθημα ασφάλειας στους πολίτες και να 

συμβάλει με τις δυνάμεις που έχει στην 
ανάπτυξη κι ενίσχυση της οικονομικής 
δραστηριότητας στην περιοχή. Οι προτά-
σεις που παραθέτω είναι συγκεκριμένες. 
Άμεσα πρέπει να σχεδιαστεί η ανάπλαση 
της περιοχής, καθώς και η ρύθμιση των 
δύο δρόμων, σε ήπιας κυκλοφορίας, 
ώστε να είναι εφικτή η είσοδος κι έξο-
δος στην Διαμαντή Ολυμπίου. Με αυτόν 
τρόπο θα δοθεί κίνητρο στους επαγγελ-
ματίες να ανοίξουν και πάλι τα φώτα των 
επιχειρήσεων τους και να αλλάξει η κακή 
εικόνα που έχει η περιοχή τα τελευταία 
χρόνια», είχε πει χαρακτηριστικά κατά 
την τοποθέτησή του στο δημοτικό συμ-
βούλιο.

Μάλιστα, ο κ. Τζακόπουλος δεν έμει-

νε σε λόγια και προτάσεις αλλά, με την 
ομάδα του προχώρησε στην υλοποίηση 
τεχνικής μελέτης για την ανάπλαση της 
περιοχής. Ενέργεια για την οποία ενη-
μερώθηκε η διοίκηση του δήμου, δίχως 
όμως να επιζητήσει κανείς από τον ίδιο 
τη σχετική μελέτη. 

Στην τεχνική έκθεση της μελέτης, 
γίνεται καταγραφή, ανάλυση και παρου-
σίαση των βασικών χαρακτηριστικών 
στοιχείων που αφορούν στην υφιστάμε-
νη κατάσταση καθώς και καταγραφή των 
συμπερασμάτων που προκύπτουν από τα 
στοιχεία αυτά. 

Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές του 
σχεδιασμού καθώς και η πρόταση υλο-
ποίησης:

Βασικές αρχές της τεχνικής έκθεσης 
είναι η αισθητική καθώς και η περιβαλ-
λοντολογική και βιοκλιματική αναβάθμι-
ση της περιοχής.

Στόχος είναι να εξυπηρετείται η κα-
θημερινότητα τόσο των πεζών όσο και 
των οχημάτων. Τα στοιχεία του βιοκλιμα-
τικού σχεδιασμού, σε συνδυασμό με την 
ενίσχυση του κοινόχρηστου χαρακτήρα 
του δημόσιου χώρου, θα διαμορφώσουν 
καθοριστικά την νέα εικόνα της περιοχής, 
επιλύοντας βασικά λειτουργικά ζητήμα-
τα που προκύπτουν στην καθημερινότη-
τα των πολιτών. 

Οι βασικοί άξονες στους οποίους στη-
ρίζεται η σχεδιαστική πρόταση είναι οι 
εξής:
-Ενίσχυση άξονα της οδού Ολυμπίου Δι-
αμαντή με διαπλάτυνση πεζοδρομίων
-Διατήρηση της ήπιας κυκλοφορίας οχη-
μάτων
-Δυνατότητα προσβασιμότητας ατόμων 
με ειδικές ανάγκες
-Έμφαση στη διέλευση των πεζών, αυξά-
νοντας το πλάτος των πεζοδρομίων
-Πεζοδρόμηση ενός τμήματος της Ολυ-
μπίου Διαμαντή για τη δημιουργία
χώρου στάσης των πεζών και τοποθέτη-
ση φύτευσης
-Τοποθέτηση υψηλής βλάστησης με δε-
ντροστοιχίες αλλά και δημιουργία με-
γαλύτερων φυτοδόχων, όπου υπάρχει 
δυνατότητα
-Οργάνωση των θέσεων στάθμευσης και 
ασφαλέστερη πρόσβαση στα parking
-Βελτίωση των υλικών δαπεδόστρωσης
-Προσθήκη στοιχείων σύγχρονου αστι-
κού εξοπλισμού (παγκάκια, φωτιστικά 
στοιχεία, κάδοι απορριμμάτων).

Η μελέτη, τίθεται στη διάθεση της δι-
οίκησης του δήμου προκειμένου να προ-
χωρήσει το έργο.

«Επιτέλους, πρέπει να αλλάξουμε 
νοοτροπία, για το καλό της Θεσσαλονί-
κης που οραματιστήκαμε», καταλήγει ο 
κ. Τζακόπουλος. 
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Ενισχύει τις ενορίες που προσφέρουν συσσίτια η δημοτική αρχή Αμπελοκήπων - Μενεμένης

«Αλυσίδα» για τη στήριξη 
των οικονομικά αδύναμων πολιτών

Την οικονομική ενίσχυση των 
ενοριών του Δήμου Αμπελο-
κήπων – Μενεμένης, ώστε να 

υποβοηθηθεί το κοινωνικό, πολιτιστικό 
και αθλητικό τους έργο αποφάσισε 
-και φέτος- το δημοτικό συμβούλιο του 
Δήμου, καθώς μέσω των εκκλησιών 
είναι άμεση η ανάγκη στήριξης των 
οικονομικά αδύναμων πολιτών η ζωή 
των οποίων έχει δυσκολέψει ακόμη 
περισσότερο και λόγω της πανδημίας 
του κορονοϊού.  

Οι δυσμενείς επιπτώσεις της οικο-
νομικής κρίσης και της πανδημίας είναι 
πλέον πολύ εμφανείς στη σύνθεση του 
πληθυσμού, αφού μεγάλο μέρος των 
δημοτών αδυνατεί να επιβιώσει είτε 
λόγω της δραματικής μείωσης των ήδη 
χαμηλών εισοδημάτων του είτε λόγω 
της παντελούς έλλειψης εισοδήματος.

“Κάθε χρόνο στον καταρτιζόμενο 
προϋπολογισμό του Δήμου μπαίνουν 
χρήματα για τις ενορίες, όπως ο νόμος 
που επιτρέπει. Το υπαγορεύει και η κοι-
νωνική μου ευαισθησία. Από το 2003, 
εδώ και 19 χρόνια, συνέχεια ενισχύω 
οικονομικά τις εκκλησίες για την εκπλή-
ρωση της κοινωνικό-προνοιακής απο-
στολής τους», δηλώνει στην εφημερίδα 
«Karfitsa» ο δήμαρχος Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου.

Προσθέτει, δε, ο δήμαρχος πως 
«στην πατρίδα μας δεν φτάσαμε να έχου-
με ένα κράτος πρόνοιας που να μπορεί 
να ανταποκρίνεται σε όλα τα ζητήματα, 
‘Ετσι η εκκλησία κάνοντας την αγάπη 
πράξη σιτίζει πάρα πολύ κόσμο. Επι-
πλέον, διαθέτει τμήματα αθλητισμού και 
παραδοσιακών χορών με ευρύτερο κοι-
νωνικό και πολιτιστικό έργο. Τώρα μάλι-
στα που οι ναοί είναι κλειστοί λόγω των 
περιοριστικών μέτρων για την πανδημία 
του κορονοϊού και τα έσοδα των ενοριών 
έχουν μειωθεί θεωρούμε ότι η δική μας 
συνδρομή είναι σημαντική».

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου 

Αμπελοκήπων Μενεμένης αποφάσισε 
να ενισχύσει με το συνολικό ποσό των 
44.000 ευρώ επτά ενορίες. Από 6.000 θα 
λάβουν οι παρακάτω παραθέτοντας και 
τα στοιχεία στήριξης των πολιτών:

► Στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής 
(οδού Λαγκαδά – Κατσάνου) σιτίζονται 
καθημερινά 120 άτομα ενώ έχουν αυξη-
θεί τα έξοδα για την πληρωμή ενοικίων 
άπορων οικογενειών, φαρμάκων, ειδών 
πρώτης ανάγκης, βρεφών και παιδιών 
σχολικής ηλικίας.

► Στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου 
σιτίζονται καθημερινά περισσότερα από 
400 άτομα ενώ έχουν αυξηθεί οι ανάγκες 
για αγορές φαρμάκων, ειδών πρώτης 
ανάγκης, τροφίμων και θέρμανσης ενώ 

καλύπτονται η διαμονή 10 παιδιών που 
διαμένουν στο Φάρο του Κόσμου όπως 
και τα δίδακτρα των παιδιών που σπου-
δάζουν.

► Στον Ιερό Ναό Αγίου Πολυκάρπου 
Μενεμένης διανέμονται τρόφιμα και 
ενδύματα σε 130 και πλέον άτομα και 
καλύπτονται τα νοσήλεια, φάρμακα και 
οι λογαριασμοί οργανισμών κοινής ωφέ-
λειας άπορων οικογενειών.

#Στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής κα-
λύπτονται οι ανάγκες 280 απόρων οικο-
γενειών με τρόφιμα, καύσιμη ύλη, φάρ-
μακα, νοσήλεια ενώ πληρώνονται και οι 
λογαριασμοί ΔΕΚΟ και ενοίκια.

► Στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής 
Μενεμένης διανέμονται δέματα τροφί-

μων σε 837 και πλέον άτομα. Επίσης 
υπάρχουν και έξοδα για την πληρωμή 
φαρμάκων, λογαριασμών ΔΕΚΟ και οι-
κονομική ενίσχυση απόρων οικογενειών.

Επίσης, αποφασίστηκε από 7.000 
ευρώ να λάβει η καθεμία από τις παρα-
κάτω ενορίες:

► Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμο-
να σιτίζονται καθημερινά 120 εγγεγραμ-
μένα και 15 περίπου μη εγγεγραμμένα 
άτομα και ζητήθηκε η κάλυψη 75 και 
πλέον οικογενειών με δέματα τροφίμων.

► Στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του 
Κυρίου διανέμονται δέματα τροφίμων 
σε 200 οικογένειες ενώ καλύπτονται και 
δαπάνες σε αγορές φαρμάκων και πλη-
ρωμής λογαριασμών ΔΕΚΟ.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ
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Όχι στα διόδια του Πολυκάστρου 
από τον Δήμαρχο Παιονίας  

Εμβολιάστηκε και ο Μανδαλιανός

Ασφαλιστικά μέτρα προτίθεται να καταθέσει 
ο Δήμος Παιονίας,  εάν τεθούν σε λειτουργία τα 
πλευρικά διόδια στον κόμβο του Πολυκάστρου. 
Μάλιστα ο  Δήμαρχος Παιονίας Κώστας Σιωνίδης 
καλεί δημότες  και φορείς σε κινητοποίηση στον 
κόμβο του Πολυκάστρου  ξεκαθαρίζοντας ότι  θα 
τηρηθούν όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας. Ο δήμαρχος υπογραμμίζει ότι  δεν 
γίνεται να τοποθετηθούν διόδια σε ένα δρόμο 
απαρχαιωμένο  όπου έχουν προκληθεί δεκάδες 
τροχαία, και ζητά από την κυβέρνηση να κατα-
σκευάσει πρώτα τον δρόμο κι ύστερα να θέσει σε 
λειτουργία τα πλευρικά διόδια.

« Επιμένουμε στο παράνομο της απόφασης 
λειτουργίας διοδίων σε δρόμο που στιγματίζεται 
κάθε χρόνο από δυστυχήματα, σε δρόμο που δεν 
πληρεί καμιά από τις προδιαγραφές ασφαλείας. 
Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων είναι απολύτως 
αναγκαία καθόσον μάλιστα στις 9 Φεβρουαρίου 
πρόκειται να συζητηθεί στο Συμβούλιο Επικρατεί-
ας η αίτηση του δήμου Παιονίας για την ακύρωση 
της απόφασης λειτουργίας διοδίων στο δρόμο με 
τα χαρακτηριστικά που όλοι γνωρίζουμε» τόνισε 
ο κ. Σιωνίδης. 

Το εμβόλιο κατά του κορονοϊού έκανε και ο 
δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, Κλεάνθης Μαν-
δαλιανός. Με ενημέρωση που έλαβε από τον Ια-
τρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης μετέβη στο εμβολι-
αστικό κέντρο του νοσοκομείου «Παπανικολάου» 
και εμβολιάστηκε κατά προτεραιότητα λόγω της 
ιδιότητας του, ως γιατρός, στέλνοντας παράλλη-
λα ένα μήνυμα για την ασφάλεια και την αποτελε-
σματικότητα του εμβολίου. 

karfitsomata
Ακλόνητος ο Μίμης στο Δήμο

Κολλητός των… αστυνομικών 
ο Σ. Δημητριάδης

Έμεινε άφωνη η Γούλα!

Τρικάκια στο γραφείο της Α. Ευθυμίου 

Τέλος στις όποιες φήμες κυκλοφόρησαν για αντι-
κατάσταση του Ευθύμη Φωτόπουλου από τον δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης μπήκαν με την κάθοδο των δύο ανδρών 
στην Αθήνα για συναντήσεις με υπουργούς. Ο κ.Ζέρβας 
στις επαφές που είχε με Μάκη Βορίδη και Κώστα Σκρέκα 
είχε στο πλευρό του τον γενικό γραμματέα του δήμου, 
αποδεικνύοντας μία σχέση εμπιστοσύνης.

Συχνός επισκέπτης των ...αστυνομικών τμημάτων 
έχει γίνει τελευταία ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του 
δήμου Θεσσαλονίκης, Σωκράτης Δημητριάδης. Μετά την 
πρόσφατη επίθεση αγνώστων με μπογιές και τρικάκια 
στο προσωπικό του γραφείο στο κέντρο της πόλης, τώρα 
κατέθεσε μήνυση διότι τρεις αλλοδαποί μπήκαν στο φυ-
τώριο του Δήμου, όπου προκάλεσαν ζημιές και έκλεψαν 
εργαλεία. Χαρακτηριστικό είναι πως ο αντιδήμαρχος βρέ-
θηκε μπροστά στη σύλληψη των δραστών του φυτωρίου 
από την αστυνομία, οι οποίοι αφού έσπασαν τζάμια και 
πήραν ότι πολύτιμο βρήκαν, επέστρεψαν λίγη ώρα αρ-
γότερα στο χώρο για να πάρουν ρούχα τους που είχαν 
ξεχάσει!

Παρούσα τη στιγμή που η Σοφία Μπεκατώρου αποκά-
λυψε πως έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης ήταν η 
Καλυψώ Γούλα. Με την ιδιότητα της προέδρου της Επι-
τροπής Διοίκησης του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου, 
η κ. Γούλα συμμετείχε στη διαδικτυακή ημερίδα, εκεί 
όπου η κ.Μπεκατώρου αποφάσισε να ανοίξει τη ψυχή 
της. Παρά την εμπειρία των 30 χρόνων στη δικηγορία, η 
κ. Γούλα δήλωσε πως σε πρώτη φάση έμεινε άφωνη και 
σοκαρισμένη από την αποκάλυψη. Αμέσως όμως και χω-
ρίς να γνωρίζει προσωπικά την Ολυμπιονίκη, παρά μόνο 
από τις επιτυχίες της με τα γαλανόλευκα χρώματα, της 
έστειλε μήνυμα στο chat της διαδικτυακής συζήτησης για 
να τη συγχαρεί για το θάρρος της και να την ενθαρρύνει.

Για μια ακόμη φορά η Άννα Ευθυμίου έγινε στόχος 
επίθεσης αγνώστων. Συγκεκριμένα, δέχτηκε επίθεση 
στο γραφείο της από αγνώστους με τρικάκια και μπογιές. 
Στη σχετική ανάρτησή της ανέφερε τα εξής : «Για ακόμα 
μία φορά δέχτηκα επίθεση αναρχικών στο πολιτικό μου 
γραφείο με μπογιές και τρικάκια. Μια θρασύδειλη πράξη 
που είμαι βέβαιη πως κρίνεται καταδικαστέα από σύσσω-
μο τον πολιτικό κόσμο και τη δημοκρατική κοινωνία της 
Θεσσαλονίκης. Βιώνουμε μια δύσκολη συγκυρία, λόγω 
της έξαρσης της πανδημίας και τέτοιου είδους έκνομες 
ενέργειες διαταράσσουν την κοινωνική ηρεμία, ιδίως 
αυτή τη δύσκολη περίοδο που η αλληλεγγύη είναι το ζη-
τούμενο. Προσωπικά θα συνεχίσω να ασκώ τα κοινοβου-
λευτικά μου καθήκοντα μαχόμενη ενεργά, με συνέπεια, 
ευσυνειδησία και υπευθυνότητα. Ευχαριστώ την Ελληνι-
κή Αστυνομία για την έγκαιρη επέμβασή της.»
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ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ είναι 
τουλάχιστον, αυτή η απαράδεκτη κατάσταση με 
τα αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα, οποιαδήποτε 
ώρα της ημέρας, που δέχονται εκατοντάδες χι-
λιάδες πολίτες καθημερινά από τους μεταπράτες 
του ηλεκτρικού ρεύματος. Έχουν ξεπεράσει κάθε 
όριο υπομονής και δεν λογαριάζουν κανέναν, 
αφού με την ανοχή του κράτους διαχειρίζονται 
τα τηλέφωνα και τα στοιχεία του καθενός, σαν να 
είναι δική τους περιουσία. Με πρόσχημα ότι έχουν 
να σας κάνουν μια «δελεαστική προσφορά» στις 
χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνούν μα-
νιωδώς κάθε μέρα και ζητούν να αλλάξετε εται-
ρία παροχής ηλεκτρικού και φυσικού αερίου, για 
να έχετε έκπτωση μέχρι και 45% (!) Δηλαδή, με 
άλλα λόγια, υπονοούν ότι μέχρι τώρα η ΔΕΗ σας 
«έκλεβε» ενώ εμείς οι νέοι μεταπράτες θα είμα-
στε πολύ καλοί μαζί σας και θα σας χρεώνουμε 
πολύ λιγότερα. Έτσι, γιατί σας αγαπήσαμε ξαφνικά 
και θέλουμε το καλό σας…

Κάποιο λάκκο έχει η φάβα, λέει ο απλός λαός 
και όλη αυτή η οργανωμένη αποδόμηση της Δη-
μόσιας Εταιρίας Ηλεκτρισμού δεν πολυαρέσει 
στους περισσότερους καταναλωτές. Γι’ αυτόν τον 
λόγο, είμαστε πολύ επιφυλακτικοί οι περισσότε-
ροι από εμάς. Η «κακιά» ΔΕΗ με τους συνδικαλι-
στές και τις ρεμούλες, είναι πλέον παρελθόν και 
ύστερα από δέκα χρόνια λιτότητας, πτώσης βιοτι-
κού επιπέδου, περικοπών μισθών και συντάξεων, 
φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, 
μπορούν να σταθούν μόνον με τις ελάχιστες πλέ-
ον καταναλώσεις ενέργειας, γιατί πολύ απλά τα 
χρήματα δεν περισσεύουν σε κανέναν. 

Οι νέες εταιρίες «μεταπράτες» της ενέργειας 
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, επεξεργάζονται 
τα προσωπικά δεδομένα του κάθε πολίτη κατανα-
λωτή ή επιχείρησης και σε εφαρμογή των όρων 
των μνημονίων της συντεταγμένης χρεωκοπίας 
της χώρας, επιδίδονται μέσω των πάροχων τη-
λεφωνίας, στον κατακερματισμό του μονοπω-
λείου της ΔΕΗ. Οι ανυποψίαστοι καταναλωτές 
είναι υποχρεωμένοι παράνομα και καταχρηστικά 
να δέχονται αυτές τις καθημερινές τηλεφωνικές 
οχλήσεις, ξανά και ξανά… Μέχρι να υποκύψουν 
στις ορέξεις της εκάστοτε νέας εταιρείας ενέργει-
ας.

Οι καταγγελίες αγανακτισμένων πολιτών στις 
αρμόδιες υπηρεσίες πέφτουν βροχή κάθε μέρα, 

αλλά δυστυχώς δεν γίνεται τίποτε. Η παράνομη 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πο-
λιτών «καλύπτεται» με τροπολογίες νόμων που 
επιτρέπουν την προώθηση προϊόντων ή υπηρε-
σιών, αγνοώντας την κατάχρηση και την μανιώ-
δη και ενοχλητική επιμονή που συνεχίζεται αδι-
αλείπτως εδώ και πολλούς μήνες σε βάρος του 
καταναλωτή. Αν και σε πολλές περιπτώσεις που 
έφτασαν στα δικαστήρια, επεβλήθησαν μεγάλα 
πρόστιμα, το «παιχνίδι των προσφορών» μέσω 
τηλεφωνικών οχλήσεων δεν σταμάτησε, γιατί 
πρέπει οι καταναλωτές να ενταχθούν προηγουμέ-
νως στο Άρθρο 11 – διαφορετικά είναι απροστά-
τευτος και ευάλωτος στις ορέξεις του καθενός! 

Το «παιχνίδι της αλίευσης» των απροστάτευ-
των καταναλωτών έχει όμως κι άλλες παράνομες 
προεκτάσεις. Κάποιοι επιτήδειοι υψηλά ιστάμενοι 
σε αυτές τις «εταιρίες μεταπράτες» εμπορεύο-
νται κανονικά όχι μόνον τα προσωπικά δεδομένα 
των καταναλωτών, αλλά αφού τα κατατάξουν 
σε καλοπληρωτές ή κακοπληρωτές, τα πωλούν 
«κρυφά» στις εταιρίες ανταγωνιστές, ως βάση 
δεδομένων για να ξέρουν τα ονόματα και τα τη-
λέφωνα των υποψηφίων νέων πελατών τους. Η 
κομπίνα έχει γίνει αντιληπτή και από τους πολίτες, 
γιατί μόλις λήξει το συμβόλαιό τους, αρχίζουν και 
παίρνουν φωτιά τα τηλέφωνά τους, με απανωτές 
κλήσεις απ’ όλους σχεδόν τους νέους μεταπράτες 
(!).

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί πλέον να συ-
νεχιστεί. Όλοι είναι αγανακτισμένοι και θυμω-
μένοι με την παραβίαση των προσωπικών τους 
δεδομένων και την εκμετάλλευσή τους. Ο Νόμος 
προβλέπει ως ελάχιστο ποσό αποζημίωσης των 
πολιτών που αποδεδειγμένα οχλούνται συστη-
ματικά και κατ’ επανάληψη το ποσό των 10.000 
ευρώ. Καμία εταιρία πάροχος ή μεταπράτης δεν 
έχει νόμιμο δικαίωμα στη χρήση των προσωπι-
κών δεδομένων κανενός, χωρίς προηγούμενη 
συγκατάθεση, όπως ρητά επιτάσσει το Αρθρο 11 
του Νόμου 3471/2006 ακόμα και αν οι αριθμοί 
του τηλεφώνου του, δεν έχουν καταχωρηθεί στο 
μητρώο opt out του παρόχου τους.

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

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

Σιμόπουλος: «Λήξαν το θέμα της ανάπλα-
σης της ΔΕΘ»

Εμβολιάστηκε ο Γ. Λίλτσης

Την αντίθεσή του με την άποψη των επτά δημάρχων που τά-
χθηκαν υπέρ της μεταφοράς της ΔΕΘ δυτικά της πόλης, εξέφρασε 
ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Στράτος Σιμόπουλος. Με ανακοίνωσή 
του τονίζει ότι «η ανάπλαση πρέπει να προχωρήσει και παράλληλα 
να αρχίσει άμεσα η διοχέτευση πόρων για την ανάπτυξη της Δυτικής 
Θεσσαλονίκης. Η επέκταση του μετρό, η ανισοπεδοποίηση των σι-
δηροδρομικών κόμβων και η ανάπλαση του δυτικού παραλιακού 
μετώπου πρέπει να αποτελέσουν άμεση κυβερνητική προτεραιότη-
τα. Η Δυτική Θεσσαλονίκη δικαιωματικά απαιτεί».

Εμβολιάστηκε κατά του κορονοϊού ο γιατρός και δημοτικός σύμ-
βουλος Παύλου Μελά, Γιώργος Λίλτσης. Ο επικεφαλής της παρά-
ταξης «Ανατροπή», οποίος είναι χειρούργος ορθοπεδικός, δημοσιο-
ποίησε τη φωτογραφία από τη συγκεκριμένη στιγμή τονίζοντας πως 
ο εμβολιασμός είναι μία πράξη ευθύνης απέναντι στο συνάνθρωπο.
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Μετά το εμβόλιο οι … εκδρομές!

Παραγωγική χρονιά 
για τη Θεσσαλονίκη

Ο 96χρονος πεθερός του αντιδημάρχου του 
δήμου Θεσσαλονίκης, Γιώργου Αβαρλή, ήταν από 
τους πρώτους που εμβολιάστηκε στη Θεσσαλο-
νίκη δηλώνοντας μάλιστα πως θα τον γελάσει 
τον κορονοϊό, όπως γλίτωσε από τη φτώχεια, τον 
πόλεμο και τη ξενιτιά. Ο αντιδήμαρχος αποφάσισε 
να αναρτήσει την είδηση στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης λέγοντας πως ο πεθερός του, γεννηθείς 
το 1925, κάνει πλέον σχέδια για νέες εκδρομές με 
τα ΚΑΠΗ και νέες εκμυστηρεύσεις με τον φέρελπι 
εγγονό του. «Και τότε σκέφτηκα: δεν έχουμε δι-
καίωμα εμείς οι πολύ νεότεροι να αμφισβητούμε 
τη δύναμη της ζωής και την εμπιστοσύνη στο μέλ-
λον», σχολίασε ο κ. Αβαρλής.

Να είναι το 2021 μία καλή και παραγωγική 
χρονιά για τις υποθέσεις της Θεσσαλονίκης ευ-
χήθηκε ο δήμαρχος, Κωνσταντίνος Ζέρβας, στην 
πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 
για το νέο έτος που πραγματοποιήθηκε μέσω τη-
λεδιάσκεψης. “Να καλύψουμε το χαμένο έδαφος, 
να προχωρήσουν όλα τα έργα και οι υποδομές 
που έχουν προγραμματιστεί”, είπε χαρακτηριστικά 
ο κ. Ζέρβας, ευχόμενος παράλληλα παραγωγική 
δουλειά και από το δημοτικό συμβούλιο με γόνι-
μες συζητήσεις και προτάσεις.

karfitsomata
Γιορτή στο δημαρχείο

Αιμοδοσία εν μέσω παγωνιάς

Κίνηση ανθρωπιάς στο δ. Π. Μελά

Οι φόβοι Γκιουλέκα 

Στην αντιδημαρχία Καθαριότητας και Περιβάλλοντος 
πέρασε την ημέρα της ονομαστικής του εορτής ο αντιδή-
μαρχος Νεάπολης – Συκεών, Αντώνης Σαουλίδης. Τι κι 
αν ήταν Κυριακή... ο κ. Σαουλίδης βρέθηκε από νωρίς το 
πρωί στο γραφείο για να συντονίσει την επιχείρηση κα-
θαρισμού των σχολικών αυλών, ώστε τα σχολεία -ιδι-
αίτερα σε Ρετζίκι και Πεύκα όπου έπεσε το περισσότερο 
χιόνι από την κακοκαιρία «Λέανδρος»- να ανοίξουν χω-
ρίς προβλήματα. Κι εκεί δέχτηκε τις ευχές... διαδικτυακά, 
τηλεφωνικά και μέσω μηνυμάτων.

Το τσουχτερό κρύο και οι ιδιαίτερα χαμηλές θερμο-
κρασίες δεν πτόησαν δεκάδες εθελοντές αιμοδότες του 
δήμου Ωραιοκάστρου που έσπευσαν παρά τον παγετό να 
δώσουν αίμα, στέλνοντας ένα μήνυμα αλληλεγγύης και 
ευθύνης και ειδικά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης 
που διανύουμε με την πανδημία του κορονοϊού. Συγχα-
ρητήρια σε όλους. Στους διοργανωτές της εθελοντικής 
αιμοδοσίας αλλά κυρίως στους 50 εθελοντές αιμοδότες 
που προσέφεραν αίμα παρά τις αντίξοες καιρικές συνθή-
κες.

Φαγητό σε άπορους και άστεγους μοίρασε ο δή-
μαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Δεμουρτζίδης, καθώς 
βρέθηκε στο εστιατόριο της Πολίχνης που καθημερινά 
προσφέρει ένα πιάτο ζεστό φαί σε ανθρώπους που έχουν 
ανάγκη. ‘Εδωσε συγχαρητήρια στον ιδιοκτήτη του εστια-
τορίου, Στέφανο Σαράτση, ενώ στη συνέχεια βοήθησε και 
ο ίδιος στο μοίρασμα των σακούλων με τρόφιμα στον κό-
σμο που είχε κάνει ουρά έξω από το κατάστημα.

«Ασφαλώς και φοβάμαι μήπως γυρίσει μπούμερανγκ 
το πλήρες άνοιγμα της αγοράς.  Ασφαλώς ήταν τόλμημα, 
αλλά αν συμβεί αυτό ξέρετε δεν θα είναι το πρόβλημα 
της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση θα έχει πρόβλημα σί-
γουρα, αλλά το σημαντικό είναι ότι θα έχει πρόβλημα η 
ελληνική κοινωνία», δήλωσε ο Κώστας Γκιουλέκας σε 
πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή σχολιάζοντας το άνοιγμα 
της αγοράς. 
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Παράνομα αποδεικτικά 
μέσα στην ποινική δίκη 

Ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, το οποίο αντιμετωπίζεται πολύ 
συχνά στα πλαίσια μιας ποινικής δίκης, αποτελεί το εάν και 
κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να ληφθούν υπ’ 
όψιν αποδεικτικά μέσα βάσει των οποίων αποδεικνύεται είτε 
ότι ο κατηγορούμενος είναι ένοχος είτε ότι είναι αθώος, έχουν 
όμως ληφθεί με παράνομο τρόπο.  
Στη χώρα μας, κυριαρχεί η θεωρία της στάθμισης που δέχεται 
ότι τα παράνομα αποδεικτικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν για να απονεμηθεί δικαιοσύνη και για να προστατευτούν  
συνταγματικά υπέρτερα έννομα αγαθά (λ.χ. η ανθρώπινη 
ζωή) σε σχέση με αυτά που προσβάλλονται (πχ το απόρρητο 
των ιδιωτικών συνομιλιών). Όσον αφορά τη καταγραφή των 
προφορικών, τηλεφωνικών συνομιλιών και μαγνητοταινιών 
δεν είναι παράνομη α) εάν έχει προηγηθεί άρση του απορρή-
του των συνομιλιών, κάτι το οποίο γίνεται με βούλευμα του 
συμβουλίου εφετών, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα 
εφετών, εφ’ όσον βέβαια συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι, 
β) αν αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή όπου έγινε νόμιμα άρση 
απορρήτου (ΑΠ 1046/2006) γ) αν αφορούν δημόσιες πράξεις 
που έχουν καταγραφεί κατά την εκτέλεση υπηρεσιακών κα-
θηκόντων των μελών της διοίκησης ενός ιδρύματος ή Ι.Ν. ως 
ΝΠΙΔ δ)αν αφορούν τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας 
και όχι το περιεχόμενο ε)αν έχει γίνει με συναίνεση του συμ-
μετέχοντος στην επικοινωνία.
Το ΕΔΔΑ με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ που  έχει υπερνομοθετική 
ισχύ (αρ28παρ1Σ) αναγνωρίζει στον κατηγορούμενο το δικαί-
ωμα για δίκαιη δίκη και εξετάζει εάν η δίκη είναι δίκαιη στο 
σύνολο της. Κρίνει ότι δεν υφίσταται παραβίαση του δικαιώ-
ματος σε μια δίκαιη δίκη, εάν ο κατηγορούμενος είχε ευρεία 
δυνατότητα να θέσει υπό αμφισβήτηση το παράνομο αποδει-
κτικό υλικό και τον τρόπο απόκτησης του σε κάθε στάδιο της 
ποινικής διαδικασίας. Για αποδεικτικά μέσα που αποκτήθηκαν 
κατά παράβαση του άρθρου 3 ΕΣΔΑ(με βασανιστήρια και 
απάνθρωπη, ταπεινωτική μεταχείριση) το ΕΔΔΑ τα τιμωρεί 
αυστηρά.
Με το άρθρο 65 του Ν4356/2015, αν πρόκειται για κακουρ-
γήματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα Εισαγγελέα Οικονο-
μικού Εγκλήματος ή Εισαγγελέα Διαφθοράς (κυρίως φορολο-
γικά ή οικονομικά εγκλήματα) επιτρέπεται η αξιοποίηση των 
μέσων αυτών αρκεί η βλάβη που επήλθε από την αξιοποίηση
του μέσου να είναι κατώτερη της βλάβης που επέφερε η απο-
δεικνυόμενη πράξη, να αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό 
μέσο για την ανεύρεση της αλήθειας, να μη προσβάλλεται η 
ανθρώπινη αξία.
Παντως, πρέπει να διαπιστωθεί αν η χρήση τους αποτελεί το 
μοναδικό, αναγκαίο και πρόσφορο μέσο για την απόδειξη της 
αθωότητας του κατηγορουμένου (αφού ο κατηγορούμενος 
έχει το δικαίωμα υπεράσπισης του ενώπιον του Δικαστηρίου 
άρθρο 20 ΠΚ) σε τέτοιο βαθμό που η μη αξιοποίηση του συ-
νεπάγεται σοβαρή προσβολή των ατομικών δικαιωμάτων και 
προσβολή  της ανθρώπινης αξίας. Μάλιστα, εφόσον πρόκειται 
για κακούργημα και η επαπειλούμενη ποινή είναι ισόβια κά-
θειρξη και ο ποινικός δικαστής αρνηθεί να λάβει υπόψιν τα 
παράνομα αποδεικτικά μέσα (λαμβανομένης υπόψη της βα-
ρύτητας του εγκλήματος και τηρουμένης της αρχή της αναλο-
γικότητας) αυτό συνιστά λόγο αναίρεσης της απόφασης του 
δικαστηρίου (άρθρο 520 παρ 1β ΚΠΔ).

*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 *

karfitsomata
Οι χαμένοι του ‘20 θα είναι οι νικητές του ‘21

SOS  από εργαζόμενους 
στο Θεαγένειο - Να μην 

γίνει το νοσοκομείο 
εμβολιαστικό κέντρο

Μήνυμα για την επομένη ημέρα, με όρθια την πραγματική οικονομία και την απασχόληση, έστειλε κατά την 
διαδικτυακή Κοπή Βασιλόπιτας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ο νέος Υφυπουργός Εσωτε-
ρικών με αρμοδιότητα Μακεδονία και Θράκη Σταύρος Καλαφάτης. Ο Υφυπουργός τόνισε πως η Κυβέρνηση θα 
συνεχίσει τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται για όσο χρειαστεί επεκτείνοντας μέτρα που ισχύουν και 
θεσπίζοντας νέες παρεμβάσεις όπου κριθεί αναγκαίο και εφικτό. Οι χαμένοι του ΄20, θα είναι οι νικητές του ‘21, 
τόνισε ο κ. Καλαφάτης, αναφερόμενος στη νέα αναπτυξιακή δυναμική που θα δημιουργηθεί και σε αυτή θα συμ-
βάλει, η είσοδος νέων επενδυτών που ήδη ξεκίνησε, μια σειρά κυβερνητικών μέτρων και το Ταμείο Ανάκαμψης. 
Αναφερόμενος στα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης, ο Σταύρος Καλαφάτης διαβεβαίωσε πως είναι απόφαση του 
Πρωθυπουργού να προχωρήσουν με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα. 

Το αντικαρκινικό νοσοκομείο 
της Θεσσαλονίκης είναι εμβολια-

στικό κέντρο ωστόσο οι συνθήκες 
δεν το επιτρέπουν, σύμφωνα με τα 
όσα υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι 

. Όπως αναφέρουν «στον χώρο 
αναμονής δημιουργείται συνωστι-

σμός», επισημαίνοντας ότι «η συρ-
ροή πληθυσμού για την διενέργεια 

εμβολιασμού και η πιθανότητα 
αύξησης της διασποράς στους 

ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς  ( 
που υποβάλλονται σε χημειοθε-

ραπείες) πρέπει με κάθε τρόπο να 
αποφευχθεί, καθώς αποτελούν 

πληθυσμό με αυξημένο κίνδυνο 
από την νόσηση με Covid». Την 

ίδια ώρα δεν υπάρχει καμία πρό-
βλεψη για το προσωπικό καθώς 

δεν υπάρχει ικανός αριθμός για να 
ασχοληθεί με τον εμβολιασμό.
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Εθιζόταν στις φλόγες
και έκαιγε οχήματα 

Το ατύχημα 
του Κωνσταντινίδη

Έκαιγε αυτοκίνητα και δίκυκλα επειδή… εθι-
ζόταν στις φλόγες, 31χρονος που συνελήφθη για 
μία σειρά επιθέσεων που έγιναν κυρίως στην Ευ-
καρπία Θεσσαλονίκης. το φρικιαστικό είναι πως 
εκτός των οχημάτων ο ίδιος αποκάλυψε ότι έκαψε 
ζωντανά και δύο σκυλιά.  

Ο 31χρονος οδηγήθηκε την Τετάρτη στην 
εισαγγελέα Θεσσαλονίκης, η οποία άσκησε σε 
βάρος του ποινική δίωξη για εμπρησμό από πρό-
θεση και κατ’ εξακολούθηση, θανάτωση ζώων 
συντροφιάς και πρόκληση διακεκριμένων φθο-
ρών. Παραπέμφθηκε ν’ απολογηθεί στον ανακρι-
τή και παραμένει κρατούμενος. Όταν συνελήφθη 
οι αποκαλύψεις του πάγωσαν και τους ίδιους τους 
αστυνομικούς, καθώς είπε πως όταν έβλεπε φλό-
γα του ερχόταν μία επιθυμία να συνεχίσει να βάζει 
φωτιές. Όλοι οι εμπρησμοί έγιναν με γυμνή φλόγα 
και σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές από τον Απρί-
λιο του 2020 μέχρι πριν λίγες ημέρες εμπλέκεται 
σε 13 εμπρηστικές επιθέσεις με 15 κατεστραμμέ-
να αυτοκίνητα και δίκυκλα.  

Οι κάτοικοι της Ευκαρπίας ακόμη και σήμερα 
θυμούνται την αναστάτωση που είχε προκληθεί 
τα ξημερώματα της 20ης Μαΐου, όταν πυρπόλησε 
τρία δίκυκλα σε δύο πυλωτές του συγκροτήματος 
πολυκατοικιών Μακεδονία, στην Ευκαρπία. Τότε 
όλοι είχαν βγει από τα σπίτια τους, ενώ ηλικιωμέ-
νοι που έμεναν στον πρώτο όροφο της οικοδομής 
αναγκάστηκαν να ανέβουν στην ταράτσα για να 
σωθούν.  

Με πατερίτσες εμφανίστηκε στη συνεδρία-
ση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης ο 
Μιχάλης Κωνσταντινίδης. Ο δημοτικός σύμβου-
λος της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση” είχε ένα 
ατύχημα πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ο κ. 
Κωνσταντινίδης δέχθηκε ευχές για ταχεία ανάρ-
ρωση από τους συναδέλφους του, στην πρώτη 
συνεδρίαση του Σώματος για το 2021, που έγινε 
μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και τη συγγνώμη του 
δημάρχου, Κωνσταντίνου Ζέρβα, που όπως είπε, 
δεν πρόλαβε να του ευχηθεί νωρίτερα περαστικά.

karfitsomata
Η πρώτη του Ξενόπουλου στο συμβούλιο

Αιμοδοσία εν μέσω παγωνιάς

Πρόταση Καράογλου 

Στο υπό κατασκευή Παιδιατρικό Νοσοκο-
μείο Φιλύρου 

Την πρώτη του εμφάνιση στα δημοτικά έδρανα, έστω 
και με μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, έκανε ο νέος επικεφα-
λής της παράταξης “Η Πόλη Ανάποδα – Δύναμη Ανατρο-
πής”, Κώστας Ξενόπουλος, αντικαθιστώντας τον Αντώνη 
Γαζάκη. Η παράταξη είχε εξαγγείλει προεκλογικά την 
εναλλαγή προσώπων στη θέση του δημοτικού συμβού-
λου.

Το τσουχτερό κρύο και οι ιδιαίτερα χαμηλές θερμο-
κρασίες δεν πτόησαν δεκάδες εθελοντές αιμοδότες του 
δήμου Ωραιοκάστρου που έσπευσαν παρά τον παγετό να 
δώσουν αίμα, στέλνοντας ένα μήνυμα αλληλεγγύης και 
ευθύνης και ειδικά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης 
που διανύουμε με την πανδημία του κορονοϊού. Συγχα-
ρητήρια σε όλους. Στους διοργανωτές της εθελοντικής 
αιμοδοσίας αλλά κυρίως στους 50 εθελοντές αιμοδότες 
που προσέφεραν αίμα παρά τις αντίξοες καιρικές συνθή-
κες.

Πρόταση για επιπλέον προστασία από εισερχόμενα 
κρούσματα κορωνοϊού κατέθεσε ο Θεόδωρος Καράο-
γλου. Ο μέχρι πρότινος υφυπουργός Εσωτερικών (Μα-
κεδονίας - Θράκης) αξιοποιώντας την εμπειρία του πε-
ρασμένου φθινοπώρου, όταν χιλιάδες εργάτες γης από 
γειτονικές χώρες περνούσαν τα σύνορα επιδεικνύοντας 
πλαστά τεστ κορωνοϊού που προμηθεύονταν από τις πα-
τρίδες τους έναντι λίγων ευρώ και τα οποία τους εμφάνι-
ζαν ως «αρνητικούς» στον ιό, κατέθεσε πρόταση στους 
συναρμόδιους Υπουργούς ώστε οι αλλοδαποί εργάτες 
γης να εισέρχονται στη χώρα μόνο εφόσον διαθέτουν πι-
στοποιητικό εμβολιασμού κατά του Covid-19.

Την ανάγκη σημαντικής βελτίωσης των οδικών προ-
σβάσεων τόσο από την εσωτερική περιφερειακή όσο και 
από την Πολίχνη και την Ευκαρπία, ανέδειξε η επίσκεψη 
- ξενάγηση που πραγματοποίησαν στον βουλευτή της 
ΝΔ Στράτο Σιμόπουλο, στην περιοχή στην οποία θα κα-
τασκευασθεί το Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίλυρο με 
δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου,

ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης 
και ο Δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης. 
Το συγκεκριμένο νοσοκομείο αναμένεται να καλύψει τις 
ανάγκες ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας και όχι μόνο. 
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Το 1960, το χάπι της αντισύλληψης έθεσε 
τις γυναίκες υπεύθυνες για το σώμα τους και 
τη σεξουαλικότητά τους. Τα επόμενα χρό-
νια, το Φεμινιστικό Κίνημα ζήτησε από τις 
γυναίκες να έχουν ίσες ευκαιρίες, αμοιβές, 
ευθύνες και επιλογές. Ο βαθμός στον οποίο 
η κοινωνία έχει μετατοπιστεί από τότε είναι 
σημαντικός. Ωστόσο, με κάποιο τρόπο εξα-
κολουθούμε να ζούμε σε έναν κόσμο όπου 
ο πολιτισμός μας επιμένει να στέλνει ανάμει-
κτα μηνύματα στις γυναίκες για τη σεξουα-
λικότητά τους. Θέλουμε οι γυναίκες να είναι 
αντικείμενα σεξουαλικής επιθυμίας, αλλά 
περιμένουμε να είναι αγνές. Τους ζητάμε να 
έχουν τη σεξουαλικότητά τους, αλλά κατη-
γορούνται για τη διαχείριση και την επιλογή 
μιας πιθανής κύησης. Οι γυναίκες που έχουν 
λάβει ισότιμη θέση με τους άνδρες αναγνω-

ρίζοντας τη σεξουαλική τους φύση κα-
τηγορούνται συχνά ότι είναι «εύκολες» 
ή «χειραγωγήσιμες». 
Μία από τις πιο επαίσχυντες προσβολές 
σε έναν άνδρα είναι η κατηγορία ότι 
δεν είναι αρσενικός. Για μια γυναίκα, 
είναι ότι είναι σεξουαλικά ‘χαλαρή’. Για 
έναν άνδρα, ο ύπνος με πολλές γυναί-
κες μπορεί να είναι ένα σημείο υπερη-
φάνειας. Για μια γυναίκα, είναι ντροπή. 
Αυτές οι αντιφάσεις και τα πρότυπα 
πρέπει να μας κάνουν να αναρωτιόμα-
στε αν η σεξουαλικότητα μιας γυναίκας 
θεωρείται ντροπή ή πρόκληση.
Η ιδέα ότι οι άνδρες είναι από τον 
Άρη και οι γυναίκες από την Αφροδίτη 
προωθούν μόνο τα δύο φύλα να αι-
σθάνονται πιο ξένα μεταξύ τους. Στην 
πραγματικότητα, όταν πρόκειται για 
την έκφραση της σεξουαλικότητας, οι 
γυναίκες και οι άνδρες μοιάζουν πολύ 
περισσότερο μεταξύ τους από ό, τι νο-
μίζετε. 
Μερικά στερεότυπα σχετικά με τη σε-
ξουαλικότητα των γυναικών βασίζο-
νται στο γεγονός ότι λόγω επιρροών 
τόσο από την κοινωνία όσο και από 
την οικογένεια, πολλές γυναίκες είναι 

λιγότερο πιθανό να αποκαλύψουν τη σεξου-
αλική τους επιθυμία. Η άποψη της κοινωνί-
ας μας υπενθυμίζει ότι οι άνδρες είναι σχε-
διασμένοι να θέλουν σεξ, ενώ οι γυναίκες 
έχουν σχεδιαστεί για να το σιωπούν. Αυτές 
οι συμπεριφορές οδηγούν έναν άνδρα να 
αποφεύγει να κρύβει την σεξουαλική του 
επιθυμία από φόβο ότι θα αντιμετωπίσει τις 
ίδιες αρνητικές επιπτώσεις με μια γυναίκα 

που φοβάται να επιδείξει τη σεξουαλικότητά 
της. Όταν λοιπόν η σεξουαλική φύση ενός 
ατόμου αφαιρείται από αυτές τις βλαβερές 
πολιτισμικές και ψυχολογικές επιρροές, η 
επιθυμία ενός άνδρα και μιας γυναίκας για 
σεξ είναι στη βάση της ίδια.
Φυσικά, δεν μεγαλώνει κάθε γυναίκα με κα-
τασταλτική άποψη για το σεξ. Πολλά νεαρά 
κορίτσια είναι καλά μορφωμένα και σωστά 
διδάσκονται να σέβονται το σώμα τους και 
ότι η ανάπτυξη ως σεξουαλική γυναίκας εί-
ναι ένα φυσικό και ευχάριστο κομμάτι του να 
γίνουν ενήλικες.
Πολλές γυναίκες, όταν γίνονται μητέρες και 
μετατοπίζουν την προσοχή τους στα παιδιά 
τους επηρεάζεται η περαιτέρω την επιθυμία 
τους για τον σύντροφό τους. Οι περισσότεροι 
από εμάς είδαμε τις μητέρες μας ως ρομα-
ντικές φιγούρες και τείνουμε να μιμούμαστε 
αυτές τις τάσεις. Η κοινωνία τροφοδοτεί αυ-
τήν την έννοια. Το να είσαι ελεύθερος θεω-
ρείται ανεύθυνο και το αυθόρμητο κατατάσ-
σεται ως ανώριμο. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί 
και για την εργασία. Το να επικεντρώνεται 
υπερβολικά στην καριέρα της, αποσυνδέει 
μια γυναίκα από τη σεξουαλικότητά της.
Η προοπτική ενός γονέα για τη δική του σε-
ξουαλικότητα επηρεάζει σημαντικά την προ-
οπτική των παιδιών τους γύρω από το θέμα. 
Οι γονείς συμβάλλουν σημαντικά στη δια-

μόρφωση των συναισθημάτων των παιδιών 
τους απέναντι στον εαυτό τους, στο σώμα 
τους και στη σεξουαλικότητά τους. Όταν γί-
νονται κριτικοί, μισαλλόδοξοι ή αρνητικοί, 
τους διδάσκουν να αισθάνονται έτσι για τον 
εαυτό τους. 
Ο πρωταρχικός στόχος για κάθε άτομο σε 
στενή, σεξουαλική σχέση πρέπει να είναι η 
ισότητα. Το να έχουμε μια προσωπική, ειλι-
κρινή και συναισθηματική ανταλλαγή είναι 
το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για 
να ευδοκιμήσει μία σχέση με οικειότητα. 
Όταν μια γυναίκα εγκαταλείπει τη σεξουαλι-
κότητά της, θυσιάζει ένα ουσιαστικό μέρος 
του ποια είναι. Δεν πρόκειται μόνο για σεξ, 
αλλά για αναγνώριση του πλήρους εαυτού 
της και των επιθυμιών της. Η αποτυχία ανα-
γνώρισης ή καταστολής αυτής της πλευράς 
μας μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Κάθε 
άτομο πρέπει να αισθάνεται ότι μπορεί να 
αποδεχτεί τον εαυτό του και ολόκληρη την 
ταυτότητά του. Είναι τόσο σημαντικό να ξε-
φορτωθούμε τους μύθους σχετικά με τη 
σεξουαλικότητα των γυναικών και να επι-
τρέψουμε σε κάθε άτομο να ζήσει ελεύθερα 
απολαμβάνοντας κάθε πτυχή του εαυτού 
του.

*Η Νάνσυ Νενέρογλου είναι ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια του Reggio Θεσσαλονίκη.

Γιατί εξακολουθούμε να καταδικάζουμε τις γυναίκες 
για τη σεξουαλικότητά τους;

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 *

Η προοπτική 
ενός γονέα για 

τη δική του 
σεξουαλικότητα 

επηρεάζει 
σημαντικά την 
προοπτική των 

παιδιών τους 
γύρω από το θέμα.

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

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

τικής Κοινότητας, Δήμου Θεσσαλονίκης) 
Θεσσαλονίκη Τ.Κ 54645
e-mail: xrostirasart@gmail.com             
Τηλ: 2310833460
Fb page: Χρωστήρας πολυχώρος τέχνης και σε-
μιναρίων
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Από μικρή λέγατε ότι θα γίνετε δικηγόρος; Από 
μικρή έλεγα ότι θα γίνω κατάσκοπος, αλλά τελικά με 
κέρδισε η δικηγορία.

Βαρύ φορτίο η θέση της εντεταλμένης για το 
προσφυγικό - μεταναστευτικό; Κάθε θέση ευθύνης 
είναι ένα βαρύ φορτίο αλλά και πρόκληση ταυτόχρο-
να.

Η σχέση σας με τον Απόστολο Τζιτζικώστα… 
Πάνω από όλα θεσμική.

Δεν κρύψατε ποτέ την κομματική σας ταυτότη-
τα… Οι συνειδητές επιλογές δεν κρύβονται. Και είμαι 
περήφανη για τις επιλογές μου.

Πώς είναι οι πρώτοι μήνες ως νέα μαμά; Συναρ-
παστικοί! Κάθε μέρα είναι μια καινούρια ανακάλυψη. 
Κουραστικοί αλλά γεμάτοι ευτυχία! 

Προλαβαίνετε όλες τις υποχρεώσεις; Προσπα-
θώ. Άλλοτε ναι κι άλλοτε όχι!

Αν υπήρχε μαγικό ραβδάκι τι θα αλλάζατε στη 
Θεσσαλονίκη; Δεν πιστεύω στα μάγια. Πιστεύω στην 
αλήθεια και στην πολλή δουλειά. Με δέσμευση και 
συνεργασία όλων, κεντρικής εξουσίας, αυτοδιοίκη-
σης, επιμελητηρίων, φορέων και πολιτών πρέπει να 
ενεργοποιηθεί ένα κοινό και ολοκληρωμένο σχέδιο 
ανάπτυξης για τη Θεσσαλονίκη. Με άμεση υλοποίη-
ση. Όχι περιπτωσιολογικό και όχι με συνεχείς επανα-
σχεδιασμούς και διαβουλεύσεις. Λιγότερα συνθήμα-
τα και πιο πολλή δουλειά!

Ποιον συμβουλεύεστε σε κάθε δύσκολη από-
φαση; Το νου και την ψυχή μου.

’Ενα προτέρημα και ένα ελάττωμα σας… Όπως 
λέει ο ποιητής Μάνος Ελευθερίου είμαι ταυτόχρονα 
«το πουλί και ο κυνηγός στις μαύρες λαγκαδιές του 
παραδείσου».

Μία έκφραση που χρησιμοποιείτε συχνά… Τί-
ποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη μας ζωή!

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. 

Είναι μάχιμη δικηγόρος, εκλεγμένη περιφερειακή σύμβουλος με την παράταξη Τζιτζικώστα, με καθήκοντα εντεταλμένης για το προσφυγικό - μεταναστευτικό, ενώ 
πρόσφατα «γεύτηκε» τον πιο γλυκό τίτλο της ζωής, της μανούλας. Η Μελίνα Δερμεντζοπούλου είναι μια ισχυρή γυναίκα, με πολιτική άποψη, δραστήρια και ετοιμόλογη 

(όπως θα διαπιστώσετε και από τις απαντήσεις της), που προσπαθεί μέσα σε ένα 24ωρο να χωρέσει τα πάντα!

Μελίνα Δερμεντζοπούλου
Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη μας ζωή...

Ιστορίες με ...κάρυ! Μ Ε  Τ Η Ν  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ 
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Το μεγαλύτερο ταξίδι του Έλληνα άσου από τον Βατανιακό στη Νόριτς

Ο Δημήτρης πίσω από τον... Γιαννούλη
Από το νομό Πιερίας και την Κατε-

ρίνη, στην Κομητεία του Νόρφολκ της 
Ανατολικής Αγγλίας και το Νόριτς. Της 
πόλης που ο Δημήτρης Γιαννούλης ευ-
ελπιστεί να γράψει τη δική του ιστορία 
και να παίξει ποδόσφαιρο στο κορυφαίο 
πρωτάθλημα του κόσμου. Την Πρέμιερ 
Λιγκ. Για τον 25χρονο Έλληνα μπακ, όλα 
έγιναν πολύ γρήγορα. Μέσα σε μερικές 
ώρες. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην 
Τούμπα έμελλε να είναι το κύκνειο άσμα 
του στον ΠΑΟΚ. Και ταυτόχρονα ήταν η 
αρχή του δικού του μεγάλου ονείρου. Το 
ποδοσφαιρικό ταξίδι ή διαδρομή αν προ-
τιμάτε του Δημήτρη Γιαννούλη, δεν ήταν 
εύκολη, κάθε άλλο. Ο ίδιος όμως με το 
μεγάλο του πείσμα, την προσήλωση 
στον στόχο του, τις σωστές συμβουλές 
του αδερφού του Κώστα, κατάφερε να 
κάνει αυτό ονειρεύονταν από μικρός. Να 
παίξει ποδόσφαιρο στο ανώτερο επίπεδο. 

«Από μικρός ξεχώριζε για το ταλέντο 
του, ήξερα από νωρίς πως ο Δημήτρης θα 
κάνει μεγάλη καριέρα και θα ξεπεράσει 
εμένα και είμαι πιο χαρούμενος ακόμα 
και από αυτόν για την μεταγραφή και τα 
κατορθώματά του», είπε ο αδερφός του 
Κώστας, στο περιθώριο του αγώνα της 
περασμένης Κυριακής μεταξύ του ΟΦΗ 
και του ΠΑΟΚ. Ο Κώστας, η Μαρίλη, τα 
δύο αδέρφια του, δηλαδή, αλλά και οι 
γονείς του Νίκος και Μάρθα, έζησαν από 
κοντά όλη τη διαδρομή του μικρού Δη-
μήτρη από τον Βατανιακό το 2013 που 
ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα 
μέχρι και σήμερα. Έζησαν τις ανησυχίες 
του. Μοιράστηκαν τις χαρές τους. Βίωσαν 
τις αποτυχίες του. Ήταν όμως πάντα δί-
πλα του. Σε κάθε του βήμα. Σε κάθε του 
αγώνα. Από το γήπεδο της Κατερίνης, μέ-
χρι σε αυτά της Βέροιας, του Περιστερίου, 
της Αμμόχωστου και της Τούμπας. 

Από πολύ μικρή ηλικία, όσοι τον γνώ-
ριζαν ή τον είχαν δει να αγωνίζεται μι-
λούσαν για ένα πολύ μεγάλο ταλέντο με 
προοπτικές για μεγάλη καριέρα. Την ίδια 
εποχή ο αδερφός του Δημήτρη, Κώστας, 
είχε ήδη διανύσει τα δικά του πρώτα πο-
δοσφαιρικά... χιλιόμετρα στα γήπεδα της 
Α’ Εθνικής. Από τον Πανιώνιο, στον Ηρα-

κλή και από εκεί στην Κολωνία και τον 
Ατρόμητο. Για τον μικρό Δημήτρη ο αδερ-
φός του Κώστας, ήταν πάντα το είδωλό 
του, ο άνθρωπος που ήθελε να μοιάσει. 
Κοινό τους στοιχείο το αριστερό πόδι. 
Ο Κώστας έκανε καριέρα ως αριστερός 
μπακ. Ο Δημήτρης, ξεκίνησε την καριέρα 
του στον Βατανιακό ως αριστερός εξτρέμ. 

Στις 3 Απριλίου του 2013, στο πρωτά-
θλημα της Γ’ Εθνικής, ο - τότε - προπονη-
τής του, Σάκης Παπαβασιλείου, τον έριξε 
στο γήπεδο στο παιχνίδι με τη Ζάκυνθο 
στο 70’. Στις καθυστερήσεις, σκόραρε. 
Αυτό ήταν το πρώτο του επαγγελματικό 
γκολ. Την επόμενη χρονιά, η ομάδα του 
κέρδισε την άνοδο στη Β’ Εθνική. Στο 
παιχνίδι με τον Ηρακλή που - τότε - έκα-

νε τη δική του αναγέννηση στις επαγγελ-
ματικές κατηγορίες, έμελλε να είναι αυ-
τός που με το δικό του γκολ χάρισε στην 
ομάδα του την πιο ιστορική της νίκη. 
Ακολούθησε άλλο ένα κόντρα στη Νίκη 
Βόλου. Ο ΠΑΟΚ δεν άφησε την ευκαιρία 
να πάει χαμένη. Ο Γιώργος Κωστίκος τον 
παρακολουθούσε καιρό και εισηγήθηκε 
την απόκτησή του, με τον Δικέφαλο να 
τον αποκτά έναντι μόλις 20.000 ευρώ 
στο τέλος εκείνης της σεζόν. Ακολούθησε 
μία χρονιά ως δανεικός στον Πιερικό, για 
να έρθει την επόμενη σεζόν ο δανεισμός 
του στη Βέροια. Εκεί, είχε ως προπονητή 
τον Γιώργο Γεωργιάδη, που έμελλε να 
του αλλάξει για πάντα την καριέρα. Από 
αριστερός εξτρέμ, έγινε αριστερός μπακ. 

Έπαιξε σε 24 παιχνίδια στην Α’ Εθνική και 
πολύ γρήγορα βρέθηκε στο τέλος εκεί-
νης της χρονιάς να κερδίσει το βραβείο 
του καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου 
ποδοσφαιριστή. Αγωνίστηκε για λίγο και 
στην Ανόρθωση, για να μπει στη ζωή του 
έπειτα ο Ατρόμητος. Η ομάδα που τον 
εκτόξευσε, αναγκάζοντας τον ΠΑΟΚ να 
διακόψει τον (διετή) δανεισμό του για 
να τον φέρει στην Τούμπα. Σε δύο ουσια-
στικά σεζόν στον Δικέφαλο, έπαιξε σε 76 
παιχνίδια, σκόραρε δύο γκολ, κατέκτησε 
δύο κύπελλα και ένα πρωτάθλημα και 
κατάφερε να φορέσει μέχρι και το περι-
βραχιόνιο του αρχηγού. 

Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο Υ
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αθλητισμός
Ο Τζόλης, ο ΠΑΟΚ

και η επόμενη μέρα

Ο ΠΑΟΚ βρήκε και πάλι τον βηματισμό του στον 
αγώνα Κυπέλλου με τη Λάρισα. Απόδοση συνέχεια 
του καλού β’ ημιχρόνου στον αγώνα με τον Ολυμπι-
ακό και του καλού 90λεπτου στο Ηράκλειο.

Αυτή είναι η μία πλευρά του λόφου. Η άλλη έχει 
να κάνει με τις πωλήσεις παικτών οι οποίες διαδέ-
χονται η μία την άλλη. Με επίφαση το FFP ο ΠΑΟΚ 
«ξηλώνει» το ρόστερ που τον έκανε νταμπλούχο, 
πριν από δύο χρόνια. Η απάντηση στους επικριτές 
αυτής της πολιτικής, πέρα από την ανάγκη η ομάδα 
να έρθει ίσα βάρκα ίσα νερά είναι και η επένδυση 
που γίνεται στους νεαρούς ταλαντούχους παίκτες. 

Ο ΠΑΟΚ μετά από 17 αγώνες βρίσκεται 10 βαθ-
μούς πίσω από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό και συ-
γκεντρώνει ελάχιστες ελπίδες να καταφέρει να μπει 
και πάλι στο παιχνίδι της κατάκτησης του τίτλου. Τι 
σημαίνει αυτό; Ότι η πολιτική που ακολουθήθηκε 
στις μεταγραφές το περασμένο καλοκαίρι και αυτή 
που ακολουθείται τώρα, ίσως είχε ως κυρίαρχο 
στόχο την οικονομική ισορροπία της ομάδας και όχι 
τη διάκριση. Θα ήταν εξαιρετική εξέλιξη αν ο ΠΑΟΚ 
μπορούσε να βρει σημείο επαφής των δύο στόχων, 
αλλά κάτι τέτοιο δεν ήταν και το ευκολότερο πράγ-
μα.   

Για εκείνο πάντως που πρέπει να αισθάνεται 
ικανοποίηση ο οργανισμός ΠΑΟΚ, είναι ο Χρήστος 
Τζόλης. Ο νεαρός που μαγεύει με την αποτελεσμα-
τικότητα του και τον τρόπο που κινείται στο γήπεδο, 
σε κάθε αγώνα. 

Ενας παίκτης με πλούσιο ταλέντο, που το επιβε-
βαιώνει σε κάθε αγωνιστική και δείχνει ότι έχει πολ-
λά ακόμη να προσφέρει.

Ποδοσφαιριστής που έχει σιγουριά στις κινήσεις 
του, έκρηξη, δυνατό σουτ και μοιράζει με ακρίβεια 
την μπάλα. Στοιχεία τα οποία δύσκολα συναντάς 
ακόμη και σε περισσότερο έμπειρούς ποδοσφαιρι-
στές. 

Αυτό το μεγάλο ταλέντο είναι σίγουρο ότι σύ-
ντομα θα βάλει σε δίλλημα τον ΠΑΟΚ, καθώς θεω-
ρείται κάτι περισσότερο από σίγουρο ότι θα υπάρξει 
ενδιαφέρον για την απόκτηση του από μεγάλο πο-
δοσφαιρικό club της Ευρώπης. Και εκεί ο ΠΑΟΚ θα 
πρέπει να πάρει τη μεγάλη απόφαση: Ή να τον χρίσει 
το νέο σύμβολο του «Δικεφάλου» ή να προτιμήσει 
να κάνει μία υπερήφανη πώληση με επιχείρημα ότι 
δεν θέλει να κόψει τον δρόμο στον Χρήστο Τζόλη. 
Οι μεγάλες ομάδες όμως χτίζονται από τις μεγάλες 
αποφάσεις, ακόμη κι αν αυτές «πληγώνουν» έναν 
ταλαντούχο αθλητή.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

Οι … κολλητοί του φίλοι Πέλκας, Κουλούρης, Λημνιός 
και ο προπονητής του στη Βέροια, Γιώργος Γεωργιάδης 

μιλούν στην «Κ» για τον Γιαννούλη

«Ζηλεύουμε το σέντερ 
φορ της Νόριτς»

Δεν ήταν απλώς συμπαίκτες του, αλλά οι κολλητοί 
του φίλοι. Οι Δημήτρης Πέλκας, Ευθύμης Κουλούρης 
και Δημήτρης Λημνιός μίλησαν στην «K» για τον Δημή-
τρη Γιαννούλη στον οποίο ευχήθηκαν... ατελείωτες ασίστ. 
«Είμαι σίγουρος πως και στην Αγγλία ο Δημήτρης θα δεί-
ξει τα προσόντα του ως ποδοσφαιριστής. Η Νόριτς είναι 
απλώς το πρώτο βήμα γι’ αυτόν γιατί τα επόμενα χρόνια 
θα παίξει στις μεγάλες ομάδες της Αγγλίας. Για να πω την 
αλήθεια, έχοντας ζήσει τον Δημήτρη στον ΠΑΟΚ, ζηλεύω 
πολύ τον Πούκι, τον Φινλανδό φορ της Νόριτς, γιατί πλέ-
ον θα έχει την ευκαιρία να πετύχει διπλάσια γκολ με τις 
ασίστ του», ήταν τα λόγια του μεσοεπιθετικού της Φενέρ-
μπαχτσέ, Δημήτρη Πέλκα. «Του εύχομαι να είναι υγιής. Ο 
Δημήτρης άξιζε και με το παραπάνω την μεταγραφή του 
αυτή. Είμαι σίγουρος πως πολύ σύντομα θα μιλάνε γι’ 
αυτόν στην Αγγλία. Είμαι πολύ περήφανος γιατί είναι ένα 
παιδί που δούλεψε πολύ, μόχθησε και άξιζε στον υπέρτα-
το βαθμό την μεταγραφή αυτή. Ως επιθετικός και έχοντας 
συνεργαστεί μαζί του στον Ατρόμητο, θέλω να πω πως 
ζηλεύω πολύ τους επιθετικούς της Νόριτς, γιατί θα τους 
«βομβαρδίζει» με ασίστ και θα τους βοηθήσει κι αυτούς 
να πετύχουν γκολ και να ανεβάσουν ακόμα περισσότερο 
τα στατιστικά τους», είπε ο επιθετικός της Τουλούζ, Ευθύ-
μης Κουλούρης. Με τον Δημήτρη Λημνιό της Κολωνίας, 
να τονίζει: «Προσφάτως σε μία συνέντευξή μου είχα πει 
πως ο Δημήτρης πολύ σύντομα θα πάρει μεταγραφή. Με 
δικαίωσε, αφού δεν πέρασε παρά μία εβδομάδα για να 
συμβεί αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι κάτι που άξι-
ζε. Είναι η ώρα του να παίξει σε κορυφαίο επίπεδο και να 
δείξει την αξία του ως παίκτης. Ο «Γιάννου» είναι ένα τρο-
μερά ταλαντούχο παιδί, είναι προσγειωμένος, είναι αθλη-
ταράς και θα κάνει σπουδαία πράγματα. Νομίζω πως η 
Νόριτς πέτυχε διάνα, αφού πλέον η άνοδος στην Πρέμιερ 
Λιγκ έγινε ακόμα πιο εύκολη». 

ΓΧ Γεωργιάδης: «Είχε φοβερή δυναμική 
από μικρός»
Σε ηλικία 19 ετών, τον πήρε στη Βέροια, ως δανεικό 

από τον ΠΑΟΚ. Τον έκανε αριστερό μπακ και έμελλε να 
είναι ο προπονητής που του εκτόξευσε την καριέρα. Ο 
Γιώργος Γεωργιάδης, μίλησε στην «K» για τον Δημήτρη 
Γιαννούλη, εξήγησε το πως πήρε την απόφαση να του 
αλλάξει θέση και εξήρε τον χαρακτήρα του. «Τον Δημή-
τρη τον είχα δει όταν έκανε προπονήσεις στον ΠΑΟΚ, τον 
πρώτο καιρό που είχε έρθει στην ομάδα μετά την μετα-

γραφή του στον Βατανιακό. Αποφάσισα την επόμενη χρο-
νιά να τον πάρω στη Βέροια που ήμουν προπονητής. Από 
τότε ξεχώριζε. Είχε τρομερά στοιχεία ως ποδοσφαιριστής. 
Τότε έπαιζε ως εξτρέμ, όμως βλέποντας τη δυναμική 
του θεώρησα πως πρέπει και πως θα δώσει περισσότερα 
πράγματα ως μπακ. Ο Δημήτρης από μικρός είχε αυτήν 
την τρομερή ευχέρεια να οδηγεί την μπάλα από τις πίσω 
γραμμές. Είναι τρομερός χαρακτήρας, ένα παιδί συνεχώς 
με το κεφάλι κάτω που έκανε μεγάλο αγώνα για να βρε-
θεί σε αυτό το σημείο. Ο Δημήτρης είναι ένα παράδειγμα 
για όλους τους νέους αθλητές». 

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία 
ΠΑΟΚ-Νόριτς για Γιαννούλη
Ο Δημήτρης Γιαννούλης θα αγωνιστεί μέχρι το κα-

λοκαίρι ως δανεικός στη Νόριτς. Για το διάστημα αυτό, ο 
αγγλικός σύλλογος θα πληρώσει ενοίκιο στον ΠΑΟΚ, το 
οποίο αγγίζει το 1.000.000 ευρώ. Σε περίπτωση ανόδου 
στην Πρέμιερ Λιγκ, υπάρχει αναγκαστική ρήτρα αγοράς 
του Έλληνα μπακ, έναντι 8,5 εκ. ευρώ. Σε διαφορετική 
περίπτωση ο Γιαννούλης θα επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, γι’ 
αυτό και ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Δικέφαλο 
μέχρι και το 2023. Ο Κατερινώτης μπακ, θα υπογράψει 
συμβόλαιο έξι μηνών συν τριών ετών, με τις ετήσιες 
απολαβές του σε περίπτωση που η Νόριτς αποκτήσει τα 
δικαιώματά του να αγγίζουν το 1 εκ. ευρώ ετησίως. Kι 
αυτός, όπως και ο Κώστας Τσιμίκας, θα έχει για προπονη-
τή του, έναν Γερμανό, στη συγκεκριμένη περίπτωση τον 
Ντάνιελ Φάρκε.
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Γυναίκες, αλλά 
και άντρες είναι 

θύματα βίας 
καθημερινά. 
Στην κορυφή 

η κραυγή είναι 
γυναικεία. 

Βλέπετε ποτέ τα 
γυναικεία στήθη 

σαν τέχνη; 
Εκεί είναι το 
πρόβλημα.

Οι ειδήσεις του σήμερα έχουν ένα αρνη-
τικό και ένα θετικό πρόσημο. Το αρνητικό 
είναι πως η βια μεταξύ των ανθρώπων δεν 
έχει εξαλειφτεί. Το θετικό είναι πως τα πε-
ριστατικά βίας (σεξουαλική παρενόχληση, 
επίθεση,  bullying, αστυνομική βια) βγαίνουν 
στην επιφάνεια  από τις/τους παθούσες/πα-
θόντες και με αυτόν τον τρόπο η κοινωνία 
ευαισθητοποιείται  προς αποφυγή ανάλογων 
περιστατικών, αλλά κυρίως δρα με όποιον 
τρόπο μπορεί συνολικά ή ατομικά.

Η εικόνα αυτή περιγράφει περίτρανα την 
βία της κοινωνίας μας σήμερα. Τις ειδήσεις 
του τώρα. Γυναίκες, αλλά και άντρες είναι 
θύματα βίας καθημερινά. Στην κορυφή η 
κραυγή είναι γυναικεία. Βλέπετε ποτέ τα γυ-
ναικεία στήθη σαν τέχνη; Εκεί είναι το πρό-
βλημα. Έχουμε συνδέσει την φυσική δύναμη 
με την νοητική. 

Όμως και οι δυο άντρες - γυναίκες, είμα-
στε θύματα. Πειθήνια όργανα των ΜΜΕ,  του 
χρήματος, της εξουσίας, των social media  
και με βλέμμα αχανές, ψυχρό, αδιάφορο. 
Ανταγωνιστικοί και εγωκεντρικοί. Ο βιαστής 

ή τα παιδιά που ασκούν bullying το ένα 
στο άλλο δεν είναι μέρος της κοινωνίας; 
Όλα ξεκινάνε από την οικογένεια και έπει-
τα από το σχολείο.

Που χάθηκε ο ορισμός του να είσαι 
άνθρωπος; Όλοι γίναμε δικαστές. Το χάος 
που ζούμε μας έχει βγάλει θυμό, και ο 
πολύς θυμός έφτασε στο σημείο να δικαι-
ολογείται. Είναι επιτρεπόμενος πια. Κάθε 
βίαιη πράξη δικαιολογείται μέρα με την 
μέρα και στο τέλος γίνεται κάτι «φοβερό» 
και αναρωτιόμαστε ξαφνικά πως συνέβη. 
Ο όχλος δικάζει μόλις δει ένα αποτέλεσμα 
για το οποίο συνέβαλλε καθώς είναι μέ-
ρος της κοινωνίας. Θα δώσω ένα παρά-
δειγμα: Πως την στιγμή που δημιουργή-
θηκε το κύμα me too παράλληλα βλέπεις 
στα social media να κρίνουν με απαράδε-
κτα σεξιστικά σχόλια γυναίκες;

Έχω συγκλονιστεί με την φωτογραφία 
αυτή γιατί δείχνει ακριβώς πως μπήκαμε 
σε ένα ‘’καβούκι’’, έχουμε κλειστεί και 
γύρω μας ο χώρος είναι άπλετος, αλλά 
ξέρετε κάτι; ξεχάσαμε να κινούμαστε, να 
περπατάμε, να έχουμε παιδεία. Η αρχή 
όλων είναι η παιδεία και τα πρότυπα. Η 
κοινωνία έχει μπερδέψει την ελευθε-
ρία με την ελευθεριότητα και κανείς δεν 
νοιάζεται γι’ αυτό. Επικρατεί ένα «λαϊκό 

δικαστήριο» που ο καθένας λέει ό,τι θέλει 
και τον «ακολουθούν». 

Η κοινωνία ζητά την ισότητα των φύ-
λων, αλλά αναρωτήθηκε ποτέ κανείς αν και 
άντρες παρενοχλούνται σεξουαλικά ή απλά 
δικάσαμε το ανδρικό φύλο; Η βία δεν έχει 
φύλλο και η αλυσίδα της ντροπής και του 
φόβου πρέπει να σπάσει και για τις γυναίκες 
και για τους άντρες.Βλέπουμε το μωβ χωρίς 
να δούμε το μπλε και το κόκκινο. Όσα κινή-
ματα και να υπάρξουν, βιαστές, δολοφόνοι, 

καταχραστές εξουσίας και όλο αυτό το σινά-
φι θα συνεχίσει να υπάρχει όσο δεν υπάρχει 
σωστή παιδεία από την οικογένεια και τα 
σχολεία. 

*Η Κατερίνα Χαρκιολάκη είναι Ιστο-
ρικός, Master in States, Societies and 
Transition

Email:
harkiolakiaikaterini@gmail.com 
Instagram: katerina_harkiolaki 

H  Βία σήμερα.

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α 
Χ Α Ρ Κ Ι Ο Λ Α Κ Η * 

opinion
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Οι αιτίες και οι συνέπειες της σφαγής 
του Αζερμπαϊτζάν πριν από 31 χρόνια

Ο λαός του Αζερμπαϊτζάν θρηνεί 
μια άλλη τραγική μέρα στης 
20 Ιανουαρίου. Έχουν περάσει 

31 χρόνια από τη σφαγή των στρατευ-
μάτων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 
εναντίον του λαού του Αζερμπαϊτζάν. 
Ακριβώς πριν από 31 χρόνια, τη νύχτα 
της 19-20 Ιανουαρίου 1990, τα σοβιε-
τικά στρατεύματα μπήκαν στο Μπακού 
και πραγματοποίησαν σφαγή ενάντια 
σε άοπλους, ειρηνικούς ανθρώπους 
που ήρθαν στις πλατείες για να αναζη-
τήσουν την ελευθερία και την ανε-
ξαρτησία τους. Κατά τη διάρκεια της 
σφαγής στις 20ης Ιανουαρίου, η οποία 
σημειώθηκε στην ιστορία ως ανθρώπι-
νη τραγωδία του 20ου αιώνα, τα σοβι-
ετικά στρατεύματα σκότωσαν βάναυσα 
82 ανθρώπους και τραυμάτησαν 20 
στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, 
Μπακού. Τις επόμενες ημέρες, 21 
ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν στην 
πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν.

Τα σοβιετικά στρατεύματα που στάλ-
θηκαν στο Αζερμπαϊτζάν βάσει ειδικών 
οδηγιών έλαβαν εντολή να “σπάσουν 
τα μάτια του λαού”, να δημιουργήσουν 
φόβο μεταξύ των πολιτών του Αζερ-
μπαϊτζάν, να καταστρέψουν την επιθυμία 
του λαού για ανεξαρτησία και ελευθε-
ρία, καθώς και να πραγματοποιήσει τη 
σφαγή όσο το δυνατόν περισσότερων. Η 
εκτέλεση της εργασίας δεν περιορίστη-
κε στο Μπακού. Τα σοβιετικά στρατεύ-
ματα έπρεπε να διαπράξουν σφαγές σε 
άλλες μεγάλες πόλεις και περιοχές του 
Αζερμπαϊτζάν, έτσι ώστε ο λαός να μην 
ξανασκεφτεί την ανεξαρτησία και την 
ελευθερία. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο η βάναυση επιχείρηση των ρωσι-
κών στρατευμάτων κάλυψε τις περιοχές 
του Αζερμπαϊτζάν και κατά τη διάρκεια 
της σφαγής του Ιανουαρίου, συνολικά 
146 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 744 
άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Αζερ-
μπαϊτζάν. Οι νεκροί περιελάμβαναν γυ-

ναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους, καθώς 
και παραϊατρικούς και αστυνομικούς. 
Επιπλέον, 841 άτομα συνελήφθησαν πα-
ράνομα, 200 σπίτια και διαμερίσματα, 80 
αυτοκίνητα καταστράφηκαν από Ρώσους 
στρατιώτες. Πρέπει επίσης να σημειωθεί 
ότι τα σοβιετικά στρατεύματα που ήρθαν 
στο Αζερμπαϊτζάν κατά τη διάρκεια της 
σφαγής πυροβόλησαν ασθενοφόρα που 
βοήθησαν τους τραυματίες.

Ωστόσο, παρά όλες τις προσπάθειες 
και τις σφαγές, δεν ήταν δυνατόν να σπά-
σει την αγάπη του λαού του Αζερμπαϊ-
τζάν για την ανεξαρτησία και την ελευθε-
ρία. Η αποφασιστικότητα των ανθρώπων 
να πολεμήσουν συνεχίστηκε. Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι η επίσκεψη του εθνικού 
ηγέτη Χεϊντάρ Αλίγιεφ στη μόνιμη εκπρο-
σώπηση του Αζερμπαϊτζάν στη Μόσχα 
την επόμενη μέρα για να καταδικάσει το 
περιστατικό και να απαιτήσει να προσα-

χθούν στη δικαιοσύνη οι δράστες εναντί-
ον του λαού του έδωσαν δύναμη στον 
λαό του Αζερμπαϊτζάν. Ως αποτέλεσμα, 
παρά όλες τις προσπάθειες της ηγεσίας 
του συνδικάτου, το Αζερμπαϊτζάν απέ-
κτησε την ανεξαρτησία του για δεύτερη 
φορά τον εικοστό αιώνα.

Αν και οι δράστες αυτής της βίας κατά 
του λαού του Αζερμπαϊτζάν βρίσκονται 
στην ατζέντα εδώ και 31 χρόνια από την 
τραγωδία, δεν ήταν δυνατόν να τιμωρη-
θούν επαρκώς εκείνοι που αναφέρονται 
στη σφαγή στο Μπακού. Παρόλο που 
η τραγωδία έλαβε νομική και πολιτική 
εκτίμηση, οι δράστες δεν παραπέμφθη-
καν στη δικαιοσύνη. Θα πρέπει να ση-
μειωθεί ότι η πρώτη νομική και πολιτική 
εκτίμηση της τραγωδίας της 20ης Ιανου-
αρίου στο επίπεδο του εθνικού συμβου-
λίου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν 
έγινε στις 29 Μαρτίου 1994 με πρωτο-

βουλία του προέδρου Χεϊντάρ Αλίγιεφ.
Πλέον Αζερμπαϊτζάν έχει αποκατα-

στήσει την εδαφική του ακεραιότητα και 
ελευθερία, που ήταν και η κύρια επιθυμία 
και φιλοδοξία των μαρτύρων της 20ης 
Ιανουαρίου. Το ανεξάρτητο κράτος του 
Αζερμπαϊτζάν έχει πια απελευθερώσει τα 
εδάφη που καταλάμβανε η Αρμενία για 
πολλά χρόνια. Επομένως, μπορούμε να 
πούμε με σιγουριά ότι οι ψυχές των μαρ-
τύρων μας είναι χαρούμενες σήμερα.

• Ο Suleyman Ismayilbeyli είναι 
Αζέρος δημοσιογράφος

• Οι δημοσιεύσεις αποτελούν προ-
σωπικές απόψεις των αρθρογράφων 
και δε υιοθετούνται από την εφημε-
ρίδα. Η εφημερίδα φιλοξενεί όλες τις 
απόψεις αρκεί αυτές να παρουσιάζο-
νται με κόσμιο και ευπρεπή τρόπο. 

Τ Ο Υ  S U L E Y M A N  I S M A Y I L B E Y L I * 
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Ανανεωµένη ιστοσελίδα


