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Το απόρρητο σχέδιο του Μαξίμου 
για τα εμβόλια

Μπορεί ο πόλεμος για τα εμβόλια να είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση 
με χρονο-καθυστέρηση κατάλαβε τα λάθη της στην προμήθειά τους και στα συμβόλαια που 
υπέγραψε, αλλά στο Μαξίμου –σύμφωνα με πληροφορίες μας– ήδη έχουν στα συρτάρια 
τους διάφορα εναλλακτικά σενάρια.

Πρώτα από όλα, πλέον συμφωνούν άπαντες ότι έχει χαθεί ένα δίμηνο και από τα τέλη 
Μαρτίου, που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός για να έχει γίνει μια επαρκής κάλυψη ενός μεγά-
λου μέρους του πληθυσμού, τώρα μιλάμε για μεταφορά του σχεδιασμού στα τέλη Απριλίου. 
Ορόσημο εκτιμούν στο Μαξίμου ότι είναι η έγκριση του εμβολίου της Johnson & Johnson. 
Το τελευταίο είναι ένα εμβόλιο που θα γίνεται σε μια δόση και η χώρα μας έχει «κλείσει» 
4.500 εκατομμύρια δόσεις. Εάν, λοιπόν, πράγματι στις 15 Φεβρουαρίου εγκριθεί, θα υπάρξει 
ανακούφιση στην Αθήνα αλλά και στις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Παράλληλα στην κυβέρνηση, παρά τα όσα λέγονται και γράφονται, είναι σε κατάσταση 
συναγερμού, σε περίπτωση που κάποια χώρα εντός ΕΕ «σπάσει» τη συμφωνία και προχω-
ρήσει σε αγορά του ρωσικού εμβολίου Sputnik-V. Στο παρασκήνιο, μάλιστα, έχουν γίνει 
συνομιλίες με τη Μόσχα, ώστε στην περίπτωση που ανάψει «πράσινο φως» να ενεργοποιη-
θούν άνθρωποι οι οποίοι διατηρούν ανοικτούς δίαυλους με τον πρόεδρο Πούτιν. 

Πάντως, σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση, για ευνόητους λόγους, δεν θα είναι εκείνη 
που θα δημιουργήσει το ρήγμα στην κοινή γραμμή της ΕΕ.

Και εάν το πρώτο σενάριο αφορά τον εμβολιασμό, στην κυβέρνηση εξετάζουν και κάτι 
ακόμη. Να ανατρέψουν τον προγραμματισμό σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα τα οποία θα πάρουν 
σειρά για να κάνουν το εμβόλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, φαίνεται ότι συγκλίνουν εισηγήσεις ειδικών, που φέρεται 
να προτείνουν στην κυβέρνηση να προηγηθούν, ανεξαρτήτως ηλικίας, άνθρωποι που όλο 
αυτόν τον καιρό κινδυνεύουν περισσότερο, μιας και λόγω επαγγέλματος έρχονται σε επαφή 
με περισσότερα άτομα. 

Σε αυτές τις κατηγορίες ανήκουν εκείνοι που εργάζονται στα σούπερ-μάρκετ, οι οδηγοί 
σε μέσα μαζικής μεταφοράς (και οι οδηγοί ταξί), οι εργαζόμενοι στις ταχυμεταφορές, τα 
ντελίβερι, στην καθαριότητα των δήμων, στις λαϊκές, όσοι εργάζονται στα ΜΜΕ κ.ά. 

Με αυτόν τον τρόπο εκτιμούν στην κυβέρνηση ότι θα περιοριστούν οι εστίες και θα στα-
λεί και ένα μήνυμα ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει την προσφορά τους όλο αυτό το διάστημα.

Τελικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί, καθώς ακόμη δεν έχουν «κλειδώσει» οι δόσεις 
εμβολίων που θα πάρει η χώρα μας στα τέλη Μαρτίου. Εάν όμως οι σχεδιασμοί επιβεβαιω-
θούν, φαίνεται κοντινό το σενάριο να υπάρξει επανασχεδιασμός των ομάδων που θα προη-
γηθούν και αφού πρώτα έχουν εμβολιαστεί οι ομάδες υψηλού κινδύνου.

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Πώς μπορούν να αντιδράσουν οι ιδιοκτήτες για να πάρουν τα λεφτά τους

Σε αναμμένα κάρβουνα 
για τα χαμένα ενοίκια!

Σε... αναμμένα κάρβουνα 
κάθονται χιλιάδες ιδιοκτήτες 
ακινήτων που εκμισθώνουν 

εμπορικούς χώρους και διαμερίσματα 
ή οικίες, καθώς φοβούνται τσουνάμι 
απλήρωτων ενοικίων, όταν θα λήξουν 
τα κρατικά μέτρα στήριξης που έχει 
ανακοινώσει η κυβέρνηση λόγω της 
πανδημίας. 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτη-
τών Ακινήτων κρούει τον κώδωνα του 
κινδύνου, καθώς ένα από τα πλέον συ-
νήθη προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι εκμισθωτές στην καθημερινότητά 
τους είναι η καθυστέρηση ή και η πλή-
ρης άρνηση καταβολής των ενοικίων για 
κατοικίες και εμπορικές χρήσεις. Αυτό 
συμβαίνει ιδιαίτερα από μια κατηγορία 
όχι πραγματικών, αλλά δήθεν «ενοι-
κιαστών», στην ουσία επαγγελματιών 
«φεσατζήδων», οι οποίοι συνήθως, εμ-
φανιζόμενοι από το πουθενά και στοχο-
ποιώντας εκμισθωτές που αντικειμενικά 
αδυνατούν να αντιδράσουν στη συμπε-
ριφορά τους, εγκαθίστανται στα ακίνητά 
τους με το εξαρχής σχέδιο να παραμεί-
νουν όσο γίνεται περισσότερο χωρίς να 
πληρώσουν ενοίκια, κοινόχρηστα και 
λογαριασμούς. Στη συνέχεια αντιδικούν 
και δικαστικά μαζί τους, ισχυριζόμενοι 
ότι δεν πληρώνουν, διότι το ακίνητο 
είναι δήθεν ακατάλληλο («έχει υγρα-
σία», «απειλείται η υγεία τους» κ.λπ.), 
δημιουργώντας και σημαντικές δαπάνες 
στους εκμισθωτές μέχρις ότου επιτύχουν 
την αποβολή τους, οπότε αυτοί μετεγκα-
θίστανται στο ακίνητο του επομένου... 
θύματος.

Σύμφωνα με μέλη της ΠΟΜΙΔΑ, στην 
παρούσα φάση, τα φαινόμενα αυτά βρί-
σκονται σε σχετική ύφεση, καθώς η ανα-
στολή συμβάσεων και τα μειωμένα ενοί-
κια έχουν βάλει στο παιχνίδι το κράτος, 
με αποτέλεσμα να υπάρχει... ανακωχή. 
Ωστόσο, είναι έκδηλη η αγωνία, κυρίως 
ηλικιωμένων εκμισθωτών, οι οποίοι φο-
βούνται ότι, μόλις λήξουν τα μέτρα στή-
ριξης, τότε θα βρεθούν αντιμέτωποι με 

ένα κύμα ανάλογο του «Δεν πληρώνω».

Σκληρή γραμμή
Η επίσημη γραμμή που δίνει η ΠΟΜΙ-

ΔΑ προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων που 
μπορεί να μπλέξουν με «δύστροπους» 
ενοικιαστές είναι το... δόγμα της μηδενι-
κής ανοχής!

Ιδίως, στις νέες μισθώσεις που γίνο-
νται αυτήν την περίοδο, έχει ιδιαίτερη ση-
μασία να ελεγχθεί με προσοχή τι... μέρος 
του λόγου είναι αυτός που εμφανίζεται 
για να ενοικιάσει ένα διαμέρισμα ή έναν 
εμπορικό χώρο. Αυτή είναι και η πρώτη 
κακοτοπιά στην οποία μπορεί να πέσει 
ένας ιδιοκτήτης ακινήτου, οπότε χρειά-
ζεται ιδιαίτερη προσοχή πριν υπογραφεί 
το μισθωτήριο συμβόλαιο και παραδο-
θούν τα κλειδιά του ακινήτου. Αν όμως 
η ζημιά έχει ήδη γίνει, τότε πλέον έχουν 
μεγάλη σημασία ο τρόπος και ο χρόνος 
που ο κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης 
θα αντιδράσει σε ένα τέτοιο γεγονός, 
ιδιαίτερα αν βρίσκεται αντιμέτωπος με... 
στρατηγικούς κακοπληρωτές. Όπως 

συμβουλεύει η ΠΟΜΙΔΑ, «κάθε καθυ-
στέρηση και κάθε λάθος είναι εις βάρος 
του, αφού τις περισσότερες φορές είναι 
αδύνατη η είσπραξη των οφειλόμενων 
μισθωμάτων».

Νομικά υπάρχουν τρεις τρόποι που 
μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς, αν κα-
ταφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο: 

1. Καταγγελία της μίσθωσης σύμφω-
να με τον Αστικό Κώδικα.

2. Αγωγή αποβολής λόγω δυστρο-
πίας σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας.

3. Έκδοση διαταγής απόδοσης μίσθι-
ου, χωρίς διεξαγωγή δίκης, με ταυτόχρο-
νη διεκδίκηση ή όχι και των οφειλόμε-
νων μισθωμάτων.

Απόδοση μισθίου – Τι ισχύει
Με νόμο του 2012, έχουν επέλθει ση-

μαντικές ανατροπές στο θέμα των διενέ-
ξεων μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών 
για τα απλήρωτα μισθώματα. 

Πιο συγκεκριμένα, το πλαίσιο στο 
οποίο βασίζεται η διαδικασία διαταγής 

για την απόδοση του μισθίου είναι πιο 
απλοποιημένο και στοχεύει στην έξω-
ση-εξπρές του δήθεν «ενοικιαστή» ή του 
κακοπληρωτή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
όταν ο ιδιοκτήτης ζητεί την απόδοση 
μισθίου με διαταγή πληρωμής, στη συ-
ντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων 
οι κακόπιστοι ενοικιαστές προχωρούν 
σε ανακοπές και αίτηση ασφαλιστικών 
μέτρων για να συνεχίσουν να παραμέ-
νουν στο ακίνητο, μεγαλώνοντας έτσι το 
«φέσι» από απλήρωτα ενοίκια και λογα-
ριασμούς. Σε εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες 
περιπτώσεις, παρατηρείται το φαινόμενο 
της κατάθεσης μήνυσης από τον ενοικια-
στή, για... συκοφαντική δυσφήμιση, ώστε 
να εξαντλήσει οικονομικά τους ιδιοκτή-
τες και έτσι οι τελευταίοι να παραιτηθούν 
από τις αξιώσεις τους. Το φαινόμενο αυτό 
παρατηρείται έντονα στις περιπτώσεις 
ηλικιωμένων ιδιοκτητών ή κατοίκων 
που διαμένουν στην επαρχία. 

Το κύριο «όπλο» του εκμισθωτή για 
τις περιπτώσεις των «ενοικιαστών» είναι 
να ζητήσει ειδικό καταψηφιστικό αίτη-
μα, όταν ο κακοπληρωτής προχωρά σε 
ανακοπή της διαδικασίας διαταγής για 
την απόδοση του μισθίου. Αν μάλιστα 
υπάρχουν και ζημιές στο ακίνητο, τότε ο 
ιδιοκτήτης αξιώνει αποζημίωση και την 
πληρωμή κοινοχρήστων και λογαρια-
σμών κοινής ωφέλειας. Τέλος, ένα φλέ-
γον θέμα για πολλούς ιδιοκτήτες έχει να 
κάνει με το χρονικό διάστημα παραγρα-
φής της υποχρέωσης φύλαξης εγκατα-
λελειμμένων κινητών πραγμάτων (έπι-
πλα, οικιακές συσκευές κ.λπ.). Σε αυτήν 
την περίπτωση και εφόσον ο ενοικιαστής 
έχει αφήσει κινητά αντικείμενα στο μι-
σθωμένο ακίνητο και ταυτόχρονα ο ιδι-
οκτήτης έχει οριστεί από δικαστικό επι-
μελητή, ως μεσεγγυούχος και υπόχρεος 
για τη φύλαξή τους (μετά τους έξι μήνες 
επέρχεται παραγραφή της υποχρέωσης), 
προβλέπεται νέα δικαστική διαδικασία 
για την εκποίηση των αντικειμένων με 
πλειστηριασμό.
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Ποιες οφειλές «παγώνουν» – Τι γίνεται με ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος 
– Οι τυχεροί που θα δουν αυξήσεις στις αποδοχές τους 

Ο χάρτης των φορολογικών 
υποχρεώσεων που «τρέχουν»

«Βουνό» είναι οι φορολογικές υπο-
χρεώσεις για εκατομμύρια φορολογου-
μένους και το 2021, καθώς θα πρέπει 
να πληρώσουν συνολικά πάνω από δύο 
δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολο-
γίζονται σε αυτό δόσεις για ρυθμισμένες 
οφειλές.

Παράλληλα, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 
οι φορολογούμενοι πρέπει να έχουν κα-
ταβάλει στην Εφορία φόρους συνολικού 
ύψους 3,98 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, 
μέχρι την Κυριακή έχουν διορία οι ιδι-
οκτήτες ακινήτων να πληρώσουν ηλε-
κτρονικά την 5η δόση του ΕΝΦΙΑ για το 
2020. Το συνολικό ποσό εκτιμάται στα 
423 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ημερο-
μηνία λήγει και η προθεσμία μισθωτών, 
συνταξιούχων, αυτοαπασχολουμένων 
και αγροτών να καταβάλουν την 7η 
δόση του φόρου εισοδήματος. Το συνο-
λικό ποσό που πρέπει να πληρωθεί από 
φυσικά και νομικά πρόσωπα υπολογίζε-
ται σε 745 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, την 
Παρασκευή 29 Ιανουαρίου εξέπνευσε η 
προθεσμία καταβολής του ΦΠΑ για το 
τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2020. 
Το συνολικό ποσό υπολογίζεται σε 625 
εκατομμύρια ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως όσοι φορο-
λογούμενοι αδυνατούν να εξοφλήσουν 
τις οφειλές τους έχουν τη δυνατότητα να 
τις ρυθμίσουν με την πάγια ρύθμιση σε 
έως 24 μηνιαίες δόσεις, αν πρόκειται για 
τακτικές οφειλές (ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, φόρος ει-
σοδήματος), ή σε 48 μηνιαίες δόσεις, αν 
πρόκειται για έκτακτες οφειλές (φόρος 
κληρονομιάς κ.ά.)

Ποιες δόσεις μεταφέρονται
Οφειλές οι οποίες θα έπρεπε κανονι-

κά να εξοφληθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 
και αφορούν δόση ή δόσεις ρυθμίσεων 
τμηματικής εξόφλησης οφειλών προς 
την Εφορία «παγώνουν».

Οι δόσεις που «παγώνουν» θα με-
ταφερθούν για πληρωμή στο τέλος 

των υπόλοιπων μηνιαίων δόσεων που 
ακολουθούν. Η συγκεκριμένη ρύθμιση 
αφορά επιχειρήσεις που έχουν κλείσει 
με κρατική εντολή, καθώς και εργαζομέ-
νους που είναι σε αναστολή συμβάσεων.

Τέλη κυκλοφορίας
Σημειώνεται ότι, εξαιτίας της πανδη-

μίας του κορονοϊού, το χρονοδιάγραμμα 
άλλαξε για πολλές πληρωμές, όπως για 
την καταβολή των τελών κυκλοφορίας, 
που πήρε παράταση έως τις 26 Φεβρου-
αρίου.

Μηδενικά θα είναι τα τέλη κυκλο-
φορίας στα αυτοκίνητα που εκπέμπουν 

έως 122 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο, 
τα οποία έχουν ταξινομηθεί μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2021. Όπως είχε ανακοι-
νωθεί, η κυβέρνηση αποφάσισε να μην 
αυξηθούν σε καμία περίπτωση τα τέλη 
κυκλοφορίας στα καινούρια αυτοκίνητα, 
εξαιτίας της ανόδου των εκπομπών CO2 
που προκαλεί το νέο πρότυπο μέτρησης, 
μειώνοντας τις τιμές χρέωσης και αντί-
στοιχα αυξάνοντας όρια των εκπομπών 
που αλλάζουν οι συντελεστές χρέωσης.

Ποιοι θα δουν αυξήσεις μισθών 
Σημαντικές αλλαγές στον υπολογι-

σμό των φορολογικών επιβαρύνσεων 

επί των εισοδημάτων των φυσικών προ-
σώπων θα τεθούν σε ισχύ από φέτος.

Εξαιτίας των αλλαγών, τα ποσά του 
φόρου εισοδήματος και της εισφοράς 
αλληλεγγύης που θα κληθούν να κατα-
βάλουν εκατομμύρια φορολογούμενοι 
θα είναι μειωμένα.

Μεγάλοι κερδισμένοι θα είναι οι αυ-
τοαπασχολούμενοι, οι οποίοι θα δουν τις 
ετήσιες επιβαρύνσεις από τον φόρο ει-
σοδήματος να μειώνονται έως και 60%, 
ενώ για φέτος η ειδική εισφορά αλλη-
λεγγύης μηδενίζεται.

Ευνοημένοι θα είναι και οι υψηλό-
μισθοι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα. 
Οι φορολογούμενοι αυτοί θα γλιτώσουν 
από την πληρωμή φόρων μεγάλου 
ύψους για τα εισοδήματα του 2020 και 
από την πληρωμή ειδικής εισφοράς αλ-
ληλεγγύης επίσης μεγάλου ύψους για τα 
εισοδήματα του 2021. Λιγότερο ευνοη-
μένοι θα είναι οι μισθωτοί του δημοσίου 
τομέα και οι συνταξιούχοι με χαμηλά και 
μεσαία εισοδήματα.

Κορονο-χρέη: 
Την άνοιξη η απόφαση
Την ίδια ώρα, παραμένει ανοιχτό το 

«παράθυρο» μιας νέας ρύθμισης «ει-
δικού σκοπού» για την εξόφληση των 
οφειλών σε πολλές δόσεις, οι οποίες 
μπορεί να φτάσουν και τις 120. Υπέρ μιας 
νέας ρύθμισης οφειλών έχουν ταχθεί και 
τα στελέχη του Γραφείου Προϋπολογι-
σμού του Κράτους στη Βουλή, καθώς 
εκτιμούν πως δεν είναι ασύμβατη με την 
κουλτούρα των πληρωμών μια διευκό-
λυνση στην εξόφληση των οφειλών μετά 
την πανδημία. Πάντως, για την επόμενη 
αξιολόγηση που θα πραγματοποιηθεί 
τον Μάρτιο φαίνεται ότι μεταφέρονται οι 
τελικές αποφάσεις για τη διαχείριση των 
χρεών της πανδημίας, όταν θα υπάρχει 
μια μεγαλύτερη βεβαιότητα για την εξέ-
λιξη της υγειονομικής κρίσης και το απο-
τύπωμά της στην οικονομία.

Τ Η Σ  Α Μ Α Λ Ι Α Σ  Κ Α Τ Ζ Ο Υ
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Στις 10 Φεβρουαρίου η καταβολή στους κληρονόμους 

Αναδρομικά: 
Ξεκινά τρίμηνο πληρωμών

Ξεκινά τον Φεβρουάριο τρίμηνο 
πληρωμών για τρεις κατηγορί-
ες δικαιούχων αναδρομικών. 

Η αρχή θα γίνει στις 10 Φεβρουαρίου 
με τους δικαιούχους κληρονόμους 
θανόντων συνταξιούχων, θα ακο-
λουθήσουν τον Μάρτιο-Απρίλιο οι 
συνταξιούχοι με περισσότερα από 30 
χρόνια υπηρεσίας, ενώ μέχρι το τέλος 
Απριλίου θα πληρωθούν τα ποσά και 
στους συνταξιούχους που εργάζονται.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι το Πάσχα το 
αργότερο θα εκδοθεί και η απόφαση του 
ΣτΕ για τα κομμένα δώρα και τις επικου-
ρικές συντάξεις. Οι αυξήσεις στις συντά-
ξεις που οφείλονται από τον ασφαλιστικό 
νόμο Βρούτση για όσους έχουν περισσό-
τερα από 30 χρόνια ασφάλισης θα πλη-
ρωθούν, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής 
προγραμματισμό, σε τρεις δόσεις, ως 
εξής:

• Στους νέους συνταξιούχους που 
υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης από 
τις 13 Μαΐου 2016 και μετά.

• Στους παλαιούς συνταξιούχους που 
ήταν ήδη συνταξιούχοι ή είχαν ήδη υπο-
βάλει αίτηση πριν από την ψήφιση του 
νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή πριν από 
τις 13 Μαΐου 2016.

• Σε όλους τους δικαιούχους, παλαι-
ούς και νέους συνταξιούχους, που θα λά-
βουν και τα αναδρομικά που δικαιούνται, 
τα οποία θα είναι τουλάχιστον 17 μηνών 
για τους νέους και 18 μηνών για τους 
παλαιούς συνταξιούχους. Καθώς οι νέοι 
συνταξιούχοι αναμένεται να λάβουν τις 
αυξήσεις τους τον Φεβρουάριο και οι πα-
λαιοί τον Μάρτιο, τα αναδρομικά θα είναι 
17-18 μηνών. Υπενθυμίζεται πως οι νέοι 
συνταξιούχοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί 
με τον νόμο Κατρούγκαλου, καθώς υπέ-
βαλαν αίτηση από 13 Μαΐου 2016 και 
μετά, δικαιούνται εξαρχής το 100% της 
αύξησης.

Εργαζόμενοι - συνταξιούχοι
Παράλληλα, αναδρομικά έως και 

ενός έτους και αύξηση 75% στη μηνιαία 
σύνταξή τους θα λάβουν, με σημαντική 
καθυστέρηση τον Απρίλιο, οι κατηγορίες 
των συνταξιούχων που εργάζονται. Και 
αυτό, γιατί θα μειωθεί το «πέναλτι» στο 
30% αναδρομικά από τη σύνταξη Μαρ-
τίου 2020, όταν τέθηκε σε ισχύ με βάση 
τον νέο ασφαλιστικό νόμο. Κερδισμένοι 
από το νέο μέτρο είναι περίπου 25.000-
30.000 συνταξιούχοι που ξεκίνησαν να 
εργάζονται μετά τις 13 Μαΐου 2016 ή συ-
νταξιοδοτήθηκαν μετά την ίδια ημερομη-
νία και συνεχίζουν εργαζόμενοι. Το συ-
νταξιοδοτικό τους εισόδημα από κύριες 
και επικουρικές καταβάλλεται μειωμένο 
κατά 60%. Από τον Μάρτιο του 2020 θα 
έπρεπε να καταβάλλεται μειωμένο κατά 
30% (αντί 60% που όριζε ο νόμος Κα-
τρούγκαλου), ωστόσο το νέο «πέναλτι» 
δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί.

Συνεπώς δικαιούνται αύξηση 75% 
στη μηνιαία σύνταξή τους και αναδρο-
μικά τουλάχιστον 12 μηνών από τη δια-
φορά, καθώς το νέο μειωμένο «πέναλτι» 
μετράει από τη σύνταξη Μαρτίου και, 
σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ανα-

μένεται να εφαρμοστεί τον Απρίλιο με 
σημαντική καθυστέρηση.

Εξάλλου, άλλοι 56.000 εργαζόμενοι 
συνταξιούχοι ανήκουν στο παλαιότε-
ρο –προ νόμου Κατρούγκαλου– καθε-
στώς, καθώς είχαν ήδη αναλάβει εργα-
σία ως συνταξιούχοι πριν από τον Μάιο 
του 2016. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 
συγκεκριμένοι συνταξιούχοι, που είχαν 
αναλάβει εργασία πριν από την έναρξη 
ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου (πριν 
από τις 13 Μαΐου 2016) και εξαιρέθηκαν 
από το ψαλίδι του 60% υπαγόμενοι στο 
προγενέστερο καθεστώς, διατηρούν το 
ισχύον καθεστώς τους έως την 1η Μαρ-
τίου 2022.

Κληρονόμοι
Όσον αφορά στα αναδρομικά στους 

δικαιούχους κληρονόμους θανόντων 
συνταξιούχων, που υπέβαλαν ηλεκτρο-
νικά τη σχετική υπεύθυνη δήλωση/αί-
τηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, θα 
καταβληθούν ως εξής:

• Στις 10 Φεβρουαρίου 2021 θα κα-
ταβληθούν τα ποσά στους δικαιούχους 

που έχουν υποβάλει οριστικά την αίτηση 
με όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά και 
έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η επεξεργα-
σία του αιτήματος.

• Στις 10 Μαρτίου 2021 θα πληρω-
θούν οι κληρονόμοι που θα υποβάλουν 
οριστικά τα απαιτούμενα έγγραφα στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα έως τις 28 
Φεβρουαρίου 2021. Διευκρινίζεται ότι 
η προθεσμία της 28ης Φεβρουαρίου 
είναι ενδεικτική και ότι η ηλεκτρονική 
υπηρεσία θα παραμείνει ανοικτή για την 
υποβολή δικαιολογητικών και μετά την 
ημερομηνία αυτή, για τις περιπτώσεις 
εκείνες που θα καθυστερήσει η έκδοση 
των αναγκαίων πιστοποιητικών.

Στις 12 Απριλίου 2021 θα καταβλη-
θούν τα αναδρομικά σε όσους έχουν 
κληρονομικό δικαίωμα από διαθήκη. 
Στις περιπτώσεις αυτές, οι δικαιούχοι 
θα κληθούν εντός του Φεβρουαρίου να 
υποβάλουν επιπλέον στοιχεία της διαθή-
κης, ώστε να είναι εφικτή η επεξεργασία 
του αιτήματος.

Τ Η Σ  Α Μ Α Λ Ι Α Σ  Κ Α Τ Ζ Ο Υ
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παραοικονομικά

Έκδηλη είναι η αγωνία στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων για την πορεία της αγοράς, υπό τον φόβο ενδεχόμενης νέας έξαρ-
σης των κρουσμάτων του κορονοϊού. Μέχρι στιγμής, οι έμποροι στη συντριπτική 
πλειονότητα εμφανίζονται ικανοποιημένοι και πολλοί... ευχάριστα αιφνιδιασμέ-
νοι, βλέποντας τους τζίρους να αυξάνονται με ποσοστά πάνω από 50%. Ωστόσο, 
το σημείο καμπής είναι τα κρούσματα των επόμενων ημερών. Αν τα πράγματα 
ξεφύγουν και πάμε σε νέο lockdown, τότε θα μιλάμε για σενάριο καταστροφής. 
Όπως λέει και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, ήδη 7 στις 10 επιχειρήσεις βρί-
σκονται στην «πορτοκαλί ζώνη» των λουκέτων και τρέμουν στην ιδέα ενός 
νέου εφιάλτη. Αυτό ούτε που θέλουν να το σκέφτονται οι Άδωνις Γεωργιάδης και 
Νίκος Παπαθανάσης, καθώς κανείς δεν θα ξέρει πλέον τι μπορεί να ξημερώσει, 
αν επέλθει το... μοιραίο. 

Τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων βρίσκονται σε σταθερά πτωτική πορεία, 
και αυτό αποτυπώθηκε τόσο κατά την έκδοση του δεκαετούς την περασμένη Τε-
τάρτη όσο και στην επανέκδοση του 30ετούς, την προπερασμένη εβδομάδα. Οι 
εξελίξεις στη δευτερογενή αγορά ομολόγων δείχνουν ότι το δεκαετές μπορεί να 
υποχωρήσει άνετα κάτω από το 0,30% στο τέλος του έτους, αν λάβουμε υπόψη 
μας ότι το «story» της ανάκαμψης της οικονομίας βρίσκεται μπροστά μας. Τα 
χαμηλά επιτόκια είναι ένα από τα εργαλεία της κυβέρνησης, ώστε να δανείζεται 
φτηνά μέσω του ΟΔΔΗΧ και να κρατάει στο... ύψος τους τα ταμειακά διαθέσιμα. 
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες που προκύπτουν 
λόγω των συνεπειών της πανδημίας. Και αυτό αναμένεται να ισχύσει σταθερά 
και τους επόμενους μήνες.

Τρέμουν ένα νέο lockdown Επιτόκια για… πανηγύρια

Η μεγάλη αύξηση των καταθέσεων κατά τον τελευταίο χρόνο δημιουργεί 
αισιοδοξία στο οικονομικό επιτελείο ότι θα μπορέσει να στηρίξει την αύξηση των 
δημοσίων εσόδων. Αυτή η εικόνα καταγράφηκε τον Δεκέμβριο, όπως φαίνεται 
από τα στοιχεία του Προϋπολογισμού. Στην Πλατεία Συντάγματος πιστεύουν ότι 
έχει συσσωρευτεί «λίπος», καθώς οι φορολογούμενοι καταναλώνουν λιγότερα 
και, ως εκ τούτου, τους επόμενους μήνες, όσοι πήραν λεφτά θα είναι σε θέση 
να... δώσουν, καθώς ήδη έχουν κάνει... καβάτζα. Λέτε; 

Την επιτομή της αποτυχίας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί η κατάστα-
ση στον ΕΦΚΑ. Το 2017, με τον νόμο Κατρούγκαλου, έγινε μια ενοποίηση των 
φορέων, και εκεί αποκαλύφθηκε το μεγάλο μπάχαλο. Ταμεία χωρίς διασύνδεση 
με τον ενιαίο φορέα, εκατοντάδες χιλιάδες φάκελοι στα αζήτητα και «βουνό» οι 
αιτήσεις για απονομή συντάξεων. Και δεν έφταναν όλα αυτά, είχαν υπογράψει 
μέχρι και τη μείωση του προσωπικού κατά 2.134 άτομα το 2020! Και μετά ψά-
χνουμε να βρούμε γιατί δεν εκδίδονταν οι συντάξεις και γιατί είχε «φρακάρει» το 
σύστημα. Ούτε ο... Μάικ Λαμάρ δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την κατάστα-
ση. Τώρα, ο Κωστής Χατζηδάκης με τον project manager Μιχάλη Κεφαλογιάννη 
θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν, καθώς η εκκαθάριση των εκκρεμών συντάξεων 
έως το τέλος του έτους είναι μια ισχυρή δέσμευση της κυβέρνησης έναντι των 
δανειστών. Η «νέα ΔΕΗ», όπως έχει κατονομάσει το εγχείρημα ο υπουργός Ερ-
γασίας, περιμένει... εξυγίανση!

Στήριγμα στις καταθέσεις

Το μπάχαλο του ΣΥΡΙΖΑ στον ΕΦΚΑ
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Κινητοποιήσεις αγροτών σε Σέρρες και Καρδίτσα 

Ζεσταίνουν τα τρακτέρ τους οι αγρότες 
Κινητοποιήσεις   ετοιμάζουν οι 

αγρότες των Σερρών  διεκ-
δικώντας την ικανοποίηση 

μιας σειράς αιτημάτων τους που όπως 
λένε μένουν στα συρτάρια για πολλούς 
μήνες. Οι αγρότες θα συγκεντρωθούν 
την ερχόμενη Παρασκευή 5 Φεβρουα-
ρίου στις 11 το πρωί με τα τρακτέρ τους 
έξω από την Περιφερειακή Ενότητα 
Σερρών προκειμένου να παραδώσουν 
ψήφισμα με τα αιτήματα τους στον 
Αντιπεριφερειάρχη, Σερρών Παναγιώτη 
Σπυρόπουλο. 

«Είναι μια ύστατη  προσπάθεια για 
να ικανοποιηθούν τα αιτήματα μας και 
να σταματήσει η οικονομική καταστρο-
φή στην οποία έχουμε περιέλθει» το-
νίζει στην Καρφίτσα  ο Πρόεδρος των 
Αγροτοκτηνοτρόφων του νομού Σερρών 
Στέργιος Λήτος και ξεκαθαρίζει ότι οι 
κινητοποιήσεις δεν θα περιλαμβάνουν 
αποκλεισμούς δρόμων με τρακτέρ και 
πολυπληθείς συγκεντρώσεις λόγω μέ-
τρων προστασίας από τον κορονοϊό. 

Τα βασικά αιτήματα της διαμαρτυρί-
ας των Σερραίων Αγροτών είναι:

• Να δοθεί ενίσχυση στους βαμβακο-
παραγωγούς λόγω covid-19.

• Να δοθούν άμεσα αποζημιώσεις 
στους πληγέντες- από τις πρόσφατες 
πλημμύρες- παραγωγούς.

• Να δοθεί λύση στο πρόβλημα των 
εξοντωτικών προστίμων που επιβάλλο-
νται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

• Να αρθεί το «πράσινο τέλος» στους 
αγρότες, που όχι μόνο δεν έχει συμβάλ-
λει στη μείωση του κόστους παραγωγής, 
αλλά αντίθετα το επιβαρύνει ακόμη πε-
ρισσότερο.

• Να δοθεί λύση στο μείζον πρόβλη-
μα των τευτλοπαραγωγών, που «έπε-
σαν» θύματα παραπλάνησης και σήμερα 
είναι αντιμέτωποι με ένα οικονομικό αδι-
έξοδο .

Οι αγρότες ζητούν επίσης αύξηση στις 
τιμές των προϊόντων και μείωση του κό-
στους παραγωγής με «αιχμή του δόρα-
τος» το πετρέλαιο, η τιμή του οποίου εί-
ναι υψηλή όπως και αυτή του ρεύματος.

«Είμαστε ενωμένοι όλοι οι αγρότες 
και οι κτηνοτρόφοι  των Σερρών για να 

πετύχουμε καλύτερες επαγγελματικές 
συνθηκών και της δίκαιης απόδοσης 
όσων δικαιούμαστε. Αρνούμαστε να 
ακούσουμε για ακόμη μια φορά υποσχέ-
σεις και να αντιμετωπιστούμε με ψηφο-
θηρικά κίνητρα και ως επαγγελματίες- 
πολίτες τρίτης κατηγορίας» ξεκαθαρίζει  
ο κ Λήτος.

Θα ξεκινήσουν συγκεντρώσεις με τα 
τρακτέρ κατά τόπους στα χωριά και ακο-
λούθως, στις 11 το πρωί θα συγκεντρω-
θούν όλα στη διασταύρωση του ΟΣΕ, 
στην περιμετρική οδό και θα οδηγηθούν 
στο κέντρο της πόλης των Σερρών. 

«Βόμβα» για τους τευτλοπαραγω-

γούς από τη Συνεταιριστική τράπεζα 
 Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στους 

τευτλοπαραγωγούς των Σερρών  έγγρα-
φο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών  
που  τους ζητά να επιστρέψουν το 20% 
από τα χρήματα που έλαβαν για την πλη-
ρωμή της παραγωγής τους, το 2017.

Μέχρι στιγμής έχουν ειδοποιηθεί 12 
τευτλοπαραγωγοί των Σερρών οι όποιοι 
έμειναν εμβρόντητοι από την ειδοποί-
ηση. Όπως εξηγεί στην karfitsa ο τευτ-
λοπαραγωγός, Στέργιος Νικολής, «πριν 
από τρία χρόνια η Συνεταιριστική Τράπε-
ζα Σερρών μεσολάβησε για να πληρώσει 
τους παραγωγούς που έχαναν τα χρήμα-

τα τους από την παραγωγή τεύτλων του 
2017. Ταυτόχρονα ως εγγύηση, δέσμευ-
σε ποσότητα ζάχαρης της ΕΒΖ, ίσης αξίας 
με τις πληρωμές που έδωσε συνολικά». 

Οι παραγωγοί του νομού έλαβαν ει-
δοποιητήριο με courier με το οποίο ενη-
μερώνονταν για  ένα χρέος που όπως 
λένε δεν τους αφορά. 

«Για κάθε παραγωγό η επιστροφή 
που ζητείται ξεπερνά τα 1500ευρώ. Είναι 
αδύνατον να επιστρέψουμε χρήματα που 
μας δόθηκαν ως αντίτιμο για την παρα-
γωγή μας πριν από τρία χρόνια. Εμείς δεν 
έχουμε καμία σχέση με τη ζάχαρη που 
πήρε η Συνεταιριστική Τράπεζα ως εγγύ-
ηση του ποσού που μας δόθηκε για την 
παραγωγή του 2017. Τώρα  καλούμαστε 
να καταβάλλουμε το 20% από τα χρήμα-
τα για τις σοδειές μας, από τον κόπο μας, 
τον ιδρώτα μας. Ας ρωτήσουν την διοίκη-
ση της ΕΒΖ για να μάθουν τι ακριβώς συ-
νέβη» αναφέρει στην karfitsa o Στέργιος 
Νικολής τευτλοπαραγωγός των Σερρών.

Κινητοποιήσεις αγροτών 
και στην Καρδίτσα 
Νέος κύκλος αγροτικών κινητοποιή-

σεων έχει ξεκινήσει σε χωριά της Καρδί-
τσας, με τους αγρότες να αφήνουν ανοι-
χτό το ενδεχόμενο για κινητοποιήσεις και 
μπλόκα από τις αρχές του Φεβρουαρίου.

Τα μέλη της Πανελλαδικής Επιτρο-
πής Μπλόκων κάνουν κάλεσμα σε όλους 
τους ανθρώπους του πρωτογενούς το-
μέα, του εμπορικού κινήματος και τους 
αυτοαπασχολούμενους για ευρύ συμμε-
τοχή στις κινητοποιήσεις που θα εξαγγεί-
λουν, ζητώντας  άμεσα αποζημιώσεις και 
μέτρα προκειμένου να στηριχθούν από 
τις πληγές που άφησε πίσω της η κακο-
καιρία. Παράλληλα υπογραμμίζουν ότι 
οι απώλειες του αγροτικού εισοδήματος 
λόγω της πανδημίας, είναι τεράστια. Οι 
αγρότες διεκδικούν δωρεάν και δημό-
σια υγεία παντού ζητώντας ενίσχυση των 
κέντρων Υγείας και των νοσοκομείων. 
Επίσης αποζημιώσεις για τις ζημιές που 
υπέστησαν οι αγρότες λόγω του «Ιανού» 
καθώς όπως αναφέρουν  υπάρχουν πολ-
λοί που δεν έλαβαν τα χρήματα που τους 
υποσχέθηκαν και αντιπλημμυρικά έργα 
για την προστασία των περιουσιών τους. 
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Ο Βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ Θεόδωρος Καράογλου στην karfitsa 

Έδωσα το 100% των δυνάμεων μου για να 
υπηρετήσω τους πολίτες Μακεδονίας και Θράκης 

«Κάθε ημέρα έδωσα το 100% των 
δυνάμεών μου για να υπηρετήσω τους 
πολίτες της Μακεδονίας και της Θράκης, 
παρέδωσα τη σκυτάλη έχοντας ήσυχη τη 
συνείδηση μου» δήλωσε ο μέχρι πρότι-
νος Υφυπουργός Εσωτερικών με αρμο-
διότητα Μακεδονία και Θράκη Θεόδωρος 
Καράογλου, αναφερόμενος στην θητεία 
που ολοκλήρωσε στο Διοικητήριο. Ο 
Βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ υπο-
γράμμισε πως η μάχη με τον κορωνοϊό 
συνεχίζεται και χρειάζεται διπλή προσο-
χή καθώς, όπως επισήμανε «ο εχθρός 
δεν μόνο αόρατος πλέον, είναι και με-
ταλλαγμένος». Εξήγησε πως το ενδεχό-
μενο λήψης νέων υγειονομικών μέτρων 
παραμένει στο τραπέζι. Όσον αφορά τις 
διερευνητικές επαφές με την Τουρκία ο κ. 
Καράογλου τόνισε «“σπάσαμε τον πάγο” 
με την Τουρκία και προσερχόμαστε στις 
συζητήσεις με ψυχραιμία, καθαρό μυα-
λό, ξεκάθαρες και ανυποχώρητες εθνι-
κές θέσεις». 

Σας προβληματίζουν οι τεράστιες 
ουρές έξω από καταστήματα; Υπάρχει 
περίπτωση νέου lockdown; Η κυβέρνη-
ση μπορεί να συνεχίσει να στηρίζει οικο-
νομικά επιχειρήσεις και εργαζόμενους; 
«Η μάχη με τον κορωνοϊό συνεχίζεται. Ο 
“εχθρός” δεν είναι μόνο αόρατος, πλέον 
είναι και μεταλλαγμένος, γι’αυτό χρει-
άζεται διπλή προσοχή από όλους μας. 
Το γεγονός ότι άνοιξε το λιανεμπόριο, 
εξέλιξη η οποία βασίστηκε στη σταθε-
ροποιημένη επιδημιολογική εικόνα, δεν 
σημαίνει ότι “τελειώσαμε” με την πανδη-
μία και ουδείς πρέπει να λησμονεί ότι η 
κατάσταση παραμένει εύθραυστη, όπως 
αποδεικνύεται από την ανοδική τάση που 
καταγράφουν τα ημερήσια κρούσματα τα 
τελευταία 24ωρα. 

Ως εκ τούτου είναι αυτονόητο ότι Πο-
λιτεία, καταστηματάρχες και καταναλω-
τές πρέπει να συνεργαστούμε αρμονικά 
ώστε να αποτραπούν συνθήκες συνω-
στισμού, γεγονός που θα επιτρέψει στην 
αγορά να κρατηθεί “ζωντανή” και να 

αποφύγουμε ένα τρίτο κύμα της πανδη-
μίας. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, οι έλεγ-
χοι θα είναι εντατικοί. 

Εάν, παρόλα αυτά, η κατάσταση ξε-
φύγει, το ενδεχόμενο λήψης νέων υγειο-
νομικών μέτρων παραμένει στο τραπέζι. 
Είναι όμως κρίμα και άδικο για τη συντρι-
πτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που 
έχουν εναρμονιστεί πλήρως με τις προδι-
αγραφές που έθεσε η Πολιτεία να “πλη-

ρώσουν” την ασυνέπεια των λίγων που 
θα παραβλέψουν τις σχετικές οδηγίες». 

Ποια η άποψη σας για την πρώτη 
φάσης των διερευνητικών επαφών με 
την Τουρκία; Πια έκβαση θα θεωρούσα-
τε θετική για την χώρα μας;  «Πιστεύω 
ότι οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας είναι 
πάντα χρήσιμοι. Στην προκειμένη περί-
πτωση είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε 
για αποτελέσματα καθώς οι συνομιλίες 

είναι άτυπες. Αποτελούν ένα χρήσιμο 
εργαλείο, όμως δεν θεωρούνται δια-
πραγματεύσεις, ούτε έχουν δεσμευτικό 
χαρακτήρα. 

Υπό αυτό το πρίσμα θεωρώ ότι με τον 
61ο γύρο των διερευνητικών επαφών 
“σπάσαμε τον πάγο” με την Τουρκία και 
προσερχόμαστε στις συζητήσεις με ψυ-
χραιμία, καθαρό μυαλό, ξεκάθαρες και 
ανυποχώρητες εθνικές θέσεις. Τους μή-
νες που προηγήθηκαν, ασκώντας ενεργή 
εξωτερική πολιτική, η Ελλάδα έχει πλέον 
θετικά κεκτημένα στη Μεσόγειο. Προφα-
νώς η Τουρκία δεν έγινε “καλός γείτονας” 
από τη μια στιγμή στην άλλη και είναι 
στο δικό της χέρι, αφήνοντας στην άκρη 
θέματα “γκρίζων ζωνών” στο Αιγαίο και 
αποστρατικοποίησης των νησιών, να 
συμβάλλει στην άρση του κλίματος κα-
χυποψίας και έλλειψης εμπιστοσύνης 
που υπάρχει με δική της υπαιτιότητα.  

Ο επικεφαλής της ελληνικής δια-
πραγματευτικής ομάδας είναι εξαιρετικά 
έμπειρος και δεν χωρά καμία αμφιβολία 
πως η Ελλάδα συζητά χωρίς να διαπραγ-
ματεύεται οποιοδήποτε θέμα αφορά την 
εθνική της κυριαρχία, ούτε προσέρχε-
ται στις διερευνητικές με τη λογική του 
“σφάξε με Πασά ν’ αγιάσω”». 

Σε πιο βαθμό ολοκληρώσατε τους 
στόχους σας ως Υφυπουργός Εσωτερι-
κών με αρμοδιότητα τη Μακεδονία και 
τη Θράκη;  «Οι στόχοι που μου έθεσε ο 
Πρωθυπουργός με την ανάληψη των 
καθηκόντων μου στο Διοικητήριο, επε-
τεύχθησαν όλοι. Το Τεχνολογικό Πάρκο 
4ης Γενιάς “Thess Intec” μπήκε σε τροχιά 
υλοποίησης, ο διεθνής αρχιτεκτονικός 
διαγωνισμός της ΔΕΘ-HELEXPO προχω-
ρά ταχύτατα, ενώ η Διεύθυνση Ιδιωτικών 
Επενδύσεων που εδρεύει στο Υπουργείο 
Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και 
Θράκης) ενέκρινε το 2020 συνολικά 342 
επενδυτικά σχέδια, με το ποσό ενίσχυσης 
να ανέρχεται σε 104,2 εκ. ευρώ και το 
πρώτο τρίμηνο του 2021 θα εγκριθούν 
και προστεθούν επιπλέον 79 επενδυτικά 
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σχέδια, επιλέξιμου προϋπολογισμού πε-
ρίπου 500 εκ. ευρώ. 

Προφανώς εχθρός του καλού είναι 
πάντα το καλύτερο,  όπως επισήμανα 
όμως στην τελετή παράδοσης-παρα-
λαβής παρέδωσα τη σκυτάλη έχοντας 
ήσυχη τη συνείδησή μου, γνωρίζοντας 
ότι κάθε ημέρα έδωσα το 100% των δυ-
νάμεών μου για να υπηρετήσω τους πο-
λίτες της Μακεδονίας και της Θράκης». 

Έχει ξεκινήσει και πάλι η συζήτηση 
γύρω από την ΔΕΘ με το αίτημα για με-
τεγκατάσταση στη Δυτική Θεσσαλονίκη 
να έχει επανέλθει. Ποια πιστεύετε πως 
είναι πιο ρεαλιστική και συμφέρουσα 
λύση. Μετεγκατάσταση ή ανάπλαση 
του Εκθεσιακού φορέα την οποία έχει 
εξαγγείλει και ο πρωθυπουργός; «Υπη-
ρετώντας την επίσημη θέση της Κυβέρ-
νησης εργάστηκα για την ανάπλαση των 
εγκαταστάσεων της Διεθνούς Εκθέσε-
ως Θεσσαλονίκης. Θυμίζω ότι το θέμα 
έκλεισε τον Σεπτέμβριο του 2019, όταν 
ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσο-
τάκης, από το βήμα της 84ης ΔΕΘ, συ-
μπεριέλαβε το συγκεκριμένο εγχείρημα 
μεταξύ των πέντε εμβληματικών έργων 
της διακυβέρνησής του. 

Παραμένω στην άποψη αυτή, διότι η 
άποψή μου δεν καθορίζεται από το εάν 

ασκώ ή όχι τα καθήκοντα του Υφυπουρ-
γού Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θρά-
κης), δεν μεταβάλλεται από το εάν κατέ-
χω τίτλους και αξιώματα, ούτε εξαρτάται 
από προσωπικές στοχεύσεις. 

Σαφώς η δυτική Θεσσαλονίκη πρέ-
πει να αναπτυχθεί και ως Βουλευτής της 
ΝΔ στη Β’  Θεσσαλονίκης αγωνίζομαι για 
αυτό. Σαφώς το ενδιαφέρον πρέπει να 
στραφεί και σε αυτό το τμήμα της πόλης 
και διεκδικώ το καλύτερο για την ευρύ-
τερη περιοχή. Σαφώς και οι κάτοικοί της 
έχουν κάθε δίκιο να αγωνιούν για τον 
τόπο τους και συντάσσομαι μαζί τους. Σα-
φώς και δεν χωρά καμία αμφιβολία πως 
η καθυστέρηση στην ανάπτυξη της δυτι-
κής πλευράς της πόλης πρέπει να αντι-
μετωπιστεί άμεσα με ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις και μεγάλα αναπτυξιακά 
έργα.  Γι’ αυτό θεωρώ ότι πρέπει να κα-
θίσουμε όλοι στο τραπέζι του διαλόγου 
και μέσα από την ανταλλαγή προτάσεων 
να καταλήξουμε σε ένα κοινό πλάνο για 
την αναπτυξιακή προοπτική της δυτικής 
Θεσσαλονίκης».

Ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιό-
τητες για την Θεσσαλονίκη το νέο έτος;  
«Βασική μας προτεραιότητα πρέπει να εί-
ναι η ομοψυχία! Ώστε να κοιτάζουμε όλοι 
οι ενεργοί πολίτες προς την ίδια κατεύ-

θυνση για να προχωρήσουν απρόσκοπτα 
και να αποκτήσουν σάρκα και οστά τα με-
γάλα έργα υποδομών που στηρίζουν την 
οικονομία και την κοινωνία και τα οποία 
βρίσκονται σε εξέλιξη: όπως το Μετρό, η 
υπερυψωμένη ανατολική περιφερειακή 
οδός (fly over), η ολοκλήρωση της σύν-
δεσης του 6ου προβλήτα του ΟΛΘ με το 
σιδηροδρομικό δίκτυο και την ΠΑΘΕ, το 

“ορφανό” χιλιόμετρο Μουδανιών-Ποτί-
δαιας και η ολοκλήρωση του τμήματος 
Θέρμη-Γαλάτιστα. 

Χρόνος για χάσιμο δεν υπάρχει, όπως 
δεν υπάρχει και χώρος για διχόνοια.  Το 
χρωστάμε στην πόλη, στους συμπολίτες 
μας, στα παιδιά μας. Τα παθήματα του 
πρόσφατου και μακρινού παρελθόντος 
πρέπει να γίνουν μαθήματα του σήμερα». 

συνέντευξη

Το θέμα της ΔΕΘ έκλεισε τον Σεπτέμβριο του 

2019, όταν ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος 

Μητσοτάκης, συμπεριέλαβε την ανάπλασή 

της μεταξύ των πέντε εμβληματικών έργων 

της διακυβέρνησής του. 



10 30.01.2021

Ελπίδες για καταπολέμηση των συμπτωμάτων 

Η κολχικίνη δεν υπάρχει σε επάρκεια 
στα ράφια των φαρμακείων  

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 
του Υπουργείου Υγείας, αφού 
αξιολόγησε λεπτομερώς τα 

πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα 
που έχουν ανακοινωθεί, αποφάσισε 
ομόφωνα να εντάξει την κολχικίνη στο 
θεραπευτικό πρωτόκολλο για την αντι-
μετώπιση της νόσου COVID-19. Όπως 
αποφασίστηκε, στη χώρα μας, η κολχι-
κίνη θα χορηγείται σε ασθενείς εκτός 
νοσοκομείου, άνω των 60 ετών, με 
θετικό μοριακό τεστ, ανεξάρτητα από 
το εάν έχουν ή όχι υποκείμενα νοσήμα-
τα - Επίσης, σε ασθενείς 18-60 ετών με 
τουλάχιστον ένα υποκείμενο νόσημα ή 
πυρετό πάνω από 38 για τουλάχιστον 
48 ώρες. Σύμφωνα με τις οδηγίες του 
υπουργείου Υγείας, η κολχικίνη θα 
χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή 
και παρακολούθηση και απαγορεύεται 
η ταυτόχρονη χρήση ερυθρομυκίνης, 
κλαριθρομυκίνης, αζιθρομυκίνης, 
κυκλοσπορίνης και βεραπαμίλης.

Για παράδειγμα μπορεί να χορηγηθεί 
σε έναν νέο ο οποίος έχει σακχαρώδη 
διαβήτη, βαριά υπέρταση, καρδιοπάθει-
ες, βρογχικό άσθμα, ή είναι παχύσαρκος. 
Η κολχικίνη θα δίνεται υπό τη μορφή χα-
πιού, αποκλειστικά με συνταγογράφηση. 
Δεν μπορεί κάποιος να πάει στο φαρμα-
κείο να  πάρει το φάρμακο. Θα το χορη-
γεί ο γιατρός με συνταγή και θα  παρα-
κολουθεί τον ασθενή μήπως εμφανίσει 
κάποια παρενέργεια όπως π.χ διάρροια.

«Δεν υπάρχει επάρκεια κολχικίνης 
στα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης», ανα-
φέρει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού 
συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσης Ευ-
γενίδης και εξηγεί ότι «εδώ και καιρό η 
προμήθεια για τη χορήγηση του φαρμά-
κου σε ασθενείς που λαμβάνουν χρόνια 
την κολχικίνη γίνεται με παραγγελία από 
το εξωτερικό μέσω  του ΙΦΕΤ και φυσι-
κά με τη συνταγογράφιση γιατρού. Για 
να αρχίσει η συνταγογράφηση  και για 
τον COVID 19 θα πρέπει να εξασφαλι-

στεί μεγάλη ποσότητα για τη χώρα μας 
ώστε να μην προκληθεί πρόβλημα σε 
όσους κάνουν θεραπεία». Ο κ. Ευγενίδης 
εξηγεί ότι οι φαρμακοποιοί στης Θεσσα-
λονίκη γνωρίζουν τις δόσεις κολχικίνης 
που χρειάζονται και προγραμματίζουν τις 
παραγγελίες τους, αν εμφανιστεί κάποιο 
κύμα συνταγών για ασθενείς με κορονο-

ϊό, τότε θα προκληθεί μεγάλο πρόβλημα. 
«Ακούσαμε ότι θα γίνει εισαγωγή μεγά-
λων ποσοτήτων κολχικίνης στη χώρα 
μας, ακόμη όμως δεν είδαμε να υλοποι-
είται μεγάλη παραγγελία αυτής της ουσί-
ας» υπογραμμίζει ο κ. Ευγενίδης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του φαρ-
μακευτικού συλλόγου Θεσσαλονίκης, 

δεν είναι το φάρμακο για να «σκοτώσει» 
τον κορονοϊό. Είναι όμως ένα αντιφλεγ-
μονώδες που όπως αναφέρει  «χτυπά» 
την φλεγμονή που προκαλεί ο κορονο-
ϊός στον ανθρώπινο οργανισμό.  Είναι 
ένα πολύ παλιό φάρμακο, 100 ετών. Ένα 
φάρμακο το οποίο είναι διαδεδομένο 
για τη θεραπεία διαφόρων φλεγμονω-
δών παθήσεων που κύριο στοιχείο τους 
είναι η φλεγμονή, π.χ. μεσογειακός πυ-
ρετός, ουρική αρθρίτιδα (γνωστή και ως 
«ποδάγρα»), περικαρδίτιδες, ακόμη και 
έμφραγμα του μυοκαρδίου, ρευματοπά-
θειες, κ.α. 

Η ελληνική επιστημονική 
έρευνα έδειξε τον δρόμο
Τον περασμένο Απρίλιο άρχισαν στην 

χώρα μας οι μελέτες για την κολχικίνη 
από Έλληνες επιστήμονες κατά τη δι-
άρκεια του πρώτου κύματος της πανδη-
μίας και τα αποτελέσματα της μελέτης 
GRECCO-19 που δημοσιεύτηκαν ήταν 
πολύ ενθαρρυντικά. Κύριος ερευνητής 
ήταν  ο καθηγητής Σπύρος Δευτεραίος 
και επιβλέπων ερευνητής ο  ομότιμος 
καθηγητής Καρδιολογίας του ΕΚΠΑ και 
της GRECCO-19 Χριστόδουλος Στεφανά-
δης. Στις  βιοχημικές εξετάσεις των 105 
ασθενών που συμμετείχαν στην ελληνι-
κή μελέτη φάνηκε ότι η κολχικίνη δρα 
αντιφλεγμονωδώς, δηλαδή καταπολεμά 
τη φλεγμονή. Ακολούθησε η μεγάλη κα-
ναδική μελέτη COLCORONA, με ελληνική 
συμμετοχή, τα προκαταρκτικά αποτε-
λέσματα της οποίας ήταν εντυπωσιακά.  
Η κολχικίνη σε εξωνοσοκομειακούς 
ασθενείς έδειξε μείωση της θνητότητας 
κατά 44%, μείωση της ανάγκης διασω-
λήνωσης κατά 50% και μείωση των ει-
σαγωγών στα νοσοκομεία κατά 25% από 
αυτόν τον πληθυσμό.

Αυτά τα στοιχεία  οδήγησαν τους ειδι-
κούς να δώσουν το «πράσινο φως» για 
τη χορήγησή της σε ασθενείς με κορονο-
ϊό στη χώρα μας.
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Νέο Πρωτόκολλο αναπτύσσει το τμήμα Χημείας του ΑΠΘ 

Έρευνες για τις μεταλλάξεις 
του κορονοϊού στην Θεσσαλονίκη 

Συναγερμός έχει σημάνει στην 
επιστημονική κοινότητα της 
Θεσσαλονίκης μετά την επιβε-

βαίωση κρουσμάτων με το μεταλλαγ-
μένο βρετανικό στέλεχος στη Βόρεια 
Ελλάδα. Η επιστημονική κοινότητα   
αναζητά την ημερομηνία άφιξης το 
νέου στελέχους και τον τρόπο που εμ-
φανίστηκε στη Θεσσαλονίκης ενώ στα  
εργαστήρια Μικροβιολογίας του ΑΠΘ 
ερευνώνται εκ νέου παλιά δείγματα 
που ελήφθησαν,  από τον Οκτώβριο 
μέχρι και σήμερα, προκειμένου να 
εντοπιστεί το νέο στέλεχος και να 
συγκεντρωθούν όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες για τη συγκεκριμένη 
μετάλλαξη του κορονοϊού. Παρόμοια 
έρευνα διεξάγουν και ιδιωτικά μικρο-
βιολογικά κέντρα επιχειρώντας να 
εντοπίσουν το νέο στέλεχος σε όλα τα 
δείγματα που έχουν λάβει το τελευταίο 
διάστημα από τα μοριακά τεστ κορο-
νοϊού.   

Στο μεταξύ συνεχίζεται η προσπάθεια 
εντοπισμού του μεταλλαγμένου στελέ-
χους του ιού στα λύματα από την ομάδα 
του ΑΠΘ. «Αναπτύσσουμε Πρωτόκολ-
λο  και συνεχίζουμε να προσπαθούμε 
να αναπτύσσουμε την μεθοδολογία για 
τον εντοπισμό του μεταλλαγμένου στε-
λέχους, που είναι εντελώς διαφορετική 
σε σχέση με αυτήν που χρησιμοποιούμε 
μέχρι σήμερα. Δεν έχουμε αποτελέσμα-
τα ακόμη. Οι έρευνες έχουν αρχίσει τις 
τελευταίες τρεις εβδομάδες. Ακόμη και 
αν εφαρμόσουμε τη νέα μεθοδολογία 
αυτό δεν σημαίνει ότι θα επιτύχουμε για 
να ανιχνεύσουμε το νέο στέλεχος. Το να 
εντοπίσεις ένα ολόκληρο ιό που έχει ένα 
τεράστιο RNA είναι ψύλλος στα άχυρα 
γιατί είναι μια πολύ μικρή ποσότητα και 
τώρα ξαφνικά αναζητάς από το RNA ένα 
μικρό κομμάτι που έχει μεταλλαχθεί. 
Είναι πολύ δύσκολο. Ενδέχεται να το 
βρούμε, ενδέχεται και να μην το βρούμε» 
δήλωσε ο καθηγητής Χημείας του ΑΠΘ 

Θεόδωρος Καραπάντσιος και εξήγησε 
ότι αν εντοπιστεί θα δοθούν σημαντικές 
πληροφορίες στην επιστημονική κοινό-
τητα για την μεταδοτικότητα και την επι-
θετικότητα των μεταλλάξεων. 

 Η μεθοδολογία αποτίμησης του 
κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που 
ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολο-
γίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του 
γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περι-
βαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται 
να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων. 

Στο μεταξύ η καθηγήτρια Άννα Παπά 
Κονιδάρη, διευθύντρια του Α’ Εργαστη-
ρίου Μικροβιολογίας του ΑΠΘ, μέλος 
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του 
υπουργείου Υγείας αλλά και της Ομά-
δας Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ 

εκτιμά  πως «εφόσον πρόκειται για 
πολύ πιο μεταδοτικό στέλεχος και έχει 
εισέλθει στη χώρα, είναι πολύ πιθανόν 
και να επικρατήσει, σε κάποιο σημείο τα 
πιο πολλά θετικά δείγματα θα είναι του 
μεταλλαγμένου στελέχους» και γι’ αυτό 
«είναι πολύ πιο έντονη και η ανάγκη να 
τηρούμε πιο αυστηρά και εντατικά τα μέ-
τρα προφύλαξης, που όλοι γνωρίζουμε».

Την τάση αποκλιμάκωσης στο ιικό 
φορτίο του κορωνοϊού (SARS-CoV-2) 
στα λύματα του πολεοδομικού συγκρο-
τήματος Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνει και 
το νέο εβδομαδιαίο διάγραμμα παρακο-
λούθησης της επιδημιολογικής εικόνας 
της πόλης, στην έρευνα που διεξάγει διε-
πιστημονική ομάδα του ΑΠΘ σε συνεργα-
σία με την ΕΥΑΘ. Τα πρώτα αποτελέσμα-
τα το πρωί της Παρασκευής έδειχναν ότι 

η Θεσσαλονίκη παραμένει στο πράσινο. .  
Ο κ. Καραπάντζιος πάντως  υποστηρίζει 
ότι από την εμπειρία που έχει είναι πολύ 
πιθανό τα ποσοστά κορονοϊού στα λύμα-
τα της Θεσσαλονίκης  να αυξηθούν αν 
εφησυχάσουμε.

Η πρόσφατη έρευνα του περιβαλλο-
ντικού εξορθολογισμού των τελευταίων 
μετρήσεων που ολοκληρώθηκε το πρωί 
της Τετάρτης, η σύγκριση των αναλύσε-
ων από τα δείγματα της 20ής, 22ας και 
25ης Ιανουαρίου, με τις αντίστοιχες της 
13ης, 15ης, 18ης Ιανουαρίου επιβεβαι-
ώνει πως η συγκέντρωση του γονιδιώ-
ματος του SARS-CoV-2 στα αστικά υγρά 
απόβλητα παραμένει στα ίδια επίπεδα, 
συνεχίζοντας το μοτίβο των οριακών αυ-
ξομειώσεων από μέτρηση σε μέτρηση.
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Η εορταστική περίοδος είναι πλέον αρκετά 
μακριά. Μας άφησε νοσταλγία για τις άγιες 
μέρες που πέρασαν, μας άφησε μια σχετική 
θλίψη για τα πάρτι που δεν μπορέσαμε να 
βιώσουμε όπως τις άλλες χρονιές και δυ-
στυχώς σε πολλούς άφησε και πολλά έξ-
τρα κιλά στην ζυγαριά! Συνηθισμένο θέμα 
περισσότερο στις παρέες των κοριτσιών το 
πόσο «χάλασε» το καλλίγραμμο σώμα τους 
από την κακή διατροφή. Αντίθετα αυτό δεν 
αποτελεί ανησυχία για τις ανδρικές παρέες. 
Όχι τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό. Ωστόσο 
υπάρχει κάτι που θα έπρεπε να τους απασχο-
λεί και δεν αφορά την εικόνα τους αλλά το 
σπέρμα τους.

 Ας πιάσουμε όμως το θέμα από την αρχή. 
Τα  τελευταία χρόνια η επιστημονική κοι-

νότητα άρχισε να ασχολείται με το 
πόσο η διατροφή επηρεάζει την 
ανδρική γονιμότητα. Τα δεδομένα 
πολλών επιστημονικών εργασιών 
ήταν σαφή – η υγιεινή διατροφή με 
ψάρια, πουλερικά αντί  για κόκκινο 
κρέας αυξάνουν τον αριθμό των 
σπερματοζωαρίων, την κινητικό-
τητα και την μορφολογία τους. Άρα 
κάνουν την γονιμοποίηση του ωα-
ρίου πιο εύκολη και έτσι αυξάνουν 
την γονιμότητα.  Φρούτα και λαχα-
νικά έχουν το ίδιο αποτέλεσμα και 
ξεχωριστή αναφορά  γίνεται στην 
βοήθεια που παρέχουν τα καρύδια. 
Τα καρύδια λοιπόν, όπως και τα 
ψάρια, έχουν ωμέγα-3 λιπαρά και 
αυτά προστατεύουν τα σπερματο-
ζωάρια γιατί έχουν  αντι-οξειδωτι-
κή  δράση.
Η έρευνα όμως στον καινούργιο 
αυτό τομέα προχωράει και έτσι 
ακόμη πιο πρόσφατα δεδομένα 
ήρθαν, όχι μόνο να επιβεβαιώσουν 
την συσχέτιση της διατροφής με 
την ανδρική γονιμότητα αλλά να 
προσπαθήσουν να κατανοήσουν 
και τους μοριακούς μηχανισμούς 
που δρούν και επιφέρουν αυτό το 
αποτέλεσμα. Έγινε λοιπόν γνωστό 
πως πολύ μικρά μόρια RNA είναι 
οι αγγελιοφόροι αυτών των μηνυ-
μάτων. Είναι πολλές  οι λειτουργίες 

που κανονικά επιτελούν τα διαφορετικά RNA 
που υπάρχουν στα κύτταρά μας. Στην προ-
κειμένη περίπτωση οι επιστήμονες συζητούν 
για ένα μικρό RNA, που προέρχεται από αλ-

λαγές που γίνονται στο γνωστό στους βιο-
λόγους  tRNA, που ονομάστηκε tsRNA, γιατί 
είναι ένα μικρού μεγέθους τμήμα του tRNA .
Η έρευνα αυτή δημοσιεύτηκε πριν από λί-
γους μήνες και οι επιστήμονες έχουν στο 
πρόγραμμα να συνεχίσουν τις μελέτες για να 
καταλήξουν σε αποτελέσματα, τεκμηριωμέ-
να με ακρίβεια. Σε κάθε περίπτωση όμως, 
αξίζει τον κόπο να πάρουμε τις – αρχικές 
αλλά σημαντικές – επιστημονικές πληροφο-
ρίες που έχουμε μέχρι σήμερα  στα σοβαρά. 
Ο αριθμός των σπερματοζωαρίων έχει ανα-
φερθεί ότι ελαττώθηκε τα τελευταία 30-40 
χρόνια και η κακή διατροφή είναι ένας από 

τους παράγοντες που ενοχοποιείται, μαζί με 
την μόλυνση, το κάπνισμα  και την μεγάλη 
κατανάλωση αλκοόλ. Μπορεί λοιπόν τα 
γιορτινά μας τραπέζια και τα καλέσματα με 
φίλους να γίνονται γύρω από ένα τραπέζι γε-
μάτο λιχουδιές – ας προσπαθήσουμε όμως 
να επιλέγουμε λιχουδιές της γνωστής  Με-
σογειακής διατροφής, που ικανοποιούν την 
γεύση χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά την 
γονιμότητά.

*Η Θεοδοσία Ζεγκινιάδου είναι Βιολόγος 
Αναπαραγωγής

Πώς η διατροφή επηρεάζει την ανδρική γονιμότητα 

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Θ Ε Ο Δ Ο Σ Ι Α 
Ζ Ε Γ Κ Ι Ν Ι Α Δ Ο Υ  *
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«Τρέχουν» Αριστοτέλους, Δικαστήρια και Κοιμητήρια Ευαγγελίστριας 

«Πυρετός» εργασιών
στη Θεσσαλονίκη 

Μετά το «πράσινο φως» για 
την προκήρυξη διεθνούς 
διαγωνισμού για την ανά-

πλαση της πλατείας και του άξονα της 
Αριστοτέλους παίρνει «μπρος» μια 
ιδέα για οριστική «μεταμόρφωση» του 
πιο κεντρικού και ενδεχομένως του 
πιο αγαπητού, μαζί με τη Νέα Παραλία, 
σημείου της Θεσσαλονίκης. 

Αυτό άλλωστε αποτυπώνεται και από 
τη γνώμη των ίδιων των πολιτών, που 
δηλώνουν ότι επισκέπτονται τακτικά ως 
πέρασμα και σημείο συνάντησης, αλλά 
και ως χώρο αγοράς και αναψυχής όλο 
τον άξονα της Αριστοτέλους και σίγουρα 
επιθυμούν να τον δουν να αλλάζει όψη 
μετά από χρόνια, να ανασχεδιάζεται και 
να μετασχηματίζεται σε έναν σύγχρονο 
δημόσιο χώρο. 

Η περιοχή μελέτης για την ανάπλαση 
της Αριστοτέλους, σε πρώτη φάση, ανα-
πτύσσεται σε μία έκταση 32,5 στρεμμά-
των από το παραλιακό μέτωπο έως την 
οδό Εγνατία. Στην περιοχή μελέτης συ-
μπεριλαμβάνονται επίσης τα πεζοδρόμια 
επί της Λεωφόρου Νίκης εκατέρωθεν του 
άξονα μέχρι τις οδούς Πλουτάρχου και 
Δημοσθένους αντίστοιχα, καθώς αποτε-
λούν αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής 
εικόνας από το μέτωπο της θάλασσας.

Ποια θα είναι όμως τα επόμενα βή-
ματα για το συγκεκριμένο έργο; Ο Δη-

μήτρης Μήτρου, τεχνικός σύμβουλος 
του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Κωνστα-
ντίνου Ζέρβα, σημειώνει πως μετά την 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για 
τον διεθνή διαγωνισμό, μια επιτροπή θα 
αναδείξει τα βραβεία και με βάση τη δια-
γωνιστική διαδικασία θα βγει ο ανάδοχος 
που θα εκπονήσει τις μελέτες εφαρμογής 
του έργου, σε περίπου 14 - 16 μήνες από 
σήμερα.

Ακολούθως, θα προχωρήσει ο δή-
μος Θεσσαλονίκης στη δημοπράτηση 
και ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ και τη 
χρηματοδότηση του με προϋπολογισμό 
που θα οριστεί από τη μελέτη. Οι υπηρε-
σίες του δήμου θα προετοιμάσουν όλα 
τα στάδια του έργου, ενώ η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας είναι αυτή που θα 
το χρηματοδοτήσει μέσα από ευρωπαϊκά 
προγράμματα, όπως αποφασίστηκε σε 
προγενέστερη συνάντηση του δημάρ-
χου, Κωνσταντίνου Ζέρβα με τον περιφε-
ρειάρχη, Απόστολο Τζιτζικώστα.

Βέβαια, οι υπηρεσίες του δήμου αυτό 
το διάστημα σχεδιάζουν και το επόμενο 
βήμα καθώς γίνεται προεργασία ώστε σε 
δεύτερη φάση να αναπλαστεί και ο μνη-
μειακός άξονας της Εγνατίας, από την 
Καυταντζόγλου μέχρι την πλατεία Δημο-
κρατίας. Και γι αυτό το κομμάτι σχεδιάζε-
ται αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, ωστόσο 
η πορεία της ανάπλασης πηγαίνει μετά 
την ολοκλήρωση των έργων του Μετρό.

Ξεκινά και η ανάπλαση 
των Κοιμητηρίων Ευαγγελίστριας 
Εκτός όμως από τον διαγωνισμό για 

τον άξονα της Αριστοτέλους, όλα είναι 
έτοιμα για την περιμετρική ανάπλαση 
της περιοχής των κοιμητηρίων Ευαγγε-
λίστριας, όπως επίσης και την αντικα-
τάσταση του οδοστρώματος της οδού 
Ελένης Ζωγράφου και της συνέχειάς της 
στην οδό Κάστρων.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης θα προχωρή-
σει σε υπογραφή σύμβασης με τον ανά-
δοχο για μία περιοχή που συγκεντρώνει 
ιδιαίτερο πολιτιστικό και τουριστικό ενδι-
αφέρον, με πόλους έλξης διάφορες πο-
λιτιστικές περιόδους, όπως τα ανατολικά 
βυζαντινά τείχη, τα ιστορικά Κοιμητήρια 
Ευαγγελίστριας, Διαμαρτυρομένων και 
Αρμενίων αλλά και νεώτερα μνημεία 
όπως οι Κήποι του Πασά και ο Πολυχώ-
ρος Πολιτισμού «Ισλαχανέ Χαμιδιέ».

Ωστόσο, παρά την υψηλή επισκεψι-
μότητα της περιοχής του έργου, παρα-
τηρείται ότι δεν υπάρχει ασφαλής πρό-
σβαση πεζών στην οδό Ελ.Ζωγράφου, 
τα πεζοδρόμια της οδού Κάστρων είναι 
σε κακή κατάσταση συντήρησης και κα-
ταλαμβάνονται από παράνομα σταθμευ-
μένα οχήματα, ενώ και η κατάσταση του 
οδοστρώματος δεν είναι ικανοποιητική.

Επίσης, από τις ισχυρές βροχοπτώ-
σεις των τελευταίων ετών αποκαλύφθη-
κε το παλιό γρανιτικό κυβολιθικό κάτω 

από την άσφαλτο της οδού Κάστρων, σε 
άριστη έως καλή κατάσταση, το οποίο 
πρόκειται να αναδειχθεί.

Τα μηχανήματα δουλεύουν 
«φουλ» στα Δικαστήρια 
Στο φουλ δουλεύουν εδώ και περί-

που δύο εβδομάδες τα μηχανήματα του 
εργολάβου για την ανάπλαση γύρω από 
το Δικαστικό Μέγαρο. Η περιοχή και η 
θέση του έργου έχει ιδιαιτερότητες, κα-
θώς αποτελεί έναν από τους βασικούς 
οδικούς άξονες της πόλης κι έτσι οι ερ-
γασίες θα γίνονται τμηματικά καθώς δεν 
μπορεί να διακοπεί τελείως η κυκλοφο-
ρία των οχημάτων.

Μέσα στους επόμενους μήνες, το πε-
ζοδρόμιο, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου, 
που εκτείνεται από την Πολυτεχνείου 
μέχρι και την πάροδο που οδηγεί στον 
υπαίθριο χώρο στάθμευσης των δικα-
στηρίων, θα διαπλατυνθεί και θα απο-
κτήσει πράσινο, ενώ θα διαμορφωθούν 
συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης (για 
περιπολικά της αστυνομίας, ταξί, δίκυ-
κλα) και θα τοποθετηθεί οδική σήμανση 
και φωτισμός.

Επίσης, δίπλα από τα σκαλιά της κε-
ντρικής εισόδου των δικαστηρίων θα 
δημιουργηθεί διάβαση και θα διαμορ-
φωθούν ράμπες για άτομα με αναπηρία 
και οδηγός όδευσης τυφλών.

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ
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Το ιδρυτικό μέλος της ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ Δημήτρης Καραγκούνης μιλάει στην Karfitsa

Πώς θα μπει «φρένο» στα κορονο-πάρτυ 
σε οίκους βραχυχρόνιας μίσθωσης

Κορονο-πάρτυ με κρυφό «location» 
σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθω-
σης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
διοργανώνουν παρέες στη Θεσσαλονί-
κη, εν μέσω lockdown. Δεν είναι λίγες 
οι φορές που μετά από καταγγελίες η 
Ελληνική Αστυνομία έχει εντοπίσει πα-
ράνομα γλέντια και έχει επιβάλει τα προ-
βλεπόμενα πρόστιμα σε διοργανωτές και 
καλεσμένους.

Το φαινόμενο αυτό τείνει να γίνει… 
μόδα, καθώς νεαρές κυρίως παρέες προ-
σπαθούν να αντικαταστήσουν την έλλει-
ψη νυχτερινής διασκέδασης, καθότι μπαρ 
και κλαμπ είναι κλειστά στο πλαίσιο της 
καραντίνας. Όμως αυτή η τάση τείνει να 
γίνει επικίνδυνη για την εξάπλωση του 
κορονοϊού.

Πως μπορεί όμως να μπει «φρένο» 
στα κορονο-πάρτυ που γίνονται σε κατοι-
κίες βραχυχρόνιας μίσθωσης; Ο Διευθύ-
νων Σύμβουλος Far & Beyond Hospitality 
και Ιδρυτικό Μέλος του Πανελλήνιου 
Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων, Δη-
μήτρης Καραγκούνης μιλώντας στην 
Karfitsa εξηγεί πως το φαινόμενο αυτό 
μπορεί να αντιμετωπιστεί με την τοπο-
θέτηση κάμερας έξω από την θύρα του 
καταλύματος. «Ο ιδιοκτήτης μπορεί να 
τοποθετήσει κάμερα έξω από τη θύρα 
του ακινήτου του, εφόσον επιθυμεί να 
γνωρίζει τον αριθμό των διερχομένων 
στο κατάλυμα του και να εντοπίσει κατά 
πόσο ο αριθμός αυτός συμφωνεί με αυ-
τόν που έχει δηλωθεί ότι θα διαμένουν 
εντός. Φυσικά για την τοποθέτηση κάμε-
ρας θα πρέπει να τηρηθούν οι σχετικοί 
νόμιμοι όροι και προϋποθέσεις τέτοιων 
εγκαταστάσεων. Εφόσον παρατηρηθεί 
κάποια υποψία κορονο-πάρτυ από τον 
ιδιοκτήτη, αυτός μπορεί να ενημερώσει 
τον επισκέπτη για τη μη τήρηση των κα-
νόνων της διαμονής και σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης, τη κλήση των αρμόδιων 
αρχών», σημειώνει.

Ο ιδιοκτήτης του καταλύματος σα-

φώς δεν μπορεί να ξέρει τον λόγο χρή-
σης του ενοικιαστή, όμως σύμφωνα με 
τον κ. Καραγκούνη αυτό θα μπορούσε 
να αλλάξει. Όπως τονίζει μια τέτοια απαί-
τηση μπορεί να τεθεί στους όρους και τις 
πολιτικές του κάθε καταλύματος μέσα 
στις πλατφόρμες ενοικίασης ακινήτων 
από τον ιδιοκτήτη-διαχειριστή. «Έτσι, ο 
εκάστοτε επισκέπτης θα είναι υποχρεω-
μένος να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη για 
το  λόγο της επίσκεψης-διαμονής του 
στο κατάλυμα», επισημαίνει.

Ο κ. Καραγκούνης αναφορικά με τα 
κορονο-πάρτυ σε διαμερίσματα βραχυ-
χρόνιας μίσθωσης ανέφερε ότι παρότι στα 
καταλύματα που διαχειρίζεται η εταιρεία 
που εργάζεται δεν έχει γίνει αναφορά για 
ένα τέτοιο γεγονός, αλλά ούτε και σε συ-
ναδέλφους, ωστόσο «ο κορονοϊός είναι 
ένας αόρατος εχθρός , αλλά δεν παύει 

να υπάρχει στη ζωή μας και να επηρεά-
ζει την νέα καθημερινότητα μας. Μόνο 
με σύνεση, υπομονή και σωστούς χειρι-
σμούς θα μπορέσουμε να τον αντιμετω-
πίσουμε και να επανέλθει η ανάκαμψη. 
Το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που 
επιλέγουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις 
διαμερισμάτων εν μέσω κορονοϊού για 
να κάνουν πάρτυ, επιβεβαιώνει το γεγο-
νός ότι πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που 
αψηφούν τον κίνδυνο της διασποράς, μη 
σεβόμενοι τη δημόσια υγεία, αψηφώντας 
τις συνέπειες».

Το μέλλον του κλάδου 
στην μετά covid19 εποχή
Από τον Φεβρουάριο του 2020, όταν 

ήρθε ο κορονοϊός και στην Ελλάδα 
και στη συνέχεια επέβαλλε το πρώτο 
lockdown αρκετοί κλάδοι επηρεάστηκαν 
αρνητικά, κάτι που συνεχίζεται μέχρι και 

σήμερα. Ένας εξ αυτών ήταν και η βα-
ριά βιομηχανία της χώρας, ο τουρισμός,  
στον οποίο κατέχει ένα πολύ σημαντικό 
κομμάτι πλέον η βραχυχρόνια μίσθωση. 
Παρόλο που οι βραχυχρόνιες μισθώσεις 
ακινήτων δεν απαγορεύτηκαν άμεσα 
στην Επικράτεια εν μέσω της πανδημίας 
του κορονοϊού, σύμφωνα με τον κ.Καρα-
γκούνη «οι πληρότητες σε καταλύματα 
εντός πόλης, αλλά και εκτός, μειώθηκαν 
δραματικά. Επιβεβαιώνεται συνολικά, η 
μείωση της τάξεως του 80% στον κλά-
δο των βραχυχρόνιων μισθώσεων για 
τη θερινή περίοδο του 2020». Ο ίδιος 
εκτιμά ότι σίγουρα χρειάζεται χρόνος για 
να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. «Με προ-
σεγμένους και επιτυχείς χειρισμούς από 
την Ελληνική Κυβέρνηση απέναντι στον 
αόρατο εχθρό και στη διασπορά του, ο 
τουρισμός θα χρειαστεί κατά την εκτί-
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μηση μου, δυο χρόνια για να ανακάμψει 
σημαντικά. Πιστεύω πως το καλοκαίρι 
του 2023, θα είναι αυτό που θα μας θυ-
μίσει τους ρυθμούς του καλοκαιριού του 
2019», υπογραμμίζει.

Από βραχυχρόνια 
σε μακροχρόνια μίσθωση 
H πανδημία και η μείωση του τουρι-

σμού έφερε αλλαγές στο είδος εκμετάλ-
λευσης ενός  ακινήτου από τον ιδιοκτήτη. 
Διαμερίσματα, βίλες, μικρά στούντιο που 
μέχρι πρότινος λειτουργούσαν υπό την 
μορφή της βραχυχρόνιας μίσθωσης ανα-
γκάστηκαν να αλλάξουν σε μακροχρόνι-
ας. Ήδη μετά το πρώτο lockdown παρα-
τηρήθηκαν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις, 
όμως στον αντίποδα ήταν και εκείνοι οι 
ιδιοκτήτες που επέλεξαν να μην πράξουν 
κάτι τέτοιο.

«Αρκετοί ιδιοκτήτες έκριναν πως εί-
ναι ευκαιρία να διαθέσουν τα ακίνητα 
τους προς συμφωνίες μακροχρόνιων 
μισθώσεων, απέναντι στο δεδομένο του 
μηδενικού εισοδήματος για τους επόμε-
νους μήνες, μετά την εμφάνιση της παν-
δημίας και στη χώρα μας. Όπως σε όλους 
τους κλάδους δημιουργήθηκαν ερωτη-
ματικά και διλήμματα, έτσι και ο δικός 

μας δεν έμεινε έξω από αυτό το παιχνίδι. 
Ο παλμός των ιδιοκτητών ακινήτων που 
έρχομαι σε επαφή, θα ομολογήσω πώς 
ήταν απέναντι σε μία τέτοια εναλλαγή. 
Ακόμα και με αυτά τα δεδομένα, προτί-
μησαν να μη δεσμευτούν, όπως επίσης 
επέλεξαν το δρόμο ενός κατά πάσα πι-

θανότητας μηδενικού εισοδήματος για 
το χρονικό διάστημα της πανδημίας με 
φόβο τη κακή φροντίδα της πλήρως εξο-
πλισμένης και επιπλωμένης ιδιοκτησίας 
τους από κάποιον μακροχρόνιο ενοικια-
στή, όπως και τη μη εξόφληση των ενοι-
κίων που απαιτείται, εν μέσω οικονομι-

κής κρίσης».
Παράλληλα όπως εκτιμά ο κ.Καρα-

γκούνης, όταν επανέλθει πλήρως η κα-
νονικότητα στις αερομεταφορές, τότε θα 
ξανασυναντήσουμε άμεσες επιστροφές 
από την μακροχρόνια στη βραχυχρόνια 
μίσθωση.

ΕΥΑΘ: Αναβαθμίζεται το δίκτυο ύδρευσης στη Νάουσα
Μεταφορά τεχνογνωσίας από την 

ΕΥΑΘ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
των υπηρεσιών ύδρευσης - αποχέτευσης 
του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας, 
προβλέπει το μνημόνιο συνεργασίας 
(MoU) που υπογράφηκε μεταξύ των δύο 
πλευρών στα κεντρικά γραφεία της εται-
ρείας, στην Εγνατία. Τον Δήμο Νάουσας 
εκπροσώπησε ο ίδιος ο δήμαρχος της 
πόλης, Νικόλας Καρανικόλας. Στόχος 
της συνεργασίας είναι, με την υποστή-
ριξη της ΕΥΑΘ, να αναπτυχθεί στον Δήμο 
Νάουσας ένα λειτουργικό, αποτελεσμα-
τικό Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφορι-
ών (GIS), που θα αυτοματοποιεί τη δια-
χείριση των δικτύων κι εγκαταστάσεων 
ύδρευσης - αποχέτευσης, προς όφελος 
των δημοτών.

Ως άλλη μια «επένδυση στην εξω-
στρέφεια, μετά τη συμμετοχή μας στον 
διαγωνισμό για την κατασκευή του 
φράγματος Χαβρία, στη Χαλκιδική», χα-
ρακτήρισε τη συνεργασία με τον Δήμο 
Νάουσας ο διευθύνων σύμβουλος της 
ΕΥΑΘ, Άνθιμος Αμανατίδης. «Προχωράμε 
με σταθερά βήματα τον αναπτυξιακό σχε-

διασμό μας, παρά τις αντιξοότητες, ‘βγαί-
νουμε προς τα έξω’ με οικονομικούς και 
κοινωνικούς όρους ανταποδοτικότητας. 
Θα χαρούμε λοιπόν να συνεργαστούμε 
με τη ΔΕΥΑΝ, ώστε να περάσει από την 
παραδοσιακή, εμπειρική διαχείριση των 
δικτύων της στην καθολική ψηφιακή 

διαχείριση, με όχημα τα πληροφοριακά 
συστήματα GIS. Έχουμε την απαραίτητη 
τεχνογνωσία, με διεθνή μάλιστα διάκρι-
ση στον τομέα αυτόν», συμπλήρωσε ο κ. 
Αμανατίδης.

Ο δήμαρχος Νάουσας, Νικόλας Καρα-
νικόλας, από την πλευρά του επισήμανε: 

«Υπογράψαμε με την ΕΥΑΘ μια σημαντι-
κή προγραμματική σύμβαση συνεργα-
σίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας. Είναι 
γνωστό ότι η ΕΥΑΘ τα τελευταία χρόνια 
έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στην 
ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών σε 
συστήματα παρακολούθησης και διαχεί-
ρισης των απαραίτητων πληροφοριών 
για τις εργασίες της. Αντίστοιχα, η ΔΕΥ-
ΑΝ βρίσκεται σε μια περίοδο ανάπτυξης 
τέτοιων τεχνολογιών». «Δεδομένου ότι 
η επικοινωνία, η εξωστρέφεια και η συ-
νεργασία είναι οι πυλώνες ανάπτυξης και 
διαμοιρασμού της γνώσης, εκτιμώ και 
προσβλέπω σε μια ‘ζωντανή’ και εποι-
κοδομητική συνεργασία, που θα αποφέ-
ρει πολλαπλά οφέλη στη ΔΕΥΑΝ σε ό,τι 
αφορά στη βελτίωση των εργασιών της, 
με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των δημοτών της Νάουσας», πρόσθε-
σε ο κ. Καρανικόλας, που συνοδευόταν 
κατά την υπογραφή του μνημονίου από 
τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης - Αποχέτευσης Νάουσας (ΔΕΥ-
ΑΝ), Γεώργιο Τασιώνα.

Αριστερά, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ, Ά. Αμανατίδης, με τον δήμαρχο Νάουσας, Ν. Καρανικόλα, και τον πρόεδρο της ΕΥΑΘ, Ά. 
Παπαδόπουλο, κατά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας



16 30.01.2021

Όλοι οι εμπλεκόμενοι Πακιστανοί είχαν συλληφθεί στο παρελθόν

Τα πλοκάμια του δικτύου διακίνησης 
μεταναστών ήταν γνωστά στις αρχές 

Πρόσωπα γνωστά στις διω-
κτικές αρχές είναι αυτά που 
κατηγορούνται ότι απαρτίζουν 

το κύκλωμα διακινητών προσφύγων 
και μεταναστών που εξαρθρώθηκε 
με τη συμβολή της Europolσε Θεσσα-
λονίκη, Αθήνα, Κατερίνη και Ροδόπη. 
Έξι εκ των εννέα συλληφθέντων και 
άλλοι πέντε κατηγορούμενοι που πε-
ριλαμβάνονται στη δικογραφία, έχουν 
συλληφθεί και στο παρελθόν από τις 
διωκτικές αρχές.  

Η αστυνομική επιχείρηση «Ριβιέρα», 
ολοκληρώθηκε πριν λίγες ημέρες με 
ταυτόχρονες συλλήψεις στις τέσσερις 
πόλεις. Το διευθυντήριο της εγκληματι-
κής οργάνωσης για τους αστυνομικούς 
ήταν η Θεσσαλονίκη, όπου συνελήφθη-
σαν οι έξι εκ των εννέα εμπλεκομένων, 
όλων ανδρών πακιστανικής καταγωγής. 
Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματί-
στηκε σε βάρος των εννέα και άλλων 29 
που έχουν περιληφθεί για δευτερεύοντα 
ρόλο στο δίκτυο διακινήσεων, η μεθοδο-
λογία είναι η γνωστή στις αρχές. Οι δια-
κινητές οδηγούσαν πεζούς τους μετανά-
στες από τα ποτάμια σύνορα του Έβρου 
και στην ελληνική πλευρά τους παρα-
λάμβαναν μέλη του κυκλώματος. Πεζή 
έφταναν στα ορεινά σύνορα Ροδόπης και 
Έβρου, όπου παραλαμβάνονταν από αυ-
τοκίνητα. Οδηγούνταν σε απομακρυσμέ-
να σπίτια ή άλλα κτίσματα στις παρυφές 
της Θεσσαλονίκης, όπου κρατούνταν μέ-
χρι συγγενείς τους να καταβάλλουν χρή-
ματα στο δίκτυο διακινήσεων. Όταν το 
κύκλωμα λάμβανε τα χρήματα συνόδευε 
τους μετανάστες στη Θεσσαλονίκη και 
από εκεί έδινε οδηγίες για να συνεχίσουν 
το ταξίδι τους στην Αθήνα.  

Οι περισσότεροι εκ των εμπλεκομέ-
νων έχουν εντοπιστεί από τους συνο-
ριοφύλακες στη Θράκη να επιχειρούν 
οδηγώντας αυτοκίνητα να φτάσουν στις 
συνοριακές περιοχές για να παραλάβουν 
ομάδες μεταναστών – διακινούμενων. 

Όμως οι αποκαλούμενοι «ανάποδοι» 
αστυνομικοί έλεγχοι, δηλαδή προς τον 
Έβρο, τους ακινητοποίησαν και φαίνε-
ται να ματαίωσαν αρκετά από τα σχέδιά 
τους. Παρά τον εντοπισμό τους όμως 
εκείνοι συνέχισαν ανενόχλητοι, μέχρι 
που έφτασαν σε σημείο να μεταφέρουν οι 
ίδιοι ομοεθνείς τους ή άλλους πρόσφυ-
γες και μετανάστες και να κερδίζουν χρή-
ματα εκμεταλλευόμενοι τον πόνο τους. 
Μάλιστα ήταν αυτοί που φέρονται ότι 
αναλάμβαναν να φυλακίσουν τους με-
τανάστες μέχρι να τους κατασπαράξουν 
αρπάζοντας από τους συγγενείς τους και 
άλλα χρήματα. 

 Τον έβλεπαν να εξελίσσεται… 
 Ο 28χρονος Κ.Μ. ζούσε στην Κατε-

ρίνη. Είχε αφεθεί ελεύθερος με περι-
οριστικούς όρους από τις ανακριτικές 
αρχές, καθώς είχε συλληφθεί μόλις τον 
περασμένο Σεπτέμβριο, επειδή ακριβώς 
έπραττε το ίδιο. Συμμετείχε σε διακινή-
σεις μεταναστών και εντοπίστηκε στον 
κόμβο των Κερδυλλίων της Εγνατίας 
οδού για μεταφορά δέκα μεταναστών 
προς τη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο δεν ήταν 
«τυχαίος», όπως έλεγαν στην Karfitsa 
στελέχη των διωκτικών αρχών. Από τον 
Σεπτέμβριο του 2018 είχε συλληφθεί για 
εμπλοκή του σε δίκτυο που όχι μόνον 

διακινούσε μετανάστες, αλλά τους κρα-
τούσε ομήρους σε διάφορους χώρους, 
μέχρι να δώσουν χρήματα για την απε-
λευθέρωσή τους. Στην περίπτωση της 
κατηγορίας που τον βαρύνει φέρεται ότι 
κρατούσε με ακόμη τέσσερις ομοεθνείς 
του έναν Πακιστανό από τον οποίο απαι-
τούσαν 2.000 ευρώ για την απελευθέ-
ρωσή του.  

Αυτό που προξενεί εντύπωση ήταν ότι 
ο νεαρός Πακιστανός παρ’ ότι είχε αφεθεί 
ελεύθερος για την υπόθεση του 2018, 
εξακολουθούσε να κάνει απόπειρες προ-
σέγγισης των συνόρων. Τον Ιανουάριο 
του 2019 συνελήφθη στα διόδια Μέστης. 
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Τον Μάιο του ίδιου χρόνου στη Μεσοράχη 
Σερρών. Και τον Φεβρουάριο του 2020 
στα διόδια Μουσθένης. Και στις τρεις πε-
ριπτώσεις εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκί-
νητα με κατεύθυνση τα σύνορα, χωρίς να 
έχει άδεια οδήγησης. Μοναδικός λόγος 
ήταν η προσέγγιση των συνόρων για να 
παραλάβει μετανάστες. Ο εντοπισμός του 
απλώς ματαίωσε το σχέδιο μίας μεταφο-
ράς, όμως δεν αποκάλυψε το δίκτυο. 

 
Η άκρη που χάνεται  
Ο 28χρονος φαίνεται πως προκλη-

τικά κινούταν για καιρό στους οδικούς 
άξονες της Βόρειας Ελλάδας. Ωστόσο, το 
γεγονός ότι κατ’ επανάληψη είχε συλλη-
φθεί δεν έδειξε να κινητοποιεί κανέναν. 
Επί τρία χρόνια, παρ’ ότι είχε απασχολή-
σει εξακολουθούσε να μεταφέρει μετα-
νάστες και πρόσφυγες. Μέχρι που δια-
πιστώθηκε πως συμμετέχει στο ισχυρό 
δίκτυο που αποκαλύφτηκε στην αστυνο-
μική επιχείρηση «Ριβιέρα». 

Ο Μ.Α., 25 χρόνων, είναι από το Πακι-
στάν και ζει στη Θεσσαλονίκη. Άρχισε κι 
αυτός να απασχολεί τις διωκτικές αρχές, 
προσθέτοντας διωκτικά έγγραφα στον 
φάκελό του από το Νοέμβριο του 2018. 
Τότε συνελήφθη με μικροποσότητα χασίς 
σε τυχαίο έλεγχο στο κέντρο της Θεσσα-
λονίκης. Λίγους μήνες αργότερα, τον Φε-
βρουάριο του 2019, ο νεαρός συλλαμ-
βάνεται στην Εγνατία οδό, στο ύψος της 
Κομοτηνής, να οδηγεί προς τα σύνορα 
ένα αυτοκίνητο ιδιοκτησίας άλλου Πα-
κιστανού, χωρίς να έχει άδεια οδήγησης. 
Ήταν 2 Φεβρουαρίου. Δεν κίνησε κανένα 
ενδιαφέρον, ακόμη και όταν ξανασυνε-
λήφθη έξι ημέρες αργότερα να οδηγεί 
πάλι χωρίς δίπλωμα άλλο αυτοκίνητο 
που είχε καταγραφεί στο όνομα ομοεθνή 
του, στην Εγνατία οδό, στον κόμβο Μέ-
στης Ροδόπης. Στις 8 Φεβρουαρίου. Πάλι 
δεν έγινε κάτι, ακόμη και όταν έξι μέρες 
μετά, στις 14 του ίδιου μήνα συνελήφθη 
στο Ελαιοχώρι Καβάλας να οδηγεί ΙΧ 
ιδιοκτησίας άλλου ομοεθνή του προς τα 
σύνορα. Δεν είχε δίπλωμα ενώ βρέθηκε 
στην κατοχή του και ποσότητα 6 γραμμα-
ρίων χασίς.  

Οι επαναλαμβανόμενες συλλήψεις 
απλώς επιβεβαίωναν τις υποψίες πως ο 
25χρονος είναι ένα πλοκάμι του δικτύου 
διακίνησης μεταναστών που εκμεταλ-
λεύεται το σύστημα. Μόλις δύο μήνες 
μετά, στις 12 Απριλίου επιβεβαιώθηκε 
πως εμπλέκεται σε διακινήσεις, καθώς 
εντοπίστηκε από αστυνομικούς στα Άνω 
Πορόια Σερρών. Μετέφερε μέσω επαρχι-
ακών δρόμων οκτώ μετανάστες. Κατά-

φερε να ξεφύγει από τους αστυνομικούς 
όμως συνελήφθη πέντε ημέρες αργότε-
ρα και προφυλακίστηκε. Παρ’ ότι οδηγή-
θηκε στις φυλακές, τέσσερις μήνες μετά, 
τον Αύγουστο του 2019 επανεμφανίζεται 
να οδηγεί προς τα σύνορα στον επαρχια-
κό δρόμο Μαγγάνας Ξάνθης αυτοκίνητο 
ιδιοκτησίας άλλου αλλοδαπού χωρίς 
άδεια οδήγησης.  Και δύο μήνες μετά 
πάλι, τον Οκτώβριο του 2019 οδηγούσε 

αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα, προς τα σύ-
νορα και εντοπίστηκε στην εθνική οδό 
Κομοτηνής - Ξάνθης.  

Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν παρό-
μοια δράση στο «παλμαρέ» τους. Ωστό-
σο προξενεί εντύπωση πώς δεν είχε γίνει 
αντιληπτή η δράση τους και η συμμετοχή 
τους στα δίκτυα διακίνησης που θησαυ-
ρίζουν εκμεταλλευόμενα τον πόνο των 
μεταναστών.

Ακόμη και αν η διαρκής δρα-
στηριότητα συγκεκριμένων ατό-
μων που συλλαμβάνονται χωρίς 
δίπλωμα δεν κινητοποίησε τις 
έρευνες των αρχών, δεν έγινε κάτι 
ούτε από το γεγονός πως πάντα 
οδηγούσαν αυτοκίνητα σε ονό-
ματα τρίτων προσώπων, σχεδόν 
πάντα ομοεθνών τους.  

Από την έρευνα που πραγμα-
τοποίησε η δίωξη οργανωμένου 
εγκλήματος της ασφάλειας Αττι-
κής διαπιστώθηκε πως μέσα στο 
διάστημα δράσης του κυκλώμα-
τος που αποκαλύφτηκε, δηλαδή 
από τον Δεκέμβριο 2019, μέχρι 
τον Ιανουάριο 2021, είχαν αγο-
ραστεί 130 αυτοκίνητα. Πολλά 
απ’ αυτά είχαν ταξινομηθεί στο 
ίδιο πρόσωπο και συγκεκριμένα 
60 σε έναν Πακιστανό και 30 σε 
έναν ακόμη. Το κόστος αγοράς 
έφτασε τις 700.000 ευρώ. Όμως 
πάλι καμία υπηρεσία δεν κινητο-
ποιήθηκε.

Μετρούσαν τα 
αυτοκίνητα 

που αγόραζαν  
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Το «σαμαρικό» στρατόπεδο

Η αυτοδιοικητική … απάντηση

Έναν άρθρο του Δημήτρη Βαρτζόπουλου σύμ-
φωνα με το οποίο ζητά την άμεση επέκταση στα 
12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο εφόσον η Τουρκία 
συνεχίσει την ίδια ιταμή συμπεριφορά παραβά-
σεων δεν ήταν τυχαία. Την ίδια ημέρα είχε στείλει 
μήνυμα ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμα-
ράς λέγοντας «όχι» σε διερευνητικές επαφές και 
Χάγη. Θα υπάρξει απάντηση του πρωθυπουργικού 
επιτελείου στην «σαμαρική» πτέρυγα; Αυτή εκ-
φράστηκε στις τελευταίες εκλογές με δυο ουσι-
αστικά πρόσωπα στις δυο εκλογικές περιφέρειες 
της Θεσσαλονίκης. Τον Δημήτρη Σταμάτη στην Α’ 
και τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο στη Β’ περιφέρεια. 
Από αυτούς εξελέγη μόνο ο δεύτερος και μάλιστα 
τρίτος κατά σειρά.

Το όνομα του Κώστα Γιουτίκα ως νέο πρόσωπο 
στην Β’ περιφέρεια ακούγεται εντόνως. Στην ίδια 
περιφέρεια ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Φάνης Παπ-
πάς εκτός του ότι προέρχεται από το περιβάλλον 
του πρωθυπουργού είχε επιδείξει θαυμάσια επί-
δοση στις τελευταίες εκλογές καθώς ήταν πίσω 
ακριβώς από τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο με μικρή 
διαφορά. Και θεωρείται εν δυνάμει απειλή. Ουδό-
λως όμως δεδομένη θεωρείται μια … ρεπετισιόν 
στις επόμενες εκλογές της απλής αναλογικής. 
Κι ακόμη δε, περισσότερο όταν το ψηφοδέλτιο 
εμπλουτιστεί με προβεβλημένα άτομα από τον 
αυτοδιοικητικό χώρο. Δεν τίθεται ασφαλώς ζήτη-
μα αποκλεισμού εκλεγμένων βουλευτών. Πόσο 
δε μάλλον όταν ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος είναι 
συμπαθής γενικότερα στις τάξεις της παράταξης. 

karfitsomata
Ποιοι ερίζουν για τα δυο ψηφοδέλτια 
Θεσσαλονίκης

Συμφωνεί με την ανακοίνωση
ο Γκιουλέκας;

Επιστροφή στο γραφείο για την Αντωνίου 

Η δύσκολη «εξίσωση» 
της Β’ περιφέρειας

Παρά τις αντίθετες δηλώσεις όλων σχεδόν των κυ-
βερνητικών στελεχών περί της διενέργειας των εκλο-
γών εντός του 2021, όλοι οι βουλευτές και πολιτευτές 
της Θεσσαλονίκης άρχισαν να «τρέχουν» προκειμένου 
να … πιάσουν θέση στα ψηφοδέλτια. Η απλή αναλογι-
κή άλλωστε, δημιουργεί νέα δεδομένα που σημαίνει ότι 
ίσως διαφοροποιηθούν οι εκλόγιμες θέσεις. Όσο περνά ο 
καιρός μάλιστα οι εμφανίσεις των βουλευτών Θεσσαλο-
νίκης της ΝΔ θα πληθαίνουν. Όχι μόνο στα media του πε-
δίου δραστηριότητά τους αλλά ακόμη και στα λεγόμενα 
«κοινά». Ας πάρουμε για παράδειγμα τον Κώστα Γκιου-
λέκα ο οποίος συναντήθηκε με τους δημάρχους Αμπελο-
κήπων-Μενεμένης Λάζαρο Κυρίζογλου και Δέλτα Γιάννη 
Ιωαννίδη για να τον ενημερώσουν για την πρόταση μετε-
γκατάστασης στη ΔΕΘ στα δυτικά. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος 
Δέλτα «ο κ. Γκιουλέκας συμφώνησε με τις απόψεις και τις 
προτάσεις που του κατέθεσαν και αποδέχτηκε το αίτημα,  
να τις μεταφέρει σε όλα τα αρμόδια κυβερνητικά όργα-
να». Εάν όντως συμφώνησε με την ουσία του αιτήματος 
των δημάρχων που είναι η μεταφορά της ΔΕΘ δυτικά 
σημαίνει πως διαφωνεί με την κυβερνητική θέση για την 
ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου.

Η υπόθεση της ΔΕΘ φαίνεται ότι αποτελεί προβλη-
ματισμό για τους βουλευτές ή πολιτευτές ειδικώς για 
εκείνους που αντλούν ψήφους από τις δυτικές περιοχές. 
Και φυσικά για τους υποψήφιους βουλευτές της Β’ περι-
φέρειας εκεί όπου αναμένεται να γίνει μεγάλη συζήτηση 
στο κυβερνητικό επιτελείο αν και όταν φτάσουμε στις 
εκλογές. 

Επιστροφή στο γραφείο για την διευθύντρια του 
πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη Μαρία 
Αντωνίου, μετά από μια μικρή περιπέτεια υγείας που την 
ανάγκασε να μείνει μακριά από τα καθήκοντα της για λί-
γες ημέρες. Η κ. Αντωνίου το προηγούμενο χρονικό διά-
στημα υποβλήθηκε σε μια μικρή χειρουργική επέμβαση, 
στην οποία όλα πήγαν καλά και μετά από λίγες ημέρες 
ανάρρωσης στο σπίτι, Δευτέρα επέστρεψε κανονικά στο 
γραφείο της στο Διοικητήριο. 

Η συζήτηση γύρω από το θέμα της μεταφοράς της 
ΔΕΘ δυσκολεύει τους βουλευτές κυρίως της Β’ Θεσσα-
λονίκης οι οποίοι καλούνται ουσιαστικά να πάρουν θέση 
κόντρα στους ψηφοφόρους τους αλλά και στους δημάρ-
χους οι οποίοι διαθέτουν ερείσματα και επιρροή στις το-
πικές κοινωνίες. Ο Θεόδωρος Καράογλου ως υφυπουρ-
γός Μακεδονίας Θράκης συνετάχθη με την κυβερνητική 
θέση περί ανάπλασης της ΔΕΘ. Ο Σάββας Αναστασιάδης 
σε συνέντευξή του έδωσε μια μάλλον διπλωματική απά-
ντηση προσπαθώντας να λειάνει και τις αντιθέσεις με την 
εκλογική «πελατεία» του. Όσο για τον τρίτο εκλεγμένο 
Δημήτρη Βαρτζόπουλο φαίνεται ότι έχει μια διαφορετική 
στρατηγική. 



1930.01.2021

ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ  από την έναρξη λειτουρ-
γίας του ηλεκτρονικού συστήματος, ταλαιπωρούν 
καθημερινά χιλιάδες ασφαλισμένους. Τα λάθη 
στα μητρώα του ΕΦΚΑ είναι τόσα πολλά, που για 
να διορθωθούν ίσως να συνεχίσουν να εμφανίζο-
νται για τα επόμενα τριάντα χρόνια. Αυτή την εκτί-
μηση έκανε, όχι κάποιος που αντιπολιτεύεται την 
κυβέρνηση, αλλά ο διευθύνων σύμβουλος της 
εταιρίας που ανέλαβε την μηχανογράφηση του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης της χώρας κ. 
Αναστάσιος Τάγαρης, λέγοντας ότι «Επιχειρήθηκε 
ένα «τιτάνιο έργο», όμως λάθη και περιπτώσεις 
που δεν έχουν ενοποιηθεί σωστά τα στοιχεία, θα 
εμφανίζονται για τα επόμενα 30 χρόνια (!) Δεν 
υπάρχει περίπτωση να εκκαθαριστεί και να υπάρ-
χει σωστό μητρώο 100%, όταν τα δεδομένα από 
τα οποία προέρχεται, είναι από μόνα τους «μη ποι-
οτικά δεδομένα» παραδέχθηκε, επισημαίνοντας 
ότι «έχουμε σηκώσει το χαλάκι» και ό,τι στραβό 
υπήρχε από κάτω σε ένα Ταμείο, ήρθε κι ενώθηκε 
με άλλα στραβά, που υπήρχαν στα άλλα Ταμεία.

Η σημερινή εικόνα του «νεογέννητου» φορέα 
δεν είναι καθόλου απογοητευτική, όπως θέλουν 
να λένε εκείνοι που έχασαν τα προνόμια, αλλά 
τουναντίον χάριν της φιλότιμης προσπάθειας 
πολλών εργαζομένων, σιγά – σιγά σε όλα τα επί-
πεδα που αφορούν την οργάνωση και την παροχή 
υπηρεσιών προς τον πολίτη, γίνονται σημαντικά 
βήματα για την διόρθωση λαθών και παραλή-
ψεων που ταλαιπωρούσαν επί πολλές δεκαετίες 
τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους. 
Λανθασμένες καταχωρήσεις προσωπικών στοι-
χείων, παραποιήσεις με ταυτίσεις στοιχείων δια-
φορετικών προσώπων, λανθασμένα στοιχεία ταυ-
τοτήτων, με διπλούς ΑΜΚΑ, με προσθήκες ΚΑΔ 
«φαντάσματα», με εξαφανίσεις Α.Μ.Α. και ενσή-
μων εργαζομένων και ποιος ξέρει τι άλλο ακόμη 
θα ανακαλυφθεί στην πορεία των …τριάντα ετών 
(!) που θα χρειασθούν για να διορθωθεί ο ενιαίος 
φορέας, που συστάθηκε για να «βελτιώσει» την 
κοινωνική ασφάλιση της χώρας. 

Αυτή τη ζοφερή εικόνα προσπάθησε να κρύψει 
«κάτω από το χαλί» ο απελθών Υπουργός Εργα-
σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Βρούτσης και 
την περίοδο διακυβέρνησης Σαμαρά το 2013 -16 
αλλά και στην παρούσα κυβέρνηση. Με τα προ-
γράμματα «Ήλιος» και «Άτλας» υποσχέθηκε και 
τότε και τώρα, φούμαρα στους συνταξιούχους και 

το τέλος της πολυετούς αναμονής απονομής συ-
ντάξεων. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε, αλλά 
οι καθυστερήσεις συνεχίζονται με συνολικό αριθ-
μό 300.000 συνταξιούχους στην πείνα και στην 
αναμονή. Καμία ντροπή για το πώς ζουν εν μέσω 
οικονομικής κρίσης όλοι αυτοί οι απόμαχοι συ-
μπολίτες μας. Μόνο λόγια και υποσχέσεις, λένε οι 
συνταξιούχοι που περιμένουν τρία και πέντε χρό-
νια για να βγούν στη σύνταξη. 

Τα πράγματα εν μέσω πανδημίας χειροτέρευ-
σαν αντί να βελτιωθούν. Ο πολίτης που χρειάζεται 
μια απλή ασφαλιστική ενημερότητα δεν μπορεί 
να την λάβει ούτε ηλεκτρονικά γιατί στο μητρώο 
του ΕΦΚΑ υπάρχουν εκτός από λανθασμένες εγ-
γραφές, πολύ περιορισμένες δυνατότητες. Έτσι, ο 
πολίτης προσπαθεί να τηλεφωνήσει στο 1555 για 
να βρει μια απάντηση στο πρόβλημά του, αλλά 
μάταια γιατί κανείς δεν απαντά. Πηγαίνει στη συ-
νέχεια στο πλησιέστερο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ 
κι εκεί βρίσκει κλειστές πόρτες και μια πρόχειρη 
επιγραφή που λέει «Λόγω κορωνοϊού τηλεφωνεί-
στε στο…» αλλά ούτε κι αυτά τα τηλέφωνα απα-
ντούν – Προφανώς, δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα, 
γιατί είναι τόσες χιλιάδες οι διαμαρτυρίες πολιτών 
καθημερινά εξ αιτίας των λαθών του e-ΕΦΚΑ που 
αδυνατούν πλέον οι υπάλληλοι να ανταπεξέλ-
θουν της κατάστασης. Παντού επικρατεί εκνευ-
ρισμός, έως και απροθυμία των εργαζομένων να 
εξυπηρετήσουν τον κόσμο, γιατί ο όγκος των συσ-
σωρευμένων υποθέσεων είναι τεράστιος. Παρά 
την φιλότιμη πρόθεση πολλών εργαζομένων, τις 
περισσότερες φορές είναι αδύνατη η παρέμβα-
σή τους για να λυθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα 
λόγω της «εχθρικής προς τον πολίτη» ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας του ΕΦΚΑ. Και δεν είναι μόνον 
αυτό το εμπόδιο, αλλά και πολλά ακόμη που πη-
γάζουν εξ αιτίας της απουσίας της μέριμνας του 
κράτους. Όπως για παράδειγμα, ο απαρχαιωμένος  
σημερινός μηχανολογικός εξοπλισμός των υπο-
καταστημάτων ΕΦΚΑ με συστήματα μηχανογρά-
φησης και υπολογιστές της δεκαετίας του ’80.

Το κράτος πρέπει να δώσει όλα εκείνα τα απα-
ραίτητα σύγχρονα εφόδια και τα μέσα που απαι-
τούνται, για να ελπίσουμε ότι σε λίγα χρόνια – και 
όχι σε τριάντα – το υπέρτατο αγαθό της κοινω-
νικής ασφάλισης των πολιτών, είναι η απόλυτη 
προτεραιότητα μιας ευνομούμενης πολιτείας.

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

Μέριμνα για τους ηλικιωμένους 
στο Λαγκαδά

Στον δήμαρχο Χαλκηδόνας  το φλουρί

Με δικό του όχημα θα μεταφέρει ο δήμος Λαγκαδά τους ηλικιω-
μένους, που δεν έχουν άλλο τρόπο να μεταβούν στο Κέντρο Υγείας 
για να πραγματοποιήσουν τους προγραμματισμένους εμβολιασμούς 
κατά του κορονοϊού. Η δημοτική αρχή αποφάσισε να συνδράμει με 
το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” και να εξυπηρετήσει τους δημό-
τες από όλους τους οικισμούς που πρέπει να κάνουν το εμβόλιο 
αλλά δεν μπορούν είτε γιατί δεν έχουν δικό τους μέσο, είτε γιατί δεν 
έχουν δικό τους άνθρωπο να τους μεταφέρει, είτε λόγω οικονομι-
κών προβλημάτων.

Ο δήμος Χαλκηδόνας ήταν ο τυχερός στην κοπή της πρωτοχρο-
νιάτικης βασιλόπιτας των δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας. Και 
φυσικά ο δήμαρχος, Σταύρος Αναγνωστόπουλος, δεν θα πάρει μόνο 
το φλουρί αλλά και 5.000 ευρώ που ορίστηκε ως έπαθλο από την 
ΠΕΔΚΜ. Ο τυχερός φέτος λόγω των μέτρων πρόληψης από τον κο-
ρονοϊό δεν αναδείχθηκε με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, αλλά με 
ψηφιακή κλήρωση μέσω ειδικής εφαρμογής. Πάντως, είτε με τον 
έναν τρόπο, είτε με τον άλλον ο δήμος Χαλκηδόνας έχει το κοκαλά-
κι της νυχτερίδας! Έχει κερδίσει το φλουρί δύο φορές μέσα σε λίγα 
χρόνια, καθώς και το 2018 είχε σταθεί εξίσου τυχερός.



20 30.01.2021

Παραμύθια ... μοίρασε ο Λάζαρος 

Ξηλώνονται οι αγωγοί αμιάντου σε 
Κασσανδρεία και Πευκόχωρι

 Παραμύθια μοίρασε στα παιδιά του νηπιαγω-
γείου ο δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, 
Λάζαρος Κυρίζογλου. Σε μία προσπάθεια να ενι-
σχυθεί η φιλαναγνωσία και η ανάγνωση κατ’ οί-
κων ο δήμος αγόρασε και στη συνέχεια διένειμε 
800 καινούργια βιβλία στα μικρά παιδιά. Ο κ. Κυ-
ρίζογλου βρέθηκε στα νηπιαγωγεία, όπου είχε την 
ευκαιρία να συνομιλήσει με τους λιλιπούτειους 
αναγνώστες, τους οποίους προέτρεψε να ταξιδεύ-
ουν μέσα από τον υπέροχο κόσμο των παραμυ-
θιών. 

Στην αντικατάσταση των αγωγών ύδρευσης 
από αμίαντο, με σύγχρονους αγωγούς πολυαιθυ-
λενίου προχωρά ο Δήμος Κασσάνδρας στις κοινό-
τητες Κασσάνδρειας και Πευκοχωρίου. Πρόκειται 
για ένα μεγάλο έργο ζωτικής σημασίας συνολικού 
κόστους 5.115.000 € που αναμένεται να ξεκινή-
σει άμεσα.  Σύμφωνα με την δήμαρχο Κασσάν-
δρας Αναστασία Χαλκιά, είναι  ένα πολύ μεγάλο 
έργο που θα λύσει ζωτικής σημασίας προβλήματα 
όπως  θραύσεις και διαρροές στο δίκτυο ύδρευ-
σης,  που ταλαιπωρούσαν τους κατοίκους αλλά 
και τους επισκέπτες.  Στόχος είναι η σταδιακή αντι-
κατάσταση όλων   των παλαιών αγωγών  και σε 
άλλες κοινότητες του δήμου. 

karfitsomata
Ψήφισμα ζήτησε ο Γάκης

Τυχερή η Φύκα

Το ευχαριστώ του Στράτου στην Ζωή

Απαθανατίζει την ... πόλη το πρωί 

Ψήφισμα στήριξης των γυναικών που έχουν υποστεί 
σεξουαλική και κάθε μορφής βία πρότεινε στο δημοτικό 
συμβούλιο Θεσσαλονίκης ο Βασίλης Γάκης, με αφορμή 
τις καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατώρου. Ο επικεφαλής 
της παράταξης «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» ζήτησε από το 
προεδρείο να εξετάσει τη δυνατότητα ενός ψηφίσματος 
ώστε το Σώμα να εκφράσει τη στήριξη του στα θύματα και 
να ανοίξουν στόματα, υπενθυμίζοντας ο κ.Γάκης πως πε-
ριστατικά σεξουαλικής κακοποίησης δεν υπάρχουν μόνο 
στον αθλητισμό αλλά σε όλους τους χώρους.

Την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα έκοψε ο δήμαρ-
χος Καλαμαριάς, Γιάννη Δαρδαμανέλης, στο γραφείο 
του παρουσία του Μητροπολίτη Νέας Κρήνης και Κα-
λαμαριάς Ιουστίνου. Σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο 
παρακολουθούσε την κοπή της πίτας μέσω ...ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας, λόγω κορονοϊού! Το φλουρί έπεσε 
στο κομμάτι που κόπηκε για τη Γενική Γραμματέα και τις 
υπηρεσίες του δήμου, με την Ελένη Φύκα να δηλώνει ότι 
το χρυσό χελιδόνι που επελέγη ως δώρο θα κληρωθεί 
στους υπαλλήλους.

Την ανάγκη να ευχαριστήσει δημοσίως την υφυπουρ-
γό Υγείας Ζωή Ράπτη και τον υπουργό Βασίλη Κικίλια 
ένιωσε ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Στράτος Σι-
μόπουλος για την αποδοχή ενός αιτήματός του όπως ανα-
φέρει σε ανάρτησή του στη σελιδα του στα social media. 
Συγκεκριμένα γράφει ότι «με σημερινή τροπολογία δίνε-
ται η δυνατότητα στα Οικοτροφεία που φιλοξενούν άτομα 
που πάσχουν από άνοια τελικού σταδίου (Αλτσχάιμερ), 
να φιλοξενούν έως είκοσι πέντε (25) άτομα, με ανάλο-
γη αύξηση της στελέχωσης του προσωπικού και εφόσον 
πληρούνται οι κτιριακές προδιαγραφές για την αύξηση 
του αριθμού των φιλοξενούμενων».

 Είναι γνωστό ότι ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κων-
σταντίνος Ζέρβας, δεν τα ...πάει πολύ καλά με τον ύπνο. 
Ξυπνάει αρκετά νωρίς για να ξεκινήσει τη μέρα του και 
τις υποχρεώσεις στο δημαρχείο. Πολλές φορές μάλιστα, 
πριν ακόμη χαράξει, επιλέγει να φωτογραφίσει την πόλη, 
έτσι όπως είναι άδεια και χωρίς την παρουσία του κόσμου 
και των αυτοκινήτων και στη συνέχεια ανεβάζει τις φωτο-
γραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. “Η καλή μέρα 
ξεκινά νωρίς”, σχολιάζει ο δήμαρχος.
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Στη Θέρμη ο Καράογλου 

Στους γιατρούς ο Σάββας

Συνάντηση με τον δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο 
Παπαδόπουλο είχε ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης 
της ΝΔ Θεόδωρος Καράογλου διευρύνοντας τον 
κύκλο των συναντήσεών του με τις αυτοδιοικητι-
κές αρχές και τις επιχειρηματικές δυνάμεις της Β’ 
Θεσσαλονίκης. Όπως γράψαμε και χθες οι ... περι-
οδείες των βουλευτών ειδικώς στην Β’ περιφέρεια 
θα πολλαπλασιαστούν το επόμενο διάστημα για 
ευνόητους λόγους, εκλογικού χρώματος.

Ενας ακόμη εκλεγμένος της Β’ περιφέρει-
ας  της ΝΔ «αλωνίζει» εδώ και καιρό. Ο Σάββας 
Αναστασιάδης συναντήθηκε με τους Διοικητές της 
3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Παναγιώ-
τη Μπογιατζίδη και Δημήτρη Τσαλικάκη και ενη-
μερώθηκε για την κατάσταση και την ετοιμότητα 
των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας του 
Νομού, καθώς και για τις παρεμβάσεις που πρέπει 
να γίνουν για να βελτιωθεί και να στηριχθεί ακόμα 
περισσότερο το Σύστημα. Είπαμε... Η μάχη της β’ 
Περιφέρειας θα είναι ... σκληρή.

karfitsomata
Σκέφθηκα δημιουργία 
συλλόγου κορωνοϊόπληκτων

Για να λάβει η τουριστική Πιερία 
την θέση που της αξίζει 

Εξ αποστάσεως η κοπή πίτας 
στο Δ. Πυλαίας

Προτάσεις Ευθυμίου για την υγεία 

Την εμπειρία του από την στιγμή που βρέθηκε θετικός 
στον κορωνοϊό και κατά την διάρκεια της νοσηλείας του 
στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετέ-
φερε στην Βουλή ο Στράτος Σιμόπουλος. Ο «γαλάζιος» 
βουλευτής είπε χαριτολογώντας πως σκέφτηκε να φτιά-
ξει ένα σύλλογο με κορωνοϊόπληκτους, ελπίζοντας όπως 
ανέφερε απευθυνόμενος στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να 
μην τους δίνει ιδέες, ώστε να ζητήσουν ειδική μεταχείρι-
ση στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για τους κορωνοϊόπληκτους. 
Ο κ. Σιμόπουλος υπεραμύνθηκε της συμμετοχής ιδιωτών 
στον τομέα της υγείας, όπως υπεραμύνθηκε και του δι-
καιώματος για δωρεάν και υψηλού επιπέδου περίθαλψη 
σε όλους και ειδικά στους μη προνομιούχους.

Να λάβει η Πιερία την θέση που της αξίζει στην 
Εθνική επιχείρηση επανεκκίνησης του ελληνικού του-
ρισμού, επιδιώκει ο τοπικός βουλευτής της ΝΔ Φώντας 
Μπαραλιάκος. Στο πλαίσιο αυτό, η προβολή του Νομού 
και η ανάδειξη του Ολύμπου βρέθηκαν στο επίκεντρο 
της συνάντησής του βουλευτή, με τον Γενικό Γραμμα-
τέα του Ε.Ο.Τ Δημήτρη Φραγκάκη. Επίσης, συζητήθηκε 
εκτενώς η πρόταση του κ. Μπαραλιάκου, για δημιουργία 
ενός calendar που θα αφορά την δυνατότητα επιλογών 
των επισκεπτών-τουριστών για 365 ημέρες το χρόνο. Ο 
κ. Φραγκάκης του εξήγησε ότι το visitgreece.gr και το 
visitgreece app είναι οι βασικές πλατφόρμες προβολής 
της χώρας και των επιχειρήσεων και είναι σημαντικό  οι 
επαγγελματίες του τουρισμού στην Πιερία να προβούν 
στην καταχώρηση της δραστηριότητας τους.

Από μακριά, διαδικτυακά και με ασφάλεια έκοψε την 
πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, λόγω των μέτρων για την 
αντιμετώπιση του κορονοϊού. Το έθιμο τηρήθηκε και φέ-
τος, έστω και με αυτόν τον τρόπο και τυχερός της χρονιάς 
αναδείχθηκε ο πρόεδρος της ΚΕΠΑΠ, Αστέριος Κισκίνης. 
“Και του χρόνου με υγεία και με φυσική παρουσία!” ήταν 
η ευχή του δημάρχου, Ιγνάτιου Καϊτεζίδη.

Πρόταση για δημιουργία νέου κτιρίου του Θεαγενεί-
ου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου στην ανατολική Θεσσα-
λονίκη, κατέθεσε η βουλευτής της ΝΔ Άννα Ευθυμίου, 
κατά την διάρκεια της τοποθέτησης της στη συνεδρίαση 
της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Η κ. Ευθυμίου 
είχε και άλλες προτάσεις για τον χώρο της υγείας όπως, 
προτεραιοποίηση και των εργαζόμενων πρώτης γραμμής 
στους εμβολιασμούς. 

Αξιοποίηση της προσφοράς των ιδιωτών ιατρών και 
των οδοντιάτρων για να συμμετέχουν στη διαδικασία του 
εμβολιασμού. 
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Τι προηγήθηκε της απόφασης να ζητηθεί από τη Θεσσαλονίκη το άνοιγμα των δικαστηρίων

Έτσι έφτασε στα όριά του ο πρόεδρος 
του δικηγορικού συλλόγου 

Μία νεαρή δικηγόρος κάθεται όρθια 
απέναντι στον πρόεδρο του δικηγορικού 
συλλόγου Θεσσαλονίκης Στάθη Κουτσο-
χήνα. Επί δέκα λεπτά του απαριθμεί τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει λόγω 
της αναστολής λειτουργίας των δικα-
στικών υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης άλλος δικηγόρος τηλεφω-
νεί και μεταφέρει πως παρά τη λειτουρ-
γία των κτηματολογικών γραφείων οι 
υπάλληλοι επιλέγουν να εργαστούν από 
τα σπίτια ή να μην εργαστούν καθόλου 
και οι δικηγόροι δεν εξυπηρετούνται. 
Επισημαίνουν ότι υπάρχει κίνδυνος να 
χαθούν περιουσίες. Η εικόνα στα υποθη-
κοφυλακεία επιτείνει έτι περαιτέρω την 
κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. 

Στο γραφείο του κ. Κουτσοχήνα τις 
ημέρες της πανδημίας επικρατούσε πα-
νικός. Τα τηλέφωνα έπεφταν βροχή, τα 
παράπονα ήταν ακόμη περισσότερα. Και 
όλα αυτά, ενώ άρχισε να κυκλοφορεί ότι 
σχεδιάζεται, που τελικά έγινε, το άνοιγ-
μα του λιανεμπορίου και των εμπορικών 
κέντρων, ενώ διακινείται πως έχει απο-
φασιστεί μέχρι και το άνοιγμα των χιονο-
δρομικών κέντρων. Ήταν ο κόμπος που 
έφτασε στο χτένι. Τα δικαστήρια μένουν 
κλειστά καθώς υπάρχει φόβος από τις 
συγκεντρώσεις ανθρώπων στους εσωτε-
ρικούς χώρους να μεταδοθεί ταχύτερα ο 
κορωνοϊός, ενώ η μεγάλη συγκέντρωση 
στα εμπορικά κέντρα δεν ενοχλεί κανέ-
ναν. Οι ενστάσεις γιγαντώθηκαν, όταν 
ακούστηκε στα μέσα ενημέρωσης το 
σχέδιο για τα χιονοδρομικά.  

«Δεν έχω τίποτα με τα χιονοδρομικά 
κέντρα, σέβομαι απόλυτα και τις δικές 
τους ανάγκες, αλλά δεν γίνεται να το-
ποθετηθεί το σκι ψηλότερα από τη λει-
τουργία των Δικαστηρίων», ξεκαθάρισε 
στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε 
ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλό-
γου, δείχνοντας ότι με τη συνεχιζόμενη 
αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων 
διακυβεύονται πολλά για τη λειτουργία 

του κράτους δικαίου. Ο Στάθης Κουτσο-
χήνας, που είναι γνωστός για τους χαμη-
λούς τόνους που κρατάει, δεν κρύφτηκε 
ούτε σύρθηκε πίσω από καλά λόγια και 
χτυπήματα στην πλάτη. Δεν μπορούσε 
να διανοηθεί πως από τα σχέδια όλων 
απουσίαζε η Δικαιοσύνη. Και φαίνεται 
πως ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι το 

ζήτημα δεν προβλημάτισε κανέναν άλ-
λον από τους μεγάλους συλλόγους της 
χώρας. 

 
Η συνέντευξη που τάραξε τα νερά  
Στη συνέντευξη Τύπου που οργά-

νωσε αναφέρθηκε περιεκτικά σε τρεις 
βασικούς λόγους που θεωρεί ότι πρέπει 

να επαναλειτουργήσουν άμεσα τα δι-
καστήρια και ότι λόγω της αναστολής 
λειτουργίας δημιουργούνται καταστά-
σεις που δεν μπορεί να ανατραπούν. Στο 
μεγάλο πρόβλημα με την απονομή της 
Δικαιοσύνης, στο ακόμη μεγαλύτερο 
που πλέον φτάνει στα όρια επιβίωσης για 
πολλούς δικηγόρους και στο ζήτημα που 

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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Αυτόφωρα Εγκλήματα

Στην ελληνική έννομη τάξη, όπως ορίζεται από το άρθρο 242 του Κώ-
δικα Ποινικής Δικονομίας, αυτόφωρο ονομάζεται το έγκλημα την ώρα 
που γίνεται ή το έγκλημα που έγινε πρόσφατα. Στα αυτόφωρα εγκλή-
ματα περιλαμβάνεται και η απόπειρα τέλεσης ενός εγκλήματος. Για να 
θεωρηθεί ένα έγκλημα ως αυτόφωρο θα πρέπει η σύλληψη του δράστη 
να γίνει έως το τέλος της επόμενης ημέρας από την τέλεση της πράξης. 
Υπάρχουν όμως και εγκλήματα τα οποία θεωρούνται πάντοτε αυτόφω-
ρα, όπως αυτά τα οποία θεωρούνται διαρκή (θεωρείται δηλαδή πως δι-
απράττονται συνεχώς) και επομένως οποτεδήποτε και εάν συλληφθεί ο 
δράστης ακολουθείται η αυτόφωρη διαδικασία. Πριν την έναρξη ισχύος 
του νέου τροποποιημένου ποινικού κώδικα, ως αυτόφωρα δικάζονταν 
και τα εγκλήματα που τελούνταν δια του τύπου ενώ πλέον αυτό συμ-
βαίνει μόνο εάν συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι. Όσον αφορά τα 
εγκλήματα που διώκονται μόνο με έγκληση του παθόντα, για να συλ-
ληφθεί ο δράστης πρέπει έστω και προφορικά ο παθών να υποβάλλει 
έγκληση ενώπιον της αστυνομικής αρχής. 

Με τη σύλληψη, στην περίπτωση που πρόκειται για πλημμέλημα (τα 
κακουργήματα δε δικάζονται ποτέ ως αυτόφωρα), ο δράστης οδηγείται 
ενώπιον του Εισαγγελέα, και εφόσον του ασκηθεί ποινική δίωξη παρα-
πέμπεται άμεσα στο αρμόδιο αυτόφωρο μονομελές ή τριμελές πλημμε-
λειοδικείο. Εκεί ο δράστης- κατηγορούμενος έχει δύο βασικά δικαιώμα-
τα: πρώτον το να ζητήσει να του διοριστεί από το δικαστήριο συνήγορος 
υπεράσπισης στην περίπτωση που δεν έχει και δεύτερον να αναβληθεί η 
δίκη για τρεις ημέρες ώστε να μπορέσει να προετοιμάσει καλύτερα την 
υπεράσπιση του. Σε αυτήν την περίπτωση το Δικαστήριο αποφασίζει για 
το εάν ο δράστης θα αφεθεί ελεύθερος ή θα κρατηθεί κατά τη διάρκεια 
του τριημέρου. Μπορεί βέβαια, στην περίπτωση που εξαρχής κρίνει ο 
Εισαγγελέας ότι συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι, να μην εφαρμοστεί η αυ-
τόφωρη διαδικασία και να οριστεί απευθείας τακτική δικάσιμος. 

Η πρόβλεψη της αυτόφωρης διαδικασίας υπάρχει επειδή ο νομοθέ-
της επιθυμεί την απονομή της δικαιοσύνης άμεσα μετά την τέλεση του 
εγκλήματος ώστε καταρχάς να ικανοποιείται το κοινό περί δικαίου αί-
σθημα αλλά και παράλληλα να μην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής 
των αποδεικτικών στοιχείων ή η πάροδος κάποιου χρονικού διαστήμα-
τος να οδηγήσει σε υποβάθμιση της αξιοπιστίας των μαρτυριών. Βέβαια 
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε η γρήγορη απονομή της δικαιοσύ-
νης να μη συντελείται σε βάρος των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του 
κατηγορουμένου.

Τέλος πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν συλλαμβάνονται με τη διαδικα-
σία του αυτοφώρου τα πρόσωπα εκείνα που έχουν ειδική μεταχείριση 
από το νόμο, είναι δηλαδή ιδιάζουσας δωσιδικίας, για παράδειγμα δι-
κηγόροι, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, δικαστές, αρχιερείς, για τέλεση 
πλημμελήματος, αλλά μετά την εξακρίβωση της ιδιότητας τους ορίζεται 
τακτική δικάσιμος και αφήνονται ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα, 
καθώς τα πλημμελήματα τους δικάζονται σε πρώτο βαθμό από το Τρι-
μελές Εφετείο Πλημμελημάτων το οποίο δε συνεδριάζει ως αυτόφωρο 
και επομένως δε γίνεται να ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία.

*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 *

δημιουργείται με πράξεις που σχετίζονται με το 
κτηματολόγιο και τα υποθηκοφυλακεία. 

«Είναι απογοητευτικό ότι η λειτουργία της 
Δικαιοσύνης απουσιάζει από τις προτεραιό-
τητες μας», είπε ακριβώς ο κ. Κουτσοχήνας. 
«Θα έπρεπε να είναι πρωταρχικό μέλημα σε 
κάθε συζήτηση, όπως είναι και καλώς είναι η 
λειτουργία των σχολείων. Δεν μπορεί να γίνει 
αποδεκτό ότι ανοίγουν τα εμπορικά κέντρα, 
το λιανεμπόριο, οι εκκλησίες, τα κομμωτήρια, 
να συζητείται το άνοιγμα της εστίασης και των 
χιονοδρομικών κέντρων, και να λείπει ακόμα 
και από την κουβέντα το άνοιγμα των δικαστη-
ρίων», είπε φανερά ενοχλημένος ο κ. Κουτσο-
χήνας. 

Και δεν ήταν μόνον αυτό. Το παρατεταμένο 
κλείσιμο των δικαστηρίων, παρά τις διορθω-
τικές παρεμβάσεις που κατά καιρούς έγιναν, 
δημιούργησε μεγάλο οικονομικό πρόβλημα 
στη μεγάλη πλειοψηφία των δικηγόρων.  Και σ’ 
αυτόν τον τομέα ο πρόεδρος του δικηγορικού 
συλλόγου Θεσσαλονίκης είδε οι ενισχύσεις του 
κράτους να κατευθύνονται παντού αι στους δι-
κηγόρους να δίνονται τελευταία και αυτό μετά 
ισχυρές πιέσεις. «Διεκδικούμε από την Πο-
λιτεία την οικονομική στήριξη, συστηματικά, 
από την αρχή της πανδημίας, χωρίς ουσιαστική 
ανταπόκριση. Δεν έχουμε λάβει αντίστοιχη με 
άλλους πληττόμενους κλάδους, ωστόσο και 
τώρα που οι συνθήκες, όπως διαφαίνεται, πα-
ρέχουν τη δυνατότητα να εργαστούμε και πάλι 
αυτό δεν μας επιτρέπεται», σημείωσε. «Ο δικη-
γόρος εκπροσωπεί το επιστημονικό δυναμικό 
της χώρας, το λειτούργημά του διασφαλίζει τα 
δικαιώματα των πολιτών και πρέπει να ζει με 
αξιοπρέπεια, όπως κάθε εργαζόμενος πολί-
της», ανέφερε. 

Το μεγαλύτερο ζήτημα όμως για τον πρό-
εδρο του συλλόγου ήταν η λειτουργία των 
κτηματολογικών γραφείων και των υποθη-
κοφυλακείων. Ο σύλλογος, προκειμένου να 
εξυπηρετηθούν οι δικηγόροι, φρόντισε και 
κάλυψε κενά τα οποία υπήρχαν στη λειτουρ-

γία. Έστειλε – και πλήρωσε – ασκούμενους 
δικηγόρους να συμβάλλουν στις έρευνες των 
υπαλλήλων, δεχόταν τα κτηματολογικά φύλλα 
και τα διαγράμματα σε θυρίδα του δικηγορικού 
συλλόγου για να προωθηθούν οι δικαιοπρα-
ξίες, έδωσε ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 
υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία 
για να γίνεται η εξυπηρέτηση εξ αποστάσεως, 
δημιούργησε ηλεκτρονική πλατφόρμα για να 
κλείνουν ι δικηγόροι τα ραντεβού τους στο 
κτηματολόγιο και έφτασε σε σημείο να αγο-
ράσει μέχρι και πλέξι γκλας για την προστα-
σία των υπαλλήλων του Κτηματολογίου. Είδε 
όμως ότι οι υπάλληλοι των δύο υπηρεσιών δεν 
εμφανίζονταν στα γραφεία τους. Είτε έλειπαν 
με άδειες ειδικού σκοπού, είτε απασχολούνταν 
με τηλεργασία από το σπίτι, που όμως έμεινε 
στη μέση. Δικηγόροι πήγαιναν στις υπηρεσίες 
και έβλεπαν ότι οι μόνοι που έμειναν ήταν οι… 
ασκούμενοι δικηγόροι που πλήρωνε ο σύλλο-
γος.  

«Ο περιορισμός στη λειτουργία Υποθηκο-
φυλακείων και Κτηματολογίων, η υποστελέ-
χωσή τους και η θεσμοθέτηση αδειών ειδικού 
σκοπού του προσωπικού τους, δημιουργούν 
μία κατάσταση που προκαλεί ασφυξία στις 
υπηρεσίες και ανασφάλεια στις συναλλαγές. 
Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει δυνατό-
τητα καταχώρισης πράξεων, τα ραντεβού που 
κλείνονται δεν επαρκούν για να καλύψουν τη 
ζήτηση. Είναι κλεισμένα ήδη και για όλον τον 
Φεβρουάριο, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίν-
δυνος για τους συναλλασσόμενους», είπε στη 
συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος. Έκρουσε μάλι-
στα τον κώδωνα του κινδύνου ακόμη και για 
την οικονομία της χώρας. «Στις καταχωρίσεις 
πράξεων ισχύει η αρχή της χρονικής προτεραι-
ότητας. Έτσι, με απλά λόγια, ένας αγοραστής 
κινδυνεύει μέχρι την καταχώριση της πράξης 
του να εγγραφεί κάποιο βάρος στο ακίνητο ή 
αυτό να μεταβιβαστεί και πάλι! Είναι προφανές 
ότι έτσι δεν μπορούν να προχωρήσουν συναλ-
λαγές και χάνονται επενδύσεις», ξεκαθάρισε.
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«Θα σχηματιστούν δικογραφίες» προειδοποίησε ο εισαγγελέας

Έβγαλαν όπλα οι χούλιγκαν, τρέχουν 
και δεν φτάνουν στην ΕΛ.ΑΣ. 

Το πρωί της περασμένης Τρίτης 
η ενημέρωση που δεχόταν στο 
γραφείο του ο προϊστάμενος 

της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσα-
λονίκης Παναγιώτης Παναγιωτόπου-
λος μόνον καθησυχαστική δεν ήταν. 
Οι επιθέσεις χούλιγκαν στη Θεσσαλο-
νίκη τείνουν να γίνουν καθημερινή 
συνήθεια και η κατάσταση αγριεύει. Η 
επίθεση με όπλα μέρα μεσημέρι στη 
λεωφόρο Κ. Καραμανλή έδειξε ότι είχε 
φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Όμως οι 
επιθέσεις συνεχίστηκαν. Το πρωί του 
Σαββάτου κυριάρχησαν οι μολότοφ και 
τα βεγγαλικά.  

Ο εισαγγελέας θεώρησε, όπως πολ-
λοί προκάτοχοί του, ότι πρέπει να προ-
ειδοποιήσει τις μεγάλες ομάδες, αυτές 
που συγκεντρώνουν τη μεγάλη μάζα 
των οπαδών, ότι θα είναι συνυπεύθυ-
νες εάν δεν περιορίσουν και οι ίδιες – οι 
ομάδες – τις εμπρηστικές δηλώσεις και 
ενέργειες. Στο κάλεσμα του εισαγγελέα 
ανταποκρίθηκαν άμεσα ο πρόεδρος του 
Άρη Θεόδωρος Καρυπίδης, ο πρόεδρος 
του Ηρακλή Φώτης Θέος και ο αντιπρό-
εδρος του ΠΑΟΚ Μάκης Γκαγκάτσης. Η 
σύσκεψη έγινε παρουσία της εισαγγελέα 
αθλητισμού, του διευθυντή ασφαλείας 
και του επικεφαλής της αντιμετώπισης 
αθλητικής βίας της ασφάλειας.  

Στη σύσκεψη, που κράτησε περίπου 
45 λεπτά, ο εισαγγελέας ήταν λακωνι-
κός. Ζήτησε από τις ομάδες να λάβουν 
άμεσα μέτρα. «Ρίξτε τώρα τους τόνους 
μην θρηνήσουμε θύματα», φέρεται να 
είπε και συγκεκριμενοποίησε: οι παράγο-
ντες να μην κάνουν δηλώσεις που μπο-
ρεί να προκαλούν βία, οι ομάδες να μην 
εκδίδουν εμπρηστικές ανακοινώσεις και 
να μην αναρτώνται πανό στα γήπεδα της 
Θεσσαλονίκης που έχουν περιεχόμενο 
το οποίο μπορεί να εντείνει την αντιπα-
ράθεση. Ο εισαγγελέας έλαβε άμεσα τις 
διαβεβαιώσεις από τους παράγοντες ότι 
θα συμβάλλουν προκειμένου να περι-

οριστούν ενέργειες που μπορεί να προ-
καλέσουν τους θερμόαιμους οπαδούς. 
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο προϊστά-
μενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών σε 
αυτή τη φάση έκανε συστάσεις στις ομά-
δες, αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι 
το επόμενο βήμα θα είναι ο σχηματισμός 
δικογραφιών και εναντίον τους.  

Το βέβαιο είναι πως δικογραφίες θα 
σχηματίζονται για εμπρηστικά δημοσιεύ-
ματα σε ιστοσελίδες, που πυροδοτούν τη 
βία, σύμφωνα με την άποψη που εκφρά-
στηκε στη σύσκεψη από την πλευρά των 
εισαγγελικών και διωκτικών αρχών. Ο κ. 
Παναγιωτόπουλος κατέστησε σαφές ότι 
πλέον θα παρακολουθούνται δημοσιεύ-
ματα, ειδικά σε οπαδικές ιστοσελίδες και 
θα ασκηθούν διώξεις εάν παρατηρηθεί 
ότι η κατάσταση ξεφεύγει. 

 
Ο κύκλος του αίματος  
Τον Μάιο του 2017 άνοιξε στη Θεσ-

σαλονίκη ο κύκλος του αίματος με θύ-
ματα οπαδούς των ομάδων της πόλης. 
Ο 24χρονος Κύπριος οπαδός του ΠΑΟΚ 
κατά τη διάρκεια της επιστροφής του από 
τον αγώνα ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκού, κατα-
διώχθηκε από χούλιγκανς με συνέπεια 
προσπαθώντας να ξεφύγει να βρεθεί στις 
ρόδες διερχόμενου αυτοκινήτου. Τον 

περσινό Ιανουάριο μία συμπλοκή, οδή-
γησε 28χρονο Βούλγαρο οπαδό του Άρη 
να προσπαθεί να ξεφύγει από τα ρόπαλα 
των χούλιγκανς στην περιοχή του Μεγά-
ρου Μουσικής. Παρασύρθηκε από αυ-
τοκίνητο που οδηγούσε μία 27χρονη με 
συνέπεια να χάσει τη ζωή του. Η νεαρή 
έχει προφυλακιστεί καθώς συνδέεται με 
πρόσωπα που συμμετείχαν στη συμπλο-
κή που προηγήθηκε.  

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας η 
κατάσταση στη Θεσσαλονίκη θυμίζει 
μπαρούτι. Οπαδικές επιθέσεις γίνονται 
μέχρι και σε μπαλκόνια σπιτιών οπαδών. 
Μολότοφ, βεγγαλικά, φωτιές, ξυλοδαρ-
μοί, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά 
των επιθέσεων.  

Αποκορύφωμα της οπαδικής βίας 
ήταν το αιματηρό επεισόδιο της περα-
σμένης εβδομάδας, με τραυματίες δύο 
οπαδούς του ΠΑΟΚ. Πυροβολήθηκαν 
μέρα μεσημέρι, στα πόδια από δύο άλ-
λους οπαδούς, οι οποίοι σύμφωνα με την 
αστυνομία ταυτοποιήθηκαν, αλλά δεν 
εντοπίστηκαν για να συλληφθούν. Ήταν 
η πρώτη φορά που βγήκαν όπλα για να 
λυθούν οπαδικές διαφορές. Τα στοιχεία 
της δικογραφίας που διαβιβάστηκε από 
την ασφάλεια στην Εισαγγελία Πρωτο-
δικών, κάνουν λόγο για «ενέδρα» στους 

οπαδούς που πυροβολήθηκαν. Οι δύο 
δράστες προσέγγισαν τα τρία άτομα και 
ο ένας με πιστόλι πυροβόλησε στα πόδια 
τους δύο. Ο τρίτος δεν τραυματίστηκε.  

Οι ανησυχίες των διωκτικών αρχών 
δεν περιορίστηκαν μόνον σε αυτό κα-
θαυτό το επεισόδιο. Οι αστυνομικοί στην 
αρχή δεν έβρισκαν τα θύματα που εί-
χαν εξαφανιστεί από το σημείο και όταν 
εντοπίστηκαν οι τραυματίες σε ιδιωτική 
κλινική δεν άνοιγαν το στόμα τους. Τα 
στοιχεία βρέθηκαν από την υπόλοιπη 
έρευνα. «Υπάρχει ομερτά για να συνεχι-
στεί το γαϊτανάκι της βίας», έλεγαν αστυ-
νομικοί που φοβούνται ότι δεν θα στα-
ματήσουν τέτοια περιστατικά. Δεν είναι 
τυχαίο πως τα ξημερώματα του Σαββά-
του οι υπάλληλοι μίας πιτσαρίας δέχτη-
καν επίθεση με μολότοφ, που ευτυχώς 
δεν πήρε φωτιά. Και λίγη ώρα αργότερα 
ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες 
από βεγγαλικό.  

Αυτός είναι ο λόγος που έχουν λη-
φθεί και επιπλέον μέτρα. Οι αστυνομικοί 
έχουν αυξήσει τις περιπολίες τους σε ση-
μεία - στόχους για τους χούλιγκαν. Μέλη 
ομάδων χούλιγκανς της πόλης φαίνεται 
να έχουν αρχίσει να νιώθουν την ανάσα 
των αστυνομικών της δίωξης αθλητικής 
βίας.

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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Εάν είστε ο πατέρας ενός μικρού αγοριού, 
υπάρχει μια καλή πιθανότητα ότι τώρα απο-
λαμβάνετε μια πολύ στενή σχέση με τον 
γιο σας. Πιθανώς να ειδωλοποιεί όλα όσα 
κάνετε -μιμείται τον τρόπο που διαβάζετε, 
που ντύνεστε, που στέκεστε όταν μιλάτε. 
Προσπαθεί να κάνει ό, τι κάνετε και εργά-
ζεται σκληρά για να βεβαιωθεί ότι έχει την 
προσοχή σας και την έγκρισή σας. Μπορείτε 
να δείτε στα μάτια του μικρού σας ότι είστε 
αναμφίβολα ο απόλυτος άνθρωπος για εκεί-
νον στον κόσμο. 

Εάν είστε εκείνο το μικρό αγόρι που διανύ-
ει την ενήλικη πλέον ζωή του, σίγουρα θα 
θυμάστε τον πατέρα σας ως πρότυπο γεμί-
ζοντας όμορφα συναισθήματα ή ως φιγούρα 
που θα θέλατε με κάθε τρόπο να αποφύγετε 

καθώς διαπιστώνεται ότι τα βιώματά 
σας ίσως είναι μέχρι και τραυματικά 
από τη σχέση αυτή. 
Ένα ζήτημα που παρουσιάζεται συχνά 
μέσα από την ψυχοθεραπεία με το 
αντρικό φύλο, είναι η σταδιοδρομία της 
σχέσης και τα προβλήματα που συχνά 
εντοπίζονται αργά ή γρήγορα, στην τε-
ταμένη σχέση τους με τους πατεράδες 
τους. 

Ο Γερμανός μυθιστοριογράφος Franz 
Kafka αποκαλύπτει το παρακάτω για 
τη σχέση του με τον πατέρα του στο 
‘Επιστολή στον Πατέρα μου’: «Αυτό 
που ήταν πάντα ακατανόητο για μένα 
ήταν η απόλυτη έλλειψη αίσθησης για 
τον πόνο και τη ντροπή που μου προ-
κάλεσες με τα λόγια και την κριτική 
σου»

Ο Κάφκα ισχυρίζεται ότι η εχθρότητα 
που ο πατέρας του εξέφρασε εναντίον 
του ως παιδί, τώρα στρέφεται ενάντια 
στον πατέρα του: «Η μέθοδος ανατρο-
φής του πατέρα μου με είχε φορτώσει 
με ένα γενικό φόβο αδυναμίας και πε-
ριφρόνησης». Ως ενήλικας, στοιχειω-

νόταν από την εχθρική και ανυπόμονη πα-
ρουσία του πατέρα του στο μυαλό του.

Ο Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής 
Robert Bly, έδωσε φωνή σε παρόμοια συ-
ναισθήματα στο ποίημά του ‘Ο γάμος του πα-
τέρα μου το 1924’: «Το δέρμα του ήταν σαν 
φλοιός τότε, έγινε τραχύ για να αποκρούσει 
τη συμπάθεια που για περισσότερο καιρό αρ-

νήθηκε και δεν έκανε ότι είχα ανάγκη».
Αυτό είναι μία αντιπροσωπευτική μαρτυρία 
του τρόπου με τον οποίο κάποιος άντρας 
θυμάται τον πατέρα του. Αλλά ακόμη πιο 
εντυπωσιακό από την προφανή ζημιά και τις 
πληγές, είναι η καταπιεσμένη λαχτάρα. Πολ-
λοί άντρες λιμοκτονούν για την αγάπη των 
πατεράδων τους παρόλο που το αρνούνται. 
Το να κρύψει κανείς αυτή του την ανάγκη 
‘κάτω από το πατάκι’ τον φέρνει αργά ή γρή-
γορα αντιμέτωπο με πολύ θυμό, απόρριψη 
και θλίψη.

Τι είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί μεταξύ 
πατέρα και γιου; Τι μπορούν να κάνουν οι 
άντρες με την πληθώρα ανεκμετάλλευτων 
συναισθημάτων που τους αποτρέπουν από 
το να γνωρίσουν τον εαυτό τους; 
Ως ενήλικες, οι άντρες είναι χρήσιμο να απο-
φεύγουν την προσποίηση των παλιών ανε-
πίλυτων τραυμάτων γιατί ο πόνος εμφανίζε-
ται σε άλλες περιοχές της ζωής μας και υπό 
άλλες μορφές. Ο ακατέργαστος πόνος και 
ο θυμός μεταφέρονται συχνά στις συντρο-
φικές μας σχέσεις, στους γονείς μας, στις 
προκλήσεις της ζωής, στην εργασία και σε 
πολλά άλλα πιθανά σημεία.
Μέσα από τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας, 
μπορεί κανείς να καταλήξει σε μία θαρραλέα 
αποκάλυψη που πηγάζει από την παιδική 

του ηλικία και είναι γεμάτο συναισθήματα τα 
οποία μπορούν να μας ωθήσουν σε μια ου-
σιαστική επίλυση.
Καθώς οι άνδρες αντιμετωπίζουν την αλή-
θεια για τον δεσμό πατέρα-γιου, θα βιώσουν 
πόνο και απελευθέρωση ταυτόχρονα. Ο γιος 
μπορεί να αναδυθεί με μια ισχυρότερη αί-
σθηση της ταυτότητάς του και να αποκτήσει 
μια σταθερή αίσθηση της αρρενωπότητάς 
του. Επίσης μπορεί να αισθανθεί πιο ολο-
κληρωμένος ως άντρας και ίσως πρόθυμος 
να δει τον πατέρα του πιο ρεαλιστικά, τόσο 
με θετικά του όσο και με αρνητικά του χα-
ρακτηριστικά. Τόσο ο πατέρας όσο και ο γιος 
μπορεί να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν 
με μεγαλύτερη σαφήνεια πώς τα αρνητικά 
ανεξέλεγκτα συναισθήματά τους μπορεί να 
επηρεάζουν τις οικείες σχέσεις τους, καθώς 
και να εισβάλλουν σε σημαντικούς τομείς 
της ζωής τους, ακόμα και στις φιλίες τους με 
το ανδρικό φύλο.
Διανύοντας τα μονοπάτια του φόβου και του 
πόνου αυτής της πιθανής ταραγμένης σχέ-
σης πατέρα και γιού, δημιουργούνται νέες 
βάσεις γεμάτες εφόδια για την επιθυμητή 
ζωή του μέλλοντος αλλά και του ‘εδώ και 
τώρα’. 

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

Η ψυχολογία πίσω από τις τεταμένες σχέσεις πατέρα-γιου

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 *

Ως ενήλικες, 
οι άντρες είναι 

χρήσιμο να 
αποφεύγουν 

την προσποίηση 
των παλιών 
ανεπίλυτων 

τραυμάτων γιατί ο 
πόνος εμφανίζεται 
σε άλλες περιοχές 

της ζωής μας και 
υπό άλλες μορφές

opinion
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Ποια είναι η πρώτη αντίδραση όταν μαθαίνουν 
ότι είστε ιατροδικαστής; Πολλές και διαφορετικές! 
Άλλοι κάνουν ασυναίσθητα ένα βήμα πίσω, άλλοι 
ανοίγουν τα μάτια με έκπληξη. Ίσως επειδή είναι 
λίγοι οι Ιατροδικαστές. Ίσως πάλι, επειδή είμαι μία 
μικροκαμωμένη γυναίκα.

Η μεγαλύτερη δυσκολία του επαγγέλματος… Ο 
όρος «επάγγελμα» δεν είναι συμβατός με την Ιατρο-
δικαστική. Η Ιατροδικαστική είναι λειτούργημα το 
οποίο απαιτεί απόλυτη δέσμευση, προσήλωση και 
αφοσίωση. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι 
η διαδικασία της νεκροτομής αποτελεί την μεγαλύ-
τερη δυσκολία σε αυτό το λειτούργημα. Κατά τη δική 
μου άποψη, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η διαχεί-
ριση των συγγενών του νεκρού οι οποίοι αναζητούν 
εναγωνίως απαντήσεις και κρέμονται από τα χείλη 
μας. 

Υπάρχει επαγγελματική στιγμή που «λυγίσα-
τε»; Υπήρξαν πολλές στιγμές που ζορίστηκα.

Ξεχωρίζετε κάποια από τις έως τώρα συνεργα-
σίες και προϋπηρεσία; Στα πλαίσια της ακαδημαϊκής 
μου σταδιοδρομίας, διατηρώ πολλές συνεργασίες με 
συναδέλφους από άλλες χώρες. Θα ήταν άδικο να 
ξεχωρίσω κάποια, καθώς όλες είναι παραγωγικές 
και εποικοδομητικές.

Στις διαλέξεις σας ποια είναι η κύρια απορία των 
φοιτητών; Οι φοιτητές μου είναι η αδυναμία μου. Οι 
απορίες τους είναι πολλές και αποστομωτικές. Μία 
από αυτές είναι «σας έχουν απειλήσει ποτέ;».

Ως μητέρα θεωρείτε ότι είστε πιο προστατευτι-
κή λόγω της δουλειάς σας; Ασυναίσθητα το «κακό 
σενάριο» έρχεται πρώτο στο μυαλό μου. Προσπαθώ 
όμως να μην το εξωτερικεύω, για να μην ταυτιστώ 
με το κακώς εννοούμενο πρότυπο της «Ελληνίδας 
μάνας».

Αν γυρνούσατε το χρόνο πίσω θα κάνατε τις 
ίδιες επιλογές; Απολύτως! Δεν μπορώ να φανταστώ 
τον εαυτό μου χωρίς την Ιατροδικαστική.

Αγαπημένο σημείο της Θεσσαλονίκης στη διάρ-
κεια της καραντίνας... Το σπίτι μου, με την οικογέ-
νεια μου.

Αστυνομικές σειρές στην τηλεόραση βλέπετε;
Όχι βέβαια! 
Συμβουλή σε όσους θέλουν να γίνουν ιατροδι-

καστές… Να γίνουν! Είναι η πιο συναρπαστική ειδι-
κότητα της Ιατρικής. Μία συνεχής πρόκληση, πάντα 
«στο κόκκινο».

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

Η δουλειά της απαιτεί γερό στομάχι, υπομονή, επιμονή, υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματική ευσυνειδησία. Δεν υπάρχει ωράριο, καθώς ανά πάσα στιγμή 
την καλεί το καθήκον. Η Λήδα Κοβάτση είναι Χημικός - Τοξικολόγος και Ιατρός - Ιατροδικαστής. Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα Ιατρικής και διευθύντρια του 

Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ. Ελάτε να «ανακρίνουμε» μαζί μία γυναίκα ιατροδικαστή και να ζητήσουμε απαντήσεις για έναν χώρο που οι 
περισσότεροι τον γνωρίζουμε μόνο μέσα από ...αστυνομικές ταινίες! 

Λήδα Κοβάτση
Οι ιατροδικαστές είμαστε πάντα στο «κόκκινο»!

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 colpo grossο του Αρη είναι ο Κώστας Μήτρογλου

Το deal της ιστορίας του!
Στο αρχικό άκουσμα της είδησης 

πως ο Άρης θέλει τον Μήτρογλου, όσο 
ενθουσιασμό και προσδοκίες κι αν είχε 
δημιουργήσει στους φίλους των Κιτρί-
νων η σκέψη και μόνο πως ο Έλληνας 
φορ θα επιστρέψει στο ελληνικό πρω-
τάθλημα, κανείς δεν φανταζόταν πως 
μια τέτοια μεταγραφή θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί. Κι όμως, οι Κίτρινοι 
την δούλεψαν μεθοδικά, την κυνήγησαν 
και εν τέλει κατάφεραν αυτό που μέχρι 
πριν λίγες ημέρες έμοιαζε ακατόρθωτο. 
Να ντύσουν στα χρώματα του συλλόγου 
τον Κώστα Μήτρογλου. Στην δίχως αμ-
φισβήτηση μεγαλύτερη, πιο ηχηρή και 
συνάμα ακριβή μεταγραφή της σύγχρο-
νης ιστορίας του Άρη. Με τον τρόπο αυτό 
ο Άρης κάλυψε με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο το κενό που υπήρχε στην επίθεση. 
Με την καλύτερη δυνατή επιλογή. Μια 
win-win μεταγραφή και για τις δύο πλευ-
ρές. Και αυτό διότι: ο μεν Άρης, απέκτησε 
έναν ποδοσφαιριστή που έχει το εύκολο 
γκολ, διαθέτει ηγετικά χαρακτηριστικά 
και περίσσια όρεξη να επιστρέψει ξανά 
δυναμικά στο προσκήνιο και τα γκολ. Ο 
δε Μήτρογλου, βρήκε αυτό που έψαχνε: 
μια ομάδα που θα του δώσει πρωταγω-
νιστικό ρόλο, σερί παιχνίδια και κυρίως 
ένα οικείο περιβάλλον για να ανακτήσει 
την ψυχολογία του.

Το μεγαλύτερο συμβόλαιο 
της ιστορίας του
Από τις Κρηνίδες Καβάλας στο Νό-

ιρκεν-Φλιν της Γερμανίας, την Κ17 της 
Ντούισμπουργκ και την Κ19 της Μπο-
ρούσια Μένχενγκλάντμπαχ, με την οποία 
σκόραρε 37 γκολ σε 34 εμφανίσεις. Κι αν 
δεν τον είχαν δει άλλοι ως τότε, ο Κώστας 
Μήτρογλου είχε τουλάχιστον τραβήξει τα 
βλέμματα των κλιμακίων της Εθνικής 
και, το καλοκαίρι του 2007, την οδήγησε 
ως πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης στη 
δεύτερη θέση του EURO U19. Κάπως έτσι 
ξεκίνησε η λαμπρή πορεία του, για να κα-
ταλήξει στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό 
μέχρι να ανοίξει τα φτερά του για τα γή-
πεδα της Ευρώπης και να καταλήξει πλέ-
ον στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ο 32χρο-

νος φορ, υπέγραψε συμβόλαιο με ισχύ 
για τον επόμενο 1,5 χρόνο με τις πλη-
ροφορίες να αναφέρουν πως ο Άρης θα 
καταβάλλει συνολικά στον διεθνή φορ 1 
εκ. ευρώ. Το μεγαλύτερο δηλαδή συμβό-
λαιο που δόθηκε ποτέ σε ποδοσφαιριστή 
επί θητείας Θόδωρου Καρυπίδη στον Κι-
τρινόμαυρο σύλλογο. Και πάλι όμως στη 
ζυγαριά της σκέψης και των δεδομένων 
για τον Έλληνα φορ, τα χρήματα ήταν το 
τελευταία πράγμα που τον απασχολούσε.

46 εκ. ευρώ στα πόδια του!
Ο Μήτρογλου με τη θητεία του και 

τις μεταγραφές που έκανε ανά την Ευ-
ρώπη κατάφερε να βγάλει ένα... τσου-

βάλι χρήματα. Γι΄ αυτό και το deal του 
Κώστα Μήτρογλου με τον Άρη ήταν το 
πιο εύκολο της καριέρας του, διότι, ανέ-
καθεν θεωρούνταν ένας πολύ σκληρός 
διαπραγματευτής σε όποιον σύλλογο κι 
αν αγωνίστηκε. Κάτι που δείχνουν περί-
τρανα και οι αριθμοί, αφού τα συνολι-
κά κόστη και ποσά από τις μεταγραφές 
που πραγματοποίησε αγγίζουν τα 46 εκ. 
ευρώ. Ο Καβαλιώτης επιθετικός, αφού 
έδειξε τα διαπιστευτήριά του αρχικά σε 
Πανιώνιο και Ατρόμητο, ως δανεικός από 
τον Ολυμπιακό, στη συνέχεια κάνοντας 
πράγματα και θαύματα στους Πειραιώτες 
πήρε την πρώτη του μεγάλη μεταγραφή 
για την Αγγλία και τη Φούλαμ, το 2014 με 

το ποσό της μεταγραφής του να φτάνει τα 
15,2 εκ. ευρώ. Βέβαια, η Αγγλία δεν του 
ταίριαξε ποτέ. Ακολούθησε ξανά η Ελλά-
δα και ο Ολυμπιακός, με τους Ερυθρό-
λευκους μάλιστα να προχωρούν σε επι-
νοικίασή του ποδοσφαιριστή, δίνοντας 
3,5 εκ. ευρώ στους Άγγλους για να πουν 
το «ναι». Επόμενος σταθμός η Μπενφίκα, 
η οποία μετά από μία σεζόν που έπαιξε 
στην Πορτογαλία ως δανεικός, τον αγό-
ρασε έναντι 10 εκ. ευρώ.  Ακολούθησε 
το 2017 η Μαρσέιγ που έβγαλε από τα 
ταμεία της άλλα 15 εκ. ευρώ για να τον 
κάνει κάτοικο Μασσαλίας. Πήγε δανεικός 
στην Αϊντχόφεν, έναντι ενοικίου αξίας 
1,25 εκ. ευρώ.

Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο Υ
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αθλητισμός
Το ποδόσφαιρο ακόμη
βρίσκεται σε vertigo

Λίγοι ήταν εκείνοι οι οποίοι πίστευαν ότι το «κα-
πέλωμα» της ΕΠΟ από την ΦΙΦΑ/ΟΥΕΦΑ θα έκανε 
βήματα προόδου προς την απόλυτη κανονικότητα. 
Μπορεί η ανισονομία να απέκτησε άλλους συσχετι-
σμούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εξυγιάνθηκε το 
επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Απλώς η είσοδος νέων 
ισχυρών παικτών, όπως είναι οι Μελισσανίδης και 
Σαββίδης είχε ως αποτέλεσμα να πάρουν κομμάτι 
από την κυριαρχία του Ολυμπιακού και να επιβάλ-
λουν μέρος των κανόνων που ισχύουν στο επαγ-
γελματικό ποδόσφαιρο. Αυτό έγινε με τις γνωστές 
παραδοσιακές μεθόδους και όχι με υγιή τρόπο. Κι αν 
κάποιοι πιστεύουν ότι η επιβολή των ξένων διαιτη-
τών στους αγώνες μεγάλης βαθμολογικής σημασί-
ας είναι σημάδι ότι το ποδόσφαιρο πάει προς τη σω-
στή κατεύθυνση, μάλλον κάνουν λάθος εκτίμηση. 
Η παρουσία των ξένων διαιτητών, απλώς μείωσε 
την γκρίνια καθώς τα σφυρίγματα τους αντιμετω-
πίζονται λιγότερο καχύποπτα. Αυτό όμως δεν είναι 
λύση καθώς, εκτός των άλλων, έτσι απαξιώνονται 
οι Ελληνες διαιτητές, οποίοι όμως από την πλευρά 
τους παρότι έχουν και τη βοήθεια του VAR δεν απο-
φεύγουν τα μεγάλ λάθη. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα 
που οι αποφάσεις τους γεννούν ερωτηματικά ή επι-
βεβαιώνουν ότι είναι περιορισμένων ικανοτήτων. 

Αρα η επιτροπεία της ΦΙΦΑ/ΟΥΕΦΑ δεν έχει προ-
σφέρει μέχρι τώρα τίποτε το ουσιαστικό στο ελλη-
νικό ποδόσφαιρο. Ακόμη και η συμφωνία των ιδι-
οκτητών του big4 στο πρόσωπο του αρχιδιαιτητή 
Κλάτενμπεργκ αποδείχθηκε τόσο εύθραυστη, όπως 
και όλες οι συμφωνίες των μεγαλοπαραγόντων. 
Καρατούν μέχρι το πρώτο φαλτσοσφύριγμα. Ετσι 
όμως δεν γίνεται δουλειά. Οσο δεν αποφασίζουν 
με ειλικρίνεια να αφήσουν πίσω τους εγωισμούς 
και τις παρασκηνιακές κινήσεις και να ασχολούνται 
μόνο με το προϊόν που λέγεται ποδόσφαιρο και την 
ανάπτυξη του θα παραμένουμε στο ίδιο έργο θεατές. 
Με κίνδυνο μάλιστα να πάει το εγχώριο ποδόσφαιρο 
ακόμη παρακάτω. Συγχρόνως υπάρχει και ο κίνδυ-
νος να τσαλακωθεί ακόμη ένα πρόσωπο που έχει 
προσφέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και θα είναι 
υποψήφιος για την προεδρία της ΕΠΟ. Αναφέρομαι 
στον Θόδωρο Ζαγοράκη που μετά την πρόσφατη 
συνάντηση του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Ζα-
γοράκη και τη σύμφωνη γνώμη των big4 θα είναι 
υποψήφιος για την προεδρία της ΕΠΟ. Ο λόγος; Στην 
Ελλάδα όπου όλες οι συμφωνίες γκρεμίζονται με 
ένα ανάποδο σφύριγμα.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

Τι σημαίνει η μεταγραφή του πολυδιαφημισμένου 
Σίντζι Καγκάβα στον ΠΑΟΚ

Ένας Σαμουράι 
στην Τούμπα!

Τον... ρώτησε το καλοκαίρι, αλλά η διαπραγμάτευ-
ση δεν καρποφόρησε. Επανήλθε τον Ιανουάριο και τον 
έπεισε για το πρότζεκτ και την πρόκληση της Τούμπας. Ο 
ΠΑΟΚ έκανε δικό του τον Σίντζι Καγκάβα, προσθέτοντας 
ποιότητα στον άξονα, ανοίγοντας παράλληλα παράθυρο 
σε μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές αγορές του πλανή-
τη: την ασιατική.

Αν έβλεπε κανείς τον Σίντζι Καγκάβα να μεγαλουρ-
γεί την προηγούμενη δεκαετία στα γήπεδα της Γερμανίας 
(ιδίως) και της Αγγλίας, με Μπορούσια Ντόρτμουντ και 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δε θα μπορούσε να πιστέψει ότι 
ο Ιάπωνας θα βρισκόταν σε ηλικία 32 ετών χωρίς ομά-
δα επί ένα τρίμηνο. Αλλά οι συνθήκες που έφεραν τον 
αστέρα της χώρας του ανατέλλοντος ηλίου σε αυτήν την 
κατάσταση είναι μάλλον δικαιολογήσιμες: όταν η Ρεάλ 
Σαραγόσα τον αποκτούσε έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ 
από τη Ντόρτμουντ, υποσχόμενη ιδιαίτερα αυξημένες 
απολαβές στο συμβόλαιο του, επένδυε στον Καγκάβα 
και στο ρόστερ που είχε φτιάξει πέρυσι την επιτυχία της 
ανόδου - επιστροφής στη La Liga. Κάτι τέτοιο δε συνέβη 
και σε αυτό μεγάλο ρόλο έπαιξε η... ξαφνική αλλαγή στον 
τρόπο που γνωρίζαμε τον κόσμο μέχρι σήμερα.

Η πανδημία άλλαξε τα πάντα στην καθημερινότητα 
μας αλλά και στο ποδόσφαιρο και αυτό που σίγουρα άλ-
λαξε είναι η οικονομική δύναμη των μικρομεσαίων ομά-
δων, δεδομένου ότι η τελευταία συμπαρασύρεται πολύ 
εύκολα από τη μείωση των μοναδικών - ή έστω κύριων - 
εσόδων τους, δηλαδή τα εισιτήρια των εντός έδρας αγώ-
νων, τα bonus από τις λίγκες και τα τηλεοπτικά δικαιώ-
ματα. Σε αυτό το πλαίσιο, η παραμονή του Καγκάβα στη 
Σοσιεδάδ ήταν... πληγή και ο Ιάπωνας έμεινε ελεύθερος. 
Γιατί έμεινε ελεύθερος τρεις μήνες; Γιατί περίμενε την 
κατάλληλη πρόταση. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται πως του πρότεινε 
όσα ήθελε να ακούσει.

Και που χωρά το πάλαι ποτέ αστέρι του Γιούργκεν 
Κλοπ και του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον; Τι θα φέρει στον 
ΠΑΟΚ που πριν από τον Καγκάβα φρόντισε να καλέσει 
στη Θεσσαλονίκη και τον Αμρ Ουάρντα;

Καταρχάς, ο Καγκάβα θα είναι ο παίκτης με τη μεγα-
λύτερη εμπειρία και τις περισσότερες και σπουδαιότερες 
παραστάσεις από ανταγωνιστικούς και σπουδαίους αγώ-
νες σε τοπ επίπεδο. Ο μόνος που αυτήν τη στιγμή μπορεί 
να τον ανταγωνιστεί στον ΠΑΟΚ σε αυτό είναι ο Βιεϊρίνια. 
Όμως εμπειρία είχαν κι άλλοι που δεν απέδωσαν τα ανα-
μενόμενα. Μπορεί ο Καγκάβα να εκπληρώσει τις προσ-

δοκίες; Η εκτίμηση μου είναι πως μπορεί.
Ο Ιάπωνας έπαιζε ακόμα μέχρι και πέρυσι με μεγάλη 

ένταση στο παιχνίδι του, με πολύ κινητικότητα, εκτελώ-
ντας άψογα το ρόλο του «δεκαριού» και του «οκταριού» 
στη Σοσιεδάδ, τόσο χάρη στην οξυδέρκεια και την εκπλη-
κτική αντίληψη του χώρου και της θέσης του σε αυτόν, 
όσο και χάρη στην τεχνική του κατάρτιση, που τον βοηθά 
να συνεργάζεται ή να τελειώνει φάσεις με μεγάλη επιτυ-
χία. Σε ένα πιθανό 4-2-3-1 του Γκαρσία, ο Καγκάβα είναι 
η «ονειρική» λύση για τη θέση του «10». Σε ένα 4-3-3 
με δύο οκτάρια, πιθανώς έχοντας τον Ουάρντα στο πλάι 
του, ο ΠΑΟΚ μπορεί να επωφεληθεί από τη συνεργασία 
των δύο, δεδομένου ότι αμφότεροι κινούνται συνεχώς 
στον άξονα, είτε ζητώντας μπάλα στα μεσοδιαστήματα 
είτε στηρίζοντας τους παίκτες των πτερύγων, και δημι-
ουργούν ανισορροπίες.

Το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν πήρε έναν «τελει-
ωμένο» Καγκάβα, κάθε άλλο. Το ελληνικό πρωτάθλημα 
έχει ανάγκη την ποιότητα του Ιάπωνα και ο Δικέφαλος 
τους βαθμούς που αυτός είναι ικανός να του φέρει.
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τα social media 
δεν θα σου πουν 

μια ιστορία, 
δεν θα σε 

συμβουλέψουν, 
δεν θα σου 

μάθουν 
χαρακτήρες. 
Αντίθετα, θα 

σου πουλήσουν, 
θα σου πουν 

ψέματα, θα σου 
δώσουν fake 

news.

Την φράση social distancing την ακού-
με τελευταία και την χρησιμοποιούμε με 
hashtag στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
λόγω του ιού covid 19. Στην ουσία η λέξη 
social που σημαίνει κοινωνικός χρησιμο-
ποιείται κατά κόρον στις μέρες μας για να 
αναφερθούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης «social media» και τελευταία στο social 
distancing, δηλαδή την κοινωνική απομά-
κρυνση λόγω των μέτρων προστασίας από 
τον ιό .

Ο όρος κοινωνία (society) ως έννοια 
προέρχεται από τη λατινική λέξη societas, 
η οποία με τη σειρά της προέρχεται από το 
ουσιαστικό socius που χρησιμοποιήθηκε 
για την περιγραφή μιας φιλικής ή πολιτικής 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων. 
Πλέον ένας «νέος τύπος πολιτισμού» είναι 
τα social media και η νοητική παραμονή 
μας άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο 
σε «διαδυκτιακά δωμάτια» με φίλους και 
αγνώστους τους οποίους κουβαλάμε όλη 
μέρα μαζί μας στο σπίτι, στην δουλειά, στις 

διακοπές. 
Ένας φίλος έγραψε τις προάλλες: 

«πάτε διακοπές ή για φωτορεπορτάζ»; 
Και είχε απόλυτο δίκιο κατά την γνώμη 
μου, καθώς έχουμε πέσει όλοι δέσμιοι 
μιας νοητής υποχρέωσης να παρακολου-
θούμε τους άλλους, να βγάζουμε συμπε-
ράσματα τύπου: «δεν ανέβασε τίποτα, 
άρα δεν πήγε διακοπές», συμπεράσματα 
δίχως καμία κριτική αλληλουχία και υπό-
σταση.

Ένα τεράστιο ζήτημα της εποχής ακό-
μα είναι οι «followers». Κρίνουμε ένα φυ-
σικό πρόσωπο ή μια εταιρεία βάσει των 
ακολούθων της και χωρίς να το καταλα-
βαίνουμε πέφτουμε θύματα μιας ψεύτι-
κης εικόνας που μπορεί να μην έχει καμία 
σχέση με την πραγματικότητα. Στην ίδια 
κατηγορία ανήκει και ο τομέας της ομορ-
φιάς, με την δημοφιλία του ψεύτικου. Φυ-
σικά, δεν αναφέρομαι σε καμία γυναίκα 
που θέλει ψυχολογικά να νιώσει καλύτε-
ρα με τον εαυτό της και να προχωρήσει σε 
αισθητικές επεμβάσεις. Αναφέρομαι στην 
φτήνια, στο προκλητικό γυμνό, στο ότι 
κανείς δεν έχει να πει κάτι ουσιώδες και 
αυτοί που έχουν; Ως επι τω πλείστον δεν 
είναι δημοφιλείς στο Instagram! 

Παρατηρούμε τους εαυτούς μας να 
αποζητάμε την χαλαρότητα και τα αστεία 
βιντεάκια μέσα στα κοινωνικά δίκτυα, 
αντί να απολαύσουμε μια παρέα ή να δια-
βάσουμε μια εφημερίδα, ένα βιβλίο. Θυ-

μάμαι, την δασκάλα στο δημοτικό σαν χτες 
να μας λέει γιατί το βιβλίο είναι ο καλύτερός 
μας φίλος: …το βιβλίο παιδιά μου το πιάνεις 
και το αφήνεις ότι ώρα θέλεις και πάντα είναι 
εκεί και έχει κάτι να σου πει….». Το βιβλίο 
λοιπόν, αντικαταστάθηκε από το κινητό, 
μόνο που το κινητό και η είσοδος στα social 
media δεν θα σου πουν μια ιστορία, δεν θα 
σε συμβουλέψουν, δεν θα σου μάθουν χα-
ρακτήρες. Αντίθετα, θα σου πουλήσουν, 
θα σου πουν ψέματα, θα σου δώσουν fake 
news. Λέμε συχνά «ας χαζέψω στα social 
media για να χαλαρώσω».  Όντως, χαζεύ-
ουμε. Κατακλυζόμαστε από άπειρες μορφές 
διαφήμισης που περνάνε στον εγκέφαλό μας 
την υπερκατανάλωση. Πιεζόμαστε  ψυχολο-
γικά να δείξουμε και εμείς την δουλειά μας, 
που πήγαμε, τι φάγαμε… γιατί; Για να μας 
δουν οι άλλοι. Στην ουσία αποστασιοποιού-
μαστε από τον εαυτό μας και από την κοινω-
νία θέλοντας την προβολή του τέλειου και 
την θετική κριτική. Μια ψεύτικη κριτική.

Μήπως υποφέρουμε από μια πιο βα-

θειά κρίση χρόνου επί της οθόνης; Μήπως 
υποφέρουμε από μια κρίση οικονομική και 
αναζητάμε μια καλύτερη ζωή πίσω από την 
οθόνη; Μήπως δεν έχουμε τελικά να πούμε 
τίποτα μεταξύ μας γιατί δουλεύουμε πολύ; 
Μήπως τελικά δεν έχουμε ποιοτική ζωή; 

Γιατί ξαφνικά γίναμε όλοι δικαστές του 
συνανθρώπου μας διαδικτυακά; Γιατί μάθα-
με πίσω από λέξεις που πληκτρολογούνται 
να βγάζουμε θυμό και να μην σεβόμαστε την 
άποψη του άλλου; Από πότε και γιατί τόσο 
παραπληροφόρηση και υπερπληροφόρηση 
χωρίς φιλτράρισμα; 

Η κοινωνία είναι το όλον, μεμονωμένα 
δεν λειτουργεί κανείς. Ας μετατρέψουμε το 
social media distancing σε…social life!

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

Email:
harkiolakiaikaterini@gmail.com 
Instagram: katerina_harkiolaki 

Social Media Distancing 

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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ΜΟΔΑ

Από τη Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

Η πρόκληση για τη δημιουργία ενός νέου project ήταν με-
γάλη. «Όσο μεγαλύτερη η πρόκληση, τόσο υψηλότερη και η 
εξέλιξη» λέει η δημιουργός Ελεάννα Ταμπούρη αναφερόμενη 
στο fashion brand Nevro. The Blazer Concept.

Η ιδέα για τη δημιουργία σακακιών προέκυψε από την αγά-
πη για τις αντιθέσεις.

«Θέλαμε να συνδυάσουμε ρούχα για μια πολυάσχολη γυ-
ναίκα που θα μπορέσει να τα συνδυάσει με ένα jean & ένα 
t-shirt και converse όπως η Kamala Harris ενώ το βράδυ θα 
πιει το ποτό της φορώντας το Nevro Blazer με ένα εντυπωσιακό 
bras και ψηλά τακούνια.

Η γυναίκα που ενσαρκώνει τη γυναίκα Nevro είναι πολύ-
πλευρη. «Ονειρευτήκαμε γυναίκες με ανέμελη κομψότητα 
και ρευστή σιλουέτα. Μια πολυάσχολη επιχειρηματία, μια chic 
κυρία, ένα αγοροκόριτσο. Είναι πολυπλοκότητα εναντίον της 
απλότητας όπως ακριβώς και τα σακάκια, απλά και βασικά 
κομμάτια αλλά πολύπλοκα στο σχεδιασμό. Το σακάκι είναι αρ-
χιτεκτονική’’ όπως μας εκμυστηρεύεται η founder της εταιρίας.

Η πρώτη συλλογή της Nevro AW 2021 Find Yourself ανα-
ζητά την επιστροφή στην κανονικότητα μετά την πανδημία και 
περιλαμβάνει 9 σακάκια και ένα statement Μαντό.

Ενα σύγχρονο coolness με έντονα τα στοιχεία των αντιθέ-
σεων με ασπρόμαυρη χρωματική παλέτα. To μαύρο είναι sexy, 
επιθετικό και απόλυτο ενώ το άσπρο εκπνέει την ανάγκη για 
ανανέωση και αναγέννηση. Σε όλα αυτά η Nevro πρόσθεσε και 
λίγο χρώμα όπως το βυσσινί, το camel, το σιελ και το χρώμα 
της μέντας. Minimal αισθητική με statement όμως πέτα και 
τονισμένους ώμους. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν από το 
brand είναι από όλο τον κόσμο και επιλέχθηκαν με αυστηρά 
κριτήρια όπως το βελούδο από ιταλικό οίκο που κατασκευάζει 
μόνο βελούδο και κοτλέ από το 1883 ενώ κάποια κομμάτια 
έχουν χειροποίητα κουμπιά από τεχνίτες από την Ινδία.

Στόχος όμως του brand είναι να επιβεβαιώσει πόσο ισχυρό 
brand name είναι το Made in Greece.

‘’Έχουμε εξαιρετικούς τεχνίτες με άριστες γνώσεις στο 
tailoring’’ αναφέρει η δημιουργός και δεν ξεχνά τη συμβολή 
και τον πολύτιμο ρόλο της Ρένας Παπαδοπούλου, υπεύθυνης 
για τη γραμμή παραγωγής και την υλοποίηση του οράματος.

Ανακαλύπτοντας το χώρο της μόδας και γενικότερα της αι-
σθητικής η Ελεάννα Ταμπούρη ήθελε να είναι συγκεκριμένη με 
το όραμα. Επικεντρώθηκε σε ένα προϊόν με σκοπό να το τελει-
οποιήσει. Πρόθεση της ήταν να κατασκευάσει iconic κομμάτια 
που θα έχουν διάρκεια και θα περάσουν από τη μια γενιά στην 
επόμενη, από τη μητέρα στην κόρη. 

Το νέο Luxury για την εταιρία Nevro βασίζεται στην απλότη-
τα και στην ποιότητα. Δε χρειάζεται να « φωνάζει» και να κάνει 
« show off». Αισθηση κάνουν τα Limited edition T - Shirts από 
100% οργανικό βαμβάκι. Τα Nevro Icons είναι φόρος τιμής σε 
γυναίκες της Ιστορίας που άφησαν το στίγμα τους με τις πρά-
ξεις τους, το χαρακτήρα και το θάρρος τους και για το λόγο 
αυτό το σχεδιαστικό τμήμα του brand δημιούργησε 3 prints 
από την πρώτη γυναίκα αεροπόρο που διέσχισε τον Ατλαντικό 
Amelia Earhart, την αρχιτέκτονα Zaha Hadid και την αρχαία φι-
λόσοφο Υπατία. 

Η ηθική πλευρά της εταιρίας απασχόλησε τη δημιουργό με 
σκοπό να δίνει μέρος των εσόδων σε φιλανθρωπικούς οργανι-
σμούς από την πρώτη κιόλας μέρα των πωλήσεων. Είναι η επι-
θυμία για θετικό αντίκτυπο λέει η Ελεάννα Ταμπούρη θέτωντας 
την ΕΚΕ ως πρώτη προτεραιότητα του brand. Βιωσιμότητα;

Περισσότερο ηθική, με δικαιοσύνη και συναίσθηση απα-
ντάει. Μετρώντας μόνο λίγες μέρες από το launch τα σακάκια 
ήδη ταξίδεψαν στην Αμερική κάτι που εξέπληξε ευχάριστα την 
ομάδα της Nevro.

Nevro -The Blazer Concept
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