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Ποιοι χώροι επιλέχτηκαν στη ΔΕΘ για την εμβολιαστική διαδικασία που θα αρχίσει 
από τις 15 Φεβρουαρίου, τι προβλέπει ο προγραμματισμός.

Διπλή γραμμή άμυνας 
σε mega κέντρα εμβολιασμού
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Ο Γιάννης Πρετεντέρης, 
τα Ίμια και ο Σημίτης

Με τον Γιάννη Πρετεντέρη βρεθήκαμε κάποτε στα ίδια γραφεία. Στον ΔΟΛ μιας άλλης 
εποχής. Μπορείς να συμφωνείς ή να διαφωνείς μαζί του. Μιας και γνώρισε και αυτός τη βία 
κάποιων «ψεκασμένων» και όχι μόνο, που θεωρούν μαγκιά να επιτίθενται σε όποιον δια-
φωνεί με τις απόψεις τους. Αλλά ας επιτρέψει ο εκλεκτός συνάδελφος στην ασημαντότητά 
μου να διαφωνήσω με τα όσα έγραψε στα «Νέα» για την επέτειο των Ιμίων. Κατανοώ την 
ανάγκη του ακόμη και να δικαιολογήσει τα έργα και τις ημέρες του κ. Κώστα Σημίτη και το 
«ευχαριστώ» που είπε στους Αμερικανούς στην ελληνική Βουλή.

Ένα… ευχαριστώ γιατί οι ΗΠΑ απέτρεψαν έναν πόλεμο, δίνοντας η κυβέρνηση του κ. 
Σημίτη ως αντάλλαγμα ένα κομμάτι της Ελλάδας που έγινε σε μια νύχτα «γκρίζο». Αυτό το 
«γκρίζο» που έδωσε στην Τουρκία το δικαίωμα να κάνει τα παιχνίδια που ζούμε όλοι μας 
σήμερα.

Γνωρίζω ότι ο κ. Πρετεντέρης μόνο αφελής δεν είναι. Το αντίθετο θα έλεγα. Γι’ αυτό και 
εκτιμώ ότι αδικεί τον εαυτό του με αυτό το κείμενο που δημοσίευσε στα «Νέα» (03/02/2021) 
και είναι μια ατυχέστατη στιγμή στην αρθρογραφία του.

Δικαίωμα του κ. Πρετεντέρη και του κάθε Πρετεντέρη είναι να θυμάται ή να μη θυμάται 
την επέτειο των Ιμίων, της 28ης Οκτωβρίου, της 25 Μαρτίου, της τραγωδίας της Μικράς 
Ασίας, της εισβολής στην Κύπρο και μια σειρά από άλλες.

Η εθνική μνήμη του καθενός μπορεί επιλεκτικά να εξασθενεί.
Δεν θα αναφερθώ στα σχέδια περί ανατροπής του κ. Σημίτη και στο σχέδιο παρακρα-

τικών, απλώς θα υπενθυμίσω, για την ιστορία, ότι ο κ. Σημίτης διαδέχτηκε (όπως διαδέ-
χτηκε) τον Ανδρέα Παπανδρέου και οι… παρακρατικοί και η στρατιωτική ηγεσία, την οποία 
κατηγορεί για «βαρύτατη αμέλεια» (ή ακόμη χειρότερα βάζοντας και ερωτηματικό), είχαν 
τοποθετηθεί από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μέχρι θανάτου υποστήριζε τότε. 

Αρμόδια να απαντήσει στις απόψεις του κ. Πρετεντέρη είναι η στρατιωτική ηγεσία της 
εποχής και όσοι τα έζησαν στο πεδίο, αν και γνωρίζει ότι έχουν δοθεί εξηγήσεις τις οποίες 
προφανώς επιλεκτικά η μνήμη του τις λησμόνησε και αυτές, όπως και την επέτειο των Ιμί-
ων.

Δεν θα αναφερθώ στα άλλα που αναφέρει, για το τι σημαίνουν τα Ίμια, καθώς ο καθένας 
κρίνεται, όπως και εγώ, από τα γραπτά του. 

Εκείνο όμως που μου φαίνεται θλιβερότερο όλων είναι το σημείο που αναφέρεται στους 
τρεις στρατιωτικούς μας, που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος.

Γράφει ο κ. Πρετεντέρης: «Η τραγική απώλεια τριών στρατευμένων συμπολιτών μας»! 
Έτσι βλέπει τους Καραθανάση, Βλαχάκο και Γιαλοψό. Ως τραγική απώλεια τριών στρατευμέ-
νων συμπολιτών! Για τον αρθρογράφο των «Νέων», οι τρεις αξιωματικοί που έπεσαν υπε-
ρασπιζόμενοι την πατρίδα ήταν στρατευμένοι συμπολίτες του! Μόνο που, αγαπητέ συνά-
δελφε, αυτοί οι τρεις στρατευμένοι συμπολίτες σου δεν ήταν στην ασφάλεια ενός γραφείου 
στη Χρήστου Λαδά, αλλά έδιναν, όπως και άλλοι σήμερα, τη μάχη στο Αιγαίο, για να μπορείς 
να τους γράφεις εσύ ως… στρατευμένους συμπολίτες σου. Τέλος ιστορίας. Μετά, πράγματι, 
ήρθαν οι μέλισσες…

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Νέα πολιτική για περισσότερες ηλικιακές ομάδες

Διπλή γραμμή άμυνας με το εμβόλιο

Νέα δεδομένα στο εμβολιαστι-
κό πρόγραμμα δημιουργεί η 
απόφαση της Εθνικής Επιτρο-

πής Εμβολιασμών να μην επιτρέψει τη 
χρήση του εμβολίου της AstraZeneca 
για τους άνω των 65 ετών, με απο-
τέλεσμα από τις επόμενες μέρες η 
κυβέρνηση να θέτει σε εφαρμογή μια 
εμβολιαστική γραμμή παράλληλη με 
αυτήν που είναι ήδη σε εφαρμογή για 
τους πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας και 
με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η κυβέρνη-
ση δεν επρόκειτο να αφήσει αναξιοποίη-
τες τις περίπου 1 εκατ. δόσεις εμβολίου 
που έχει λαμβάνειν από την AstraZeneca 
έως το τέλος Μαρτίου, οι οποίες θα αξι-
οποιηθούν για τον εμβολιασμό μιας κρί-
σιμης μάζας ανθρώπων μικρότερης ηλι-
κίας. Υπό αυτό το πρίσμα, ο εμβολιασμός 
των ατόμων 60 με 65 ετών αναμένεται 
να ξεκινήσει μετά τις 15 Φεβρουαρίου, σε 
μια προσπάθεια οικοδόμησης της συλ-
λογικής ανόσιας όσο το δυνατόν γρηγο-
ρότερα. Την ίδια ώρα, οι πολίτες άνω των 
80, αλλά και οι πολίτες άνω των 70 και 
75 ετών, αντίστοιχα, που θα ακολουθή-
σουν εντός Φεβρουαρίου και στις αρχές 
του Μαρτίου θα συνεχίσουν να εμβο-
λιάζονται βάσει προγράμματος, με τις 
παραδόσεις της Pfizer και της Moderna. 
Σε αυτό το πλαίσιο και με τις παράλλη-
λες εμβολιαστικές γραμμές σε λειτουρ-
γία, είναι σαφές ότι θα ξεπεράσουμε κατά 
πολύ το φάσμα του 1 εκατ. εμβολιασμών 
εντός του Μαρτίου, αν και απέχουμε 
ακόμα από το ποσοστό ασφαλείας των 2 
εκατ. εμβολιασθέντων πολιτών, κάτι που 
θα μπορούσε να επιτευχθεί ίσως και έως 
το τέλος Απριλίου, αν υπάρχουν τα σχετι-
κά εμβόλια. 

Ο σχεδιασμός
Με βάση τον σχεδιασμό, η Ελλάδα 

θα παραλάβει 410.000 δόσεις από την 
AstraZeneca τον Φεβρουάριο και άλλες 
540.000 τον Μάρτιο, αυξημένες κατά 
212.000 δόσεις, μετά και τη νέα δέ-
σμευση της εταιρείας προς την Κομισιόν 

για παράδοση άλλων 9 εκατ. δόσεων το 
πρώτο τρίμηνο του έτους. Την ίδια ώρα, 
η Pfizer παραμένει δεσμευμένη και, κατά 
τα φαινόμενα, θα ανταποκριθεί στη δέ-
σμευση για 1,4 εκατ. δόσεις το πρώτο 
τρίμηνο του έτους, ενώ η Moderna θα 
εισφέρει άλλες 240.000 δόσεις. Με δε-
δομένη την κυβερνητική στρατηγική για 
διαφύλαξη της δεύτερης δόσης του εμ-
βολίου για όσους κάνουν την πρώτη, το 
«στοκ» του πρώτου τριμήνου επαρκεί 
για πάνω από 1,2 εκατ. πολίτες. Δεν θα 
πρέπει, δε, να αποκλειστεί κάποια στιγμή 
εντός του Μαρτίου η χώρα να γίνει και 
πιο «επιθετική» στον εμβολιασμό με την 
πρώτη δόση, γνωρίζοντας ότι από τον 
Απρίλιο και μετά θα ανοίξει η κάνουλα 
των παραδόσεων και θα έχουμε αρκετά 
εκατομμύρια δόσεις, από όλες τις εται-
ρείες, ενώ σειρά θα πάρουν και το μονο-
δοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 
η Curevac (300.000 δόσεις για αρχή τον 
Απρίλιο) και ίσως και η Novavax. 

Παράλληλα, εντός Φεβρουαρίου και 

ανάμεσα στις 15 και τις 20 του μήνα, 
θα ξεκινήσει η λειτουργία των μεγάλων 
εμβολιαστικών κέντρων σε Αττική και 
Θεσσαλονίκη, στη Helexpo στο Μαρούσι 
και στη ΔΕΘ, με δυναμικότητα έως και 
5.000 εμβολιασμών τη μέρα σε κάθε κέ-
ντρο. Αργότερα και όταν υπάρξει επαρ-
κής εμβολιαστική κάλυψη, θα τεθούν 
σε λειτουργία τα εμβολιαστικά κέντρα 
αντίστοιχου βεληνεκούς στο Εκθεσια-
κό Περιστερίου και στο Κλειστό του Τάε 
Κβον Ντο. 

Γιατί πάει ο Μητσοτάκης στο Ισραήλ
Με στόχο να διαμορφωθεί ένα κοι-

νό πλαίσιο που θα επιτρέψει την ομαλή 
άφιξη Ισραηλινών τουριστών στη χώρα 
μας, πηγαίνει τη Δευτέρα στην Ιερουσα-
λήμ ο πρωθυπουργός, αμέσως μετά τη 
Λευκωσία, για να συναντηθεί με τον ομό-
λογό του, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μετά 
και την τηλεφωνική επικοινωνία που 
είχαν τις προηγούμενες μέρες. Μάλιστα, 
την πρωθυπουργική αποστολή θα συνο-

δεύσει και ο υπουργός Τουρισμού Χάρης 
Θεοχάρης. Στο τραπέζι της συζήτησης θα 
πέσει και το πιστοποιητικό εμβολιασμού, 
ώστε να έχει χαρακτηριστικά που θα εί-
ναι αποδεκτά και από τις δύο πλευρές. Η 
ισραηλινή αγορά, άλλωστε, είναι άκρως 
σημαντική για την ελληνική, η οποία ψά-
χνει στηρίγματα ενόψει και του φετινού, 
δύσκολου καλοκαιριού, ενώ οι Ισραηλι-
νοί πολίτες τείνουν να ακολουθούν τις 
κρατικές ντιρεκτίβες ως προς τους προο-
ρισμούς εκτός χώρας που προτιμούν για 
θερινές αποδράσεις. 

Ο κ. Μητσοτάκης, άλλωστε, διατη-
ρεί ανοιχτό δίαυλο με τον κ. Νετανιάχου 
και στο πλαίσιο του Covid Management 
Group. «Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι από 
τα τεχνικά και τα διαδικαστικά, ώστε, 
όταν ανοίξει η σεζόν, να μπορέσουμε 
να τους υποδεχθούμε με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο», υπογραμμίζει μιλώντας 
στο «Π» συνεργάτης του πρωθυπουρ-
γού, σχολιάζοντας το… κυρίως μενού 
της συζήτησης στην Ιερουσαλήμ.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Η Σ
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Με το βλέμμα στο Συνέδριο και στις… κάλπες, το νέο πρόγραμμα-πακέτο υποσχέσεων

Αλέξη «δώσ’ τα όλα», μέρος... Β

Γενναία αύξηση του κατώτα-
του μισθού, επαναφορά των 
συλλογικών διαπραγματεύ-

σεων εργασίας, μείωση του ΦΠΑ 
στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που 
καλύπτουν βασικές καταναλωτικές 
ανάγκες, διπλασιασμό του επιδόματος 
παιδιού για τα πρώτα τέσσερα χρόνια 
της ζωής του, προσλήψεις στον ΕΦΚΑ 
ώστε να γίνει περισσότερο λειτουργι-
κός, καθολική εφαρμογή του θεσμού 
του ολοήμερου σχολείου και μείωση 
του ΕΝΦΙΑ για όσους κατέχουν μικρή 
ή μεσαίου μεγέθους ακίνητη περιουσία 
θα προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νέο 
πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική 
Συμμαχία, με το οποίο θα κατέλθει στις 
επόμενες εκλογές, όποτε κι αν αυτές 
πραγματοποιηθούν.

 Στην Κουμουνδούρου είναι, πλέον, 
πεπεισμένοι ότι ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης πολύ δύσκολα θα 
αποφύγει τον πειρασμό της διεξαγωγής 
πρόωρων εκλογών μετά το τέλος της 
πανδημίας και για τον λόγο αυτόν θέ-
λουν να βρίσκονται σε εγρήγορση, έχο-
ντας έτοιμο τον βασικό κορμό της πολι-
τικής που θα εξαγγείλουν. 

Η επεξεργασία των προτάσεων έχει 
γίνει από τον πρώην υπουργό Οικονομί-
ας, Γιώργο Σταθάκη, σε συνεννόηση με 
τον οικονομικό σύμβουλο του προέδρου 
του κόμματος, τον κ. Παναγιώτη Κορκο-
λή, και μια πλειάδα συνεργατών. Πρό-
κειται για την ίδια ομάδα που επεξεργά-
στηκε για λογαριασμό του κόμματος της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης και τις προ-
τάσεις για την αξιοποίηση των 32 δισε-
κατομμυρίων ευρώ που θα εισρεύσουν 
σταδιακά στη χώρα μας εντός του 2021 
από το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης 
(οι οποίες συμπυκνώθηκαν στην επο-
νομαζόμενη έκθεση αντι-Πισσαρίδη). 
Το νέο πρόγραμμα θα εγκριθεί από την 
προγραμματική συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί 
τον Απρίλιο εξ αποστάσεως, λόγω της 
πανδημίας. 

Επί της ουσίας, το νέο πρόγραμμα θα 

κινείται σε πέντε άξονες. Ήτοι, στη μείω-
ση των ανισοτήτων, στην «πράσινη» με-
τάβαση και την παραγωγική ανασυγκρό-
τηση της χώρας, στην ισχυροποίηση των 
δημοκρατικών θεσμών, στην εξωτερική 
πολιτική και στην ισχυροποίηση της Ελ-
λάδος μέσα στην «οικογένεια» της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης Το μεγαλύτερο βάρος 
θα δοθεί από το κόμμα της Αριστεράς στη 
μείωση των ανισοτήτων, οι οποίες κατά 
τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν λάβει δραματικές δια-
στάσεις τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορί-
ες, η Κουμουνδούρου στο προεκλογικό 
της πρόγραμμα θα εξαγγείλει, μεταξύ 
άλλων, τη μείωση του ΦΠΑ σε αγαθά και 

υπηρεσίες που θεωρούνται πρώτης ανά-
γκης για τους καταναλωτές. Παράλλη-
λα, θα υποσχεθεί μείωση του ΕΝΦΙΑ για 
όσους διαθέτουν μικρή ή μεσαία ακίνητη 
περιουσία και μια περισσότερο περιοδική 
κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων 
από ενοίκια. Συν τοις άλλοις, θα προ-
βλέπει τον αποκλεισμό από πολιτικές 
κρατικής στήριξης όσων επιχειρήσεων 
διαπιστωθεί ότι φοροδιαφεύγουν ή εκ-
μεταλλεύονται τους επονομαζόμενους 
«φορολογικούς παραδείσους» ανά τον 
κόσμο για να έχουν χαμηλή φορολογία, 
ενώ προοδευτική θα είναι και η κλίμακα 
φορολόγησης των φυσικών προσώπων 
με επανεξέταση όλων των εισφορών, 

των τελών και των φόρων που μπήκαν 
στα χρόνια των μνημονίων. 

Σε εργασιακό επίπεδο, ο ΣΥΡΙΖΑ ανα-
μένεται να εξαγγείλει την επαναφορά 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων, 
την αύξηση του κατώτατου μισθού, την 
αναγνώριση των εργαζομένων σε πλατ-
φόρμες ως μισθωτών, τη δημιουργία 
νέων προγραμμάτων διατήρησης των 
θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα 
μετά το πέρας της πανδημίας του κορο-
νοϊού, την ενίσχυση της εργασίας των 
καταρτισμένων νέων, μέσω προγραμ-
μάτων που θα διαρκούν 24 μήνες και θα 
αφορούν δεκάδες χιλιάδες επιστήμονες 
(από 40.000-50.000 άτομα), οι οποίοι 
θα λαμβάνουν αυξημένες αμοιβές. 

Στον τομέα της πρόνοιας, το προε-
κλογικό πρόγραμμα θα δανειστεί μέρος 
των προτάσεων του σχεδίου «αντι-Πισ-
σαρίδη», που αφορά την αξιοποίηση των 
ευρωπαϊκών κονδυλίων που θα εισρεύ-
σουν στη χώρα μας. Έτσι, αναμένεται να 
προταθεί η αύξηση των δαπανών κοινω-
νικής πρόνοιας από το 2% του ΑΕΠ, που 
είναι σήμερα, στο 4,1% σταδιακά εντός 
της επόμενης τετραετίας. Θα προβλέπε-
ται, επίσης, ένα καθολικό σύστημα υπο-
στήριξης του παιδιού, καθώς και κάθε 
εργαζόμενης ή άνεργης μητέρας για 18 
ολόκληρα χρόνια, δηλαδή από τη στιγμή 
που θα λήγει η άδεια τοκετού μέχρι και 
την ενηλικίωσή του, μέσω της δημιουρ-
γίας και χρηματοδότησης δομών υποδο-
χής για παιδιά, της διεύρυνσης παροχών 
(όπως είναι για παράδειγμα τα σχολικά 
γεύματα), της δωρεάν πρόσβασης στον 
αθλητισμό και τον πολιτισμό, αλλά και 
της παροχής voucher για αθλητικές και 
πολιτισμικές δραστηριότητες εκτός σχο-
λικής μονάδας. Ακόμη, θα διπλασιαστεί 
το επίδομα παιδιού για τα τέσσερα πρώτα 
χρόνια της ζωής του, θα ιδρυθούν Κέντρα 
Ολοκληρωμένης Φροντίδας Ηλικιωμέ-
νων σε κάθε δήμο της επικράτειας και θα 
δημιουργηθούν μονάδες στέγασης για 
δημόσιους λειτουργούς και φοιτητές σε 
περιοχές όπου καταγράφεται έλλειψη.

Τ Ο Υ  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Σ Α Ρ Ρ Η
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Τι πρέπει να ξέρετε για να μην πέσετε στην «τσιμπίδα» της Εφορίας για φοροδιαφυγή 

Παγίδες που κρύβονται
στις... καταθέσεις σας!

Κάθε χρόνο χιλιάδες φορολογούμε-
νοι, είτε από αμέλεια είτε από... βεβαιό-
τητα ότι δεν θα τους ανακαλύψει η Εφο-
ρία, μεταφέρουν ποσά από λογαριασμό 
σε λογαριασμό, με αποτέλεσμα να κατα-
λήγουν να δίνουν εξηγήσεις και να απει-
λούνται με κατασχέσεις και εξοντωτικά 
πρόστιμα. Οι μεταφορές εμβασμάτων 
από κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς 
συγγενών, δηλαδή από γονείς σε παιδιά 
ή από παππούδες σε παιδιά και εγγόνια, 
έχουν βάλει σε περιπέτειες χιλιάδες ελ-
ληνικές οικογένειες. Βέβαια, όπως προ-
κύπτει από τα κατά καιρούς στοιχεία της 
Εφορίας, στις περισσότερες περιπτώσεις 
υπάρχει... δόλος, ο οποίος εν τέλει πλη-
ρώνεται και πολύ ακριβά! 

Οι δύο βασικές περιπτώσεις κατάθε-
σης ή μεταφοράς χρημάτων από λογα-
ριασμό τρίτου σε λογαριασμό δικαιούχου 
ή δικαιούχων αφορούν τις πωλήσεις 
περιουσιακών στοιχείων, αλλά και τα 
λεφτά που καταθέτουν οι γονείς σε λο-
γαριασμούς των παιδιών τους.

Αναλυτικά, οι δύο περιπτώσεις που 
απασχολούν τη συντριπτική πλειονότητα 
των περιπτώσεων για τους φορολογού-
μενους είναι οι εξής:

1. Κατάθεση σε λογαριασμό μετά από 
πώληση περιουσιακού στοιχείου. Όταν 
κάποιος φορολογούμενος-ιδιοκτήτης 
πουλήσει ένα διαμέρισμα ή ένα οικό-
πεδο, πρέπει να γνωρίζει τη διαδικασία 
όταν θα εισπράξει το τίμημα από τον 
αγοραστή, καθώς ο... διάβολος κρύβε-
ται στις λεπτομέρειες. Με βάση απόφαση 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, 
κρίνεται ως νόμιμη η κατάθεση ποσού 
σε λογαριασμό ελεγχόμενου από τον 
αναφερόμενο ως αγοραστή σε συμβό-
λαιο αγοραπωλησίας δύο μέρες μετά την 
υπογραφή του. Σύμφωνα με το σκεπτικό 
της απόφασης, η κατάθεση αυτή εντός 
δύο ημερών δικαιολογείται και έτσι ο 
πωλητής χαρακτηρίζεται ως νόμιμος 
δικαιούχος «της πρωτογενούς κατάθε-
σης», οπότε αποφεύγει το... μπλέξιμο. 

2. Καταθέσεις από τους γονείς στο 

όνομα τέκνου ή τέκνων. Όταν οι γονείς 
καταθέτουν ποσά στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς των παιδιών τους, πρέπει 
να έχουν τα μάτια τους... δεκατέσσερα, 
ιδίως, αν δεν πρόκειται για... καθαρή συ-
ναλλαγή. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει 
ανάμεσα στον γονιό και στο παιδί καμία 
συναλλαγή (π.χ. αγοραπωλησία), οι ελε-
γκτικές αρχές δίνουν ιδιαίτερη σημασία 
στον χρόνο της μεταφοράς και αν αυτή 
φαίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του 
γονέα. Δηλαδή, για να δικαιολογηθεί το 
ποσό που έχει το παιδί στον τραπεζικό 
του λογαριασμό, πρέπει να φαίνεται η 
κίνηση μεταφοράς του από άλλον λογα-
ριασμό, κατά το ισόποσο. Πρακτικά, αν 

ένας γονιός πάει και καταθέσει μετρητά 
απευθείας σε λογαριασμό, τότε αρχίζει 
το... μπλέξιμο, αν δεν μπορεί να δικαιο-
λογηθεί από τα εισοδήματα του. 

Όταν υπάρχει κατάθεση ποσού σε 
κοινό λογαριασμό που τηρεί ο ελεγχό-
μενος με τους γονείς του, τότε αυτό δεν 
συνιστά πρωτογενή κατάθεση, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο πατέρας προέβη την 
ίδια ημέρα σε ανάληψη από ατομικό λο-
γαριασμό ποσού το οποίο είναι ίδιο με το 
ποσό που κατατέθηκε στον λογαριασμό 
του παιδιού του. Σε αυτές τις περιπτώ-
σεις, αρκεί και μόνο η κίνηση που φαίνε-
ται στον τραπεζικό λογαριασμό, με βάση 
τη μεταφορά από άλλον λογαριασμό. 

Δηλαδή, το ποσό που φαίνεται ότι κατα-
τέθηκε στον λογαριασμό του παιδιού και 
υποστηρίζει ότι προέρχεται από τον πα-
τέρα του πρέπει να είναι... καρμπόν με το 
ποσό που «έφυγε» από τον λογαριασμό 
του γονιού. Το σχετικό ποσό, για του λό-
γου το αληθές, πρέπει να αποδεικνύεται 
από το βιβλιάριο ή το «εξτρέ» της τρά-
πεζας. 

«Πρωτογενής κατάθεση» 
και... ύποπτες μεταφορές
Οι φορολογούμενοι που μπορεί να 

βρεθούν στο στόχαστρο ελέγχου για 
«ύποπτη» μεταφορά χρημάτων μπορούν 
να επικαλεστούν, εφόσον έχουν δίκιο, τις 
αποφάσεις των δικαστηρίων σχετικά με 
το τι δεν αποτελεί «ξέπλυμα βρόμικου 
χρήματος». 

Οι μεταφορές εμβασμάτων μεταξύ 
τραπεζικών λογαριασμών συγγενών 
ή συμβαλλόμενων για αγοραπωλη-
σία δεν συνιστούν φοροδιαφυγή, παρά 
μόνο εάν διαπιστωθούν αδικαιολόγητες 
μεταβολές του ύψους των καταθέσεων, 
όταν αυτές οφείλονται σε πιστώσεις του 
τραπεζικού λογαριασμού, από τρίτο πρό-
σωπο. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η 
απόφαση 8001/2020 του Γ’ Τμήματος 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, 
με την οποία αποσαφηνίζεται η έννοια 
της «πρωτογενούς κατάθεσης». 

Βάσει του άρθρου 48, παράγραφος 
3 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, 
όταν μια κατάθεση δεν καλύπτεται από 
τα δηλωθέντα εισοδήματα, τότε μπορεί 
να βεβαιωθεί και να φορολογηθεί ως 
εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα του 
δικαιούχου στον λογαριασμό. Δηλαδή, 
εάν ένα ποσό που κατατίθεται στον τρα-
πεζικό λογαριασμό του ελεγχόμενου δεν 
περιλαμβάνεται στα δηλωθέντα εισοδή-
ματά του, ούτε αποδεικνύεται ότι προέρ-
χεται από άλλη νόμιμη οδό, τότε αντιμε-
τωπίζεται ως προϊόν φοροδιαφυγής και 
φορολογείται αναλόγως, ως εισόδημα 
από ελευθέριο επάγγελμα.
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«Βαρόμετρο» οι τράπεζες και τα πονταρίσματα σε επιμέρους τίτλους, 
εκτιμούν οι αναλυτές της χρηματιστηριακής αγοράς 

Ποιες είναι οι μετοχές που κοιτούν 
οι ξένοι παίκτες 

Ενα βήμα πίσω έχουν κάνει το 
τελευταίο διάστημα οι ισχυροί 
ξένοι παίκτες στο ελληνικό 

Χρηματιστήριο, με αποτέλεσμα τη 
συναλλακτική απονεύρωση και την 
επιστροφή της επιφυλακτικότητας. 
Όπως επισημαίνουν εγχώριοι χρηματι-
στηριακοί παράγοντες, μπορεί η θετική 
ψυχολογία που επικρατεί στο εξωτερι-
κό να προσφέρει στήριξη στην αγορά 
και να αποτρέπει την υποχώρηση των 
βασικών δεικτών προς χαμηλότερα 
επίπεδα, όμως τα νέα περιοριστικά 
μέτρα μεταθέτουν, χρονικά, το σενάριο 
ανάκαμψης της οικονομίας και θα συ-
νεχίσουν να επηρεάζουν την ψυχολο-
γία των ενεργών επενδυτών και κατ’ 
επέκταση και την πορεία του Χ.Α.

Τα νέα δεδομένα
Προφανώς και η διεθνής τάση θα 

αποτελέσει «κλειδί» για τη συνέχεια, 
εκτός αν το Χ.Α. καταφέρει να ανεξαρτη-
τοποιηθεί, όπως βασικό ρόλο θα παίξουν 
και οι διαθέσεις των ξένων funds που 
καλούνται να… αποφασίσουν αν θα «ρί-
ξουν κεφάλαια» στη δική μας ιδιαίτερη 
χρηματιστηριακή αγορά. Η οποία είδε το 
τελευταίο διάστημα να ανεβαίνουν λίγο 
οι τζίροι σε πάνω από 70 εκατ. ευρώ, 
πλην όμως μένει να φανεί αν οι traders 
λειτούργησαν με τη λογική του short, 
δηλαδή βλέπουν πρόσθετες πιέσεις, ή 
αν απλώς είχε έρθει η ώρα για μείωση 
θέσεων ορισμένων ξένων funds αλλά 
και μερίδας εγχώριων διαχειριστών. Το 
γεγονός άραγε ότι ξεκίνησε το 2021 με 
πτώση σε βασικούς δείκτες και δεικτο-
βαρείς μετοχές σημαίνει ότι «χάλασε και 
η σούπα» για όλο το έτος;

Όπως σημειώνουν στελέχη της αγο-
ράς, «αφενός είναι πολύ νωρίς για να 
βγει συμπέρασμα για τη συνέχεια, μιας 
και –όπως έχει φανεί γενικότερα– η κα-
τάσταση είναι ρευστή σε πολλά μέτωπα, 
αφετέρου δεν έχουν ακόμα διαταραχτεί 

σε τέτοιον βαθμό τα τεχνικά όρια δεικτών 
και μετοχών, ώστε να μιλάμε για «red 
alert» στο ταμπλό. Για την ώρα, και μέχρι 
να αλλάξει αυτή η εικόνα, έχουμε να κά-
νουμε με μια διόρθωση τιμών και όχι με 
ριζική αλλαγή προσέγγισης».

Παρ’ όλα αυτά, οι αισιόδοξες εκτιμή-

σεις για τη φετινή χρονιά στο Χ.Α., που 
βασίστηκαν στη δυναμική ανάκαμψη 
που καταγράφηκε στο τέλος του 2020 
και στις αρχές του νέου έτους, έχουν δώ-
σει τη θέση τους στον σχετικό προβλη-
ματισμό. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει πως 
το Χ.Α. θα ακολουθήσει από εδώ και στο 

εξής καθοδική πορεία, αλλά ότι ακόμα κι 
αν η αγορά κινηθεί σε υψηλότερα επίπε-
δα φέτος, αυτό δεν θα συμβεί χωρίς δια-
κυμάνσεις και μεταβλητότητα.

Όπως επισημαίνουν χρηματιστηρια-
κοί παράγοντες, πολλά θα εξαρτηθούν 
από την πορεία της πανδημίας και των 
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εμβολιασμών, τις πραγματικές επιπτώσεις σε κάποιους 
κλάδους της οικονομίας, την ταχύτητα με την οποία θα 
κινηθούν οι διαδικασίες σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, 
καθώς και από το πώς θα προχωρήσει η κυβέρνηση αλλά 
και οι ενδιαφερόμενοι στο μέτωπο των επενδύσεων-ιδι-
ωτικοποιήσεων.

Προσδοκίες για υψηλότερα
Κι ενώ τα «φτερά» των επενδυτών έχουν κοπεί λόγω 

της διορθωτικής κίνησης, ωστόσο δεν έχουν αναιρεθεί οι 
παράγοντες εκείνοι που στηρίζουν κίνηση σε υψηλότε-
ρα επίπεδα. Πάντως δεν λείπουν οι ανησυχίες ότι κάποια 
στιγμή θα λάβει χώρα μια διόρθωση στα ξένα Χρηματι-
στήρια, ενώ καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι κι-
νήσεις των Fed και ΕΚΤ και το κατά πόσο θα συνεχίζουν 
να είναι ή όχι υποστηρικτικές προς τις μετοχές οι αποφά-
σεις τους.

Κατά συνέπεια, αν και μπορεί να μην έχει διαταραχθεί 
εντελώς το κλίμα (ούτε και στις ΗΠΑ, άλλωστε ο S&P 
υποχώρησε μόλις 1,1% τον Ιανουάριο), δεδομένου ότι 
οι… παραδοχές της ανόδου εύκολα μπορούν να «κολ-
λήσουν» στις ευρύτερες συνθήκες, η τακτική του stock 
picking, της επιλεκτικής τοποθέτησης σε τίτλους και όχι 
σε… μαζικές τοποθετήσεις ανά κλάδους ή δείκτες, λο-
γικό είναι να αποτελεί μια τακτική που υποστηρίζουν οι 
αναλυτές.

Πόσω μάλλον όταν πρόκειται για αγορές «ευαίσθη-
τες» σαν τη δική μας, που έχει τα χαρακτηριστικά μιας 
emerging market. Άλλωστε, για πολλούς «παίκτες», οι 
διορθώσεις αποτελούν μια καλή ευκαιρία για τοποθετή-
σεις ή και ενίσχυση θέσεων, εκτός πια και αν μιλάμε για 
συνθήκες πανικού, στις οποίες οι περισσότεροι «αποφεύ-
γουν να πιάσουν το μαχαίρι που πέφτει».

Σε σχετική της ανάλυση, η Bank of America BofA κα-
ταγράφει πως η Ελλάδα σημειώνει εισροές της τάξεως 
των 39 εκατ. δολαρίων τον Ιανουάριο, 146 εκατ. δολ. 
τον Δεκέμβριο και 33 εκατ. δολ. τον Νοέμβριο και έχει 
μειώσει αρκετά τις εκροές που σημειώθηκαν την περίοδο 
Μαρτίου 2020-Οκτωβρίου 2020.

Από τεχνικής πλευράς, ο Γενικός Δείκτης έχει στηρί-
ξεις σε κοντινή απόσταση κάπου στη ζώνη των 725-735 
μονάδων, ενώ αποτελεί ζητούμενο η επιβεβαίωση των 
750 μονάδων και μια πρώτη αντίσταση υπάρχει 25 μο-
νάδες υψηλότερα. Κατ’ αρχάς, ο μήνας έχει τραπεζικό 
ενδιαφέρον, πέραν του γεγονότος ότι ο κλάδος έτσι και 
αλλιώς είναι «βαρόμετρο».

Ανακοινώθηκαν ήδη οι παραδοχές για τα stress tests, 
που δεν φαίνονται να είναι «βαριά» για τον τραπεζικό 
κλάδο, ενώ σημειώνεται ότι μέσα στον μήνα, προς τα 
τέλη, θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα για το έτος 
2020. Ο κλαδικός δείκτης έχει ελάχιστη τιμή εβδομάδας 
αλλά και μήνα τις 405 μονάδες και υψηλή τις 476 και 
538 μονάδες αντίστοιχα (είναι και υψηλό τριμήνου), εν-
δεικτικό του εύρους της κίνησης. 

Νέες τιμές-στόχοι 
Για τις ελληνικές τράπεζες, η Bank of America έδωσε 

νέες συστάσεις και τιμές-στόχους. Ο οίκος αναβαθμίζει σε 

«buy» από «underperform» τη σύσταση για την Εθνική 
Τράπεζα, με την τιμή-στόχο να διαμορφώνεται στα 2,5 
από 1,26 ευρώ. Παράλληλα, διατηρεί σύσταση «buy» 
για τη Εurobank, ανεβάζοντας την τιμή-στόχο στo 0,85 
από 0,52 ευρώ, υποβαθμίζει σε «neutral» από «buy» 
τη σύσταση για την Alpha, με την τιμή-στόχο να διαμορ-
φώνεται στo 0,90 από 0,94 ευρώ, ενώ διατηρεί σύσταση 
«underperform» για την Πειραιώς, κατεβάζοντας την τι-
μή-στόχο στο 0,85 από 1,28 ευρώ. Όπως αναφέρει, όλες 
οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν αναδιάρθρωση, 
που θα αλλάξει άρδην το προφίλ των κερδών τους κα-
θώς και το ύψος των κεφαλαίων τους. Ο οίκος σημειώνει 
ότι προχώρησε σε αλλαγές στη μεθοδολογία για να λάβει 
υπόψη τη μείωση του ρίσκου, τις επιθετικές κινήσεις απο-
μόχλευσης από τα «κόκκινα» δάνεια, τα πιθανά κεφα-
λαιακά ελλείμματα και τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία. 
Όπως αναφέρει, βρίσκει περισσότερη αξία στη Eurobank, 
που συνδυάζει διασπορά και καλύτερο σημείο εκκίνησης 
όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Παράλ-
ληλα, αναβαθμίζει την Εθνική, καθώς έχει μπροστά της 
την ταχύτερη οδό προς την ομαλοποίηση. Η BofA υπο-
βαθμίζει την Alpha Bank λόγω αποτίμησης, ενώ, όσον 
αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, σημειώνει ότι διατηρεί τη 
σύσταση underperform λόγω υψηλού ρίσκου αραίωσης 
(dilution) για τους μετόχους. Η BofA Securities αναφέρει 
ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν κάνει σημαντική πρόο-
δο από την περίοδο της βαθιάς ύφεσης της οικονομίας, 
οι θέσεις ρευστότητας και χρηματοδότησής τους είναι σε 
καλύτερη κατάσταση, ωστόσο τα προβλήματα των NPEs 
(προβληματικών δανείων) παραμένουν.

Stock picking
Πέραν όμως των τραπεζών, η αγορά εστιάζει και σε 

μετοχές άλλων κλάδων με ενδιαφέρον. Προφανώς ξε-
χωρίζουν οι ενεργειακές, όπως η Mytilineos, η ΔΕΗ με 
τον διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ (αν και η μετοχή μετά το 

ράλι λίγο «έκατσε»), η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, που «είχε» 
ειδήσεις τον Ιανουάριο (απορρίμματα, φωτοβολταϊκά), 
μαζί με τα διυλιστήρια προφανώς (Motor Oil, ΕΛΠΕ), 
που δεν έχουν «τσιμπήσει» σε όρους κεφαλαιοποίησης, 
άρα… τσεκάρονται από τους traders.

Υπό παρακολούθηση είναι και οι «εμπορικές» για ευ-
νόητους λόγους, όπως οι Jumbo, Sarantis, Fourlis κ.ά., 
με την αγορά να προσπαθεί να αντιληφθεί το μέγεθος της 
ζημίας από την πανδημία. 

Επίσης, υπό παρακολούθηση είναι και η Ελλάκτωρ 
μετά τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και το πώς η «επόμενη 
μέρα» στον όμιλο θα επηρεάσει γενικότερα των κλάδο 
και τις άλλες μετοχές, όπως βέβαια και η ΤΙΤΑΝ, η Viohalco 
(έχασε 9%-10% τον Ιανουάριο) και η Coca-Cola (ανάλο-
γη πτώση). Να αναφέρουμε ότι δύο βασικοί leaders του 
Χ.Α., οι ΟΤΕ και ΟΠΑΠ, έχασαν περί το 10% και το 7,5% 
αντίστοιχα σε βάθος 30 ημερών και προφανώς η πορεία 
τους είναι καταλυτική. Βέβαια, πονταρίσματα υπάρχουν 
και στις χαμηλότερες χρηματιστηριακές βαθμίδες, πλην 
όμως η ευρύτερη τάση δίνεται από τα χαρτιά του FTSE 25, 
ωστόσο καλό είναι να μπαίνουν υπό παρακολούθηση δι-
εργασίες και εξελίξεις στη μικρομεσαία κεφαλαιοποίηση. 

οικονομία
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Η επικεφαλής του πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη Μαρία Αντωνίου στη Karfitsa

Η Θεσσαλονίκη μπορεί να αποτελέσει
Τεχνολογικό κέντρο των Βαλκανίων

Με τα projects που εξελίσσονται και 
άλλα που σχεδιάζουμε η Θεσσαλονίκη 
μπορεί να αποτελέσει τεχνολογικό κέ-
ντρο των Βαλκανίων, δηλώνει σε συνέ-
ντευξη της στην karfitsa η επικεφαλής 
του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη 
Θεσσαλονίκη Μαρία Αντωνίου. Η κ. 
Αντωνίου εμφανίζεται πολύ αισιόδοξη 
για τις επενδυτικές δυνατότητες της πε-
ριοχής τονίζοντας πως η Θεσσαλονίκη 
και η Μακεδονία  μπορούν να αποτελέ-
σουν έναν επενδυτικό προορισμό υψη-
λής προστιθέμενης αξίας και δυναμικής. 
Η κ. Αντωνίου αναφέρεται στην αύξηση 
των κρουσμάτων  κορωνοϊού που πα-
ρατηρείται το τελευταίο διάστημα όπως 
και στο θέμα που έχει προκύψει με την 
σωρεία καταγγελιών για κακοποίηση 
που έχουν δεχτεί γυναίκες από διαφορε-
τικούς χώρους,  υπογραμμίζοντας ως γυ-
ναίκα « καμιά δεν είναι η μόνη και καμία 
δεν είναι μόνη.

Οι νέες επιθετικές μεταλλάξεις κο-
ρωνοϊού έχουν φτάσει και στη χώρα 
και στη Θεσσαλονίκη. Μήπως πρέπει 
να ετοιμαστούμε με ένα σχέδιο άμυ-
νας, οχυρώνοντας το σύστημα υγείας 
και πραγματοποιώντας περισσότερα 
τεστ; Κυβέρνησή μας σε κάθε περίπτω-
ση ακολουθεί συγκεκριμένη στρατηγική 
και είναι διαρκώς σε επαγρύπνηση. Πα-
ρακολουθεί τα δεδομένα και τις αλλαγές 
στο περιβάλλον, ακούει τις εισηγήσεις 
της επιστημονικής Επιτροπής και παίρνει 
αποφάσεις προκειμένου να υπάρξει προ-
σαρμογή όσο το δυνατόν πιο γρήγορα 
στις νέες συνθήκες. 

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρη-
ση «Ελευθερία» με τους εμβολιασμούς 
να συνεχίζονται με ικανοποιητικούς ρυθ-
μούς.

Η εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα 
μας έχει περάσει, βέβαια, σε νέα φάση. 
Σίγουρα οι νέες μεταλλάξεις κορωνοϊού 
μας προβληματίζουν. Δρούμε προληπτι-
κά για να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδε-
χόμενο.

Να σημειώσουμε ότι η χώρα μας 
εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλύτερη 
κατάσταση σε σύγκριση με τις περισσό-
τερες ευρωπαϊκές χώρες. Το πιστοποιούν 
άλλωστε, όλοι οι τελευταίοι εβδομαδι-
αίοι χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC).

Αυτό που κάνουμε, λοιπόν, στην πα-
ρούσα φάση είναι να εξετάζουμε τα δε-
δομένα και έχοντας τις εισηγήσεις της 

επιστημονικής επιτροπής να λαμβάνου-
με τις αποφάσεις.

Με τους επιστήμονες να θεωρούν 
δεδομένο το σύστημα «ακορντεόν» 
δηλαδή, τα διαστήματα χαλάρωσης και 
αυστηροποίησης των μέτρων διαδοχι-
κά, ανάλογα με τα επιδημιολογικά στοι-
χεία, δημιουργείται το ερώτημα. Υπάρ-
χουν οι οικονομικές δυνάμεις ώστε η 
κυβέρνηση να συνεχίσει να στηρίζει 

επιχειρήσεις και εργαζόμενους για όσο 
χρειαστεί; Η Κυβέρνηση έχει αποδείξει 
στην πράξη ότι είναι δίπλα στις επιχειρή-
σεις και στους εργαζόμενους που πλήτ-
τονται. Το 2020 διατέθηκαν περίπου 24 
δισ. -το 15% του Α.Ε.Π.- και έχουν προ-
ϋπολογιστεί άλλα 7,5 δισ. ευρώ για το 
2021. Αντιλαμβάνομαι στο μέγιστο την 
αγωνία όλων όσων βάλλονται οικονο-
μικά αυτή τη στιγμή από την πανδημία. 
Θέλω να διαβεβαιώσω, ωστόσο, ότι η 
Κυβέρνησή μας κάνει ότι περνά από το 
χέρι της για να κρατήσει όρθια την οικο-
νομία. 

Η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, 
όμως, είναι πάνω από όλα. Εξετάζοντας 
προσεκτικά τα επιδημιολογικά δεδομέ-
να μέρα με τη μέρα, λαμβάνουμε και τις 
σχετικές αποφάσεις. Εύχομαι να βγούμε 
το συντομότερο δυνατό από αυτή την 
περιπέτεια. Σε κάθε περίπτωση, η Κυβέρ-
νηση θα στηρίξει την επιχειρηματικότητα 
και την απασχόληση μέχρι να τελειώσει 
αυτή η δύσκολη κατάσταση.

Ποια είναι τα σχέδια του πρωθυ-
πουργικού γραφείου Θεσσαλονίκης 
για το νέο έτος; Πως διαμορφώνεται 
η ατζέντα με τα πιο σημαντικά θέματα 
για την πόλη; Από την πρώτη στιγμή, που 
ανάλαβα τα καθήκοντά μου στο Γραφείο 
του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, 
μέλημά μου ήταν να τρέξουν γρήγο-
ρα και ομαλά όλα όσα οραματιστήκαμε 
και σχεδιάσαμε ως Κυβέρνηση για τη 
Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία μας και τη 
Βόρεια Ελλάδα. Οι εξαγγελίες του Πρω-
θυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν 
συγκεκριμένες και έχοντας ως οδηγό 
αυτές προχωράμε. Σε συνεργασία με τα 
αρμόδια Υπουργεία και τους φορείς τρέ-
χουμε με σύμπνοια και αποτελεσματικό-
τητα όλα τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα 
και project που έχει ανάγκη ο τόπος. Ήδη 
έχουμε πετύχει πολλά και συνεχίζουμε. 

Η νέα χρονιά μας βρίσκει συνεπείς 
στο να προχωρήσουμε όλα όσα ξεκινή-
σαμε. Στην καρδιά της Μακεδονίας μας, 
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τη Θεσσαλονίκη, η ατζέντα είναι πολύ 
συγκεκριμένη. Μετρό, Fly Over, ανάπλα-
ση ΔΕΘ, επέκταση 6ου προβλήτα του 
ΟΛΘ και η σύνδεση με σιδηροδρομικό 
δίκτυο και ΠΑΘΕ, αεροδρόμιο Μακεδο-
νία, κάθετοι άξονες, ανάπλαση Τούμπας 
και κατασκευή νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ,  
Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά 
βρίσκονται στην κορυφή του κυβερνητι-
κού σχεδιασμού. 

Παράλληλα, θέλουμε να καταστή-
σουμε την Θεσσαλονίκη κόμβο τεχνολο-
γίας, νησίδα καινοτομίας, innovation hub, 
ψηφιακή πρωτεύουσα. Με τα project που 
εξελίσσονται και άλλα που σχεδιάζουμε 
η Θεσσαλονίκη μπορεί να αποτελέσει τε-
χνολογικό κέντρο των Βαλκανίων.

Στην κατεύθυνση αυτή δουλεύουμε 
βήμα – βήμα ολοκληρώνοντας έργα και 
παρεμβάσεις, που τόσο έχει ανάγκη ο τό-
πος. 

Σε επίπεδο επενδύσεων υπάρχει 
κάτι ανακοινώσιμο για την Θεσσαλονί-
κη που θα δώσει «ανάσα» στην τοπική 
οικονομία; Το κεφάλαιο επενδύσεις έχει 
μία ιδιαίτερη αναφορά στη Θεσσαλονίκη. 
Μία περιοχή που μέρα με τη μέρα προ-
σελκύει το ενδιαφέρον όλο και περισσό-
τερων επενδυτών. Ξένοι κολοσσοί επεν-
δύουν συνεχώς βάζοντας την περιοχή 

ψηλά στον παγκόσμιο χάρτη των smart 
cities, στον τομέα της  έρευνας, της και-
νοτομίας.

Αξίζει να αναφέρω ότι μέσα σε ένα 
χρόνο μεγάλοι Αμερικανικοί κολοσσοί 
(Cisco, Pfizer και Deloitte) έχουν εγκα-
τασταθεί ήδη στην πόλη και επεκτείνουν 
τις δραστηριότητές τους. Επενδύσεις, 
που κάνουν τη Μακεδονία μας ορατή 
στον διεθνή επενδυτικό χάρτη, φέρνο-
ντας στην περιοχή περισσότερα ξένα 
κεφάλαια, προς όφελος της οικονομίας 
και της απασχόλησης. Στο σημείο αυτό 
να τονίσω ότι είμαστε σε συνεχή και αγα-
στή συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο 
Ανάπτυξης δημιουργώντας τις απαραίτη-
τες υποδομές, π.χ. Τεχνολογικό Πάρκο 
4ης γενιάς – Thess Intec,  έτσι ώστε να 
προσελκύσουμε το ενδιαφέρον ακόμη 
περισσότερων πολυεθνικών  κολοσσών 
ισχυρής εμβέλειας. Η Θεσσαλονίκη αλλά 
και η Μακεδονία αποδεικνύουν ότι μπο-
ρούν να αποτελέσουν έναν επενδυτικό 
προορισμό υψηλής προστιθέμενης αξίας 
και δυναμικής.

Θα ήθελα την άποψη σας για το 
«ντόμινο» αποκαλύψεων κυρίως από 
γυναίκες διαφορετικών χώρων, που 
βρήκαν το θάρρος να μιλήσουν για το 
είδος κακοποίησης που υπέστη η κάθε 

μία. Πως πρέπει η πολιτεία να «σκύ-
ψει» πάνω από το θέμα; Καταρχάς κα-
ταδικάζω κάθε μορφή βίας από όπου κι 
αν προέρχεται. Τα όσα είδαν το φως της 
δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα 
μόνο θλίψη και οργή προκαλούν. Πα-
ράλληλα στέλνουν ένα ξεκάθαρο μή-
νυμα : Να σπάσει η αλυσίδα της σιωπής 
και του φόβου. Και επειδή ποτέ δεν είναι 

αργά μέλημα δικό μας είναι να υψώσου-
με δίχτυ προστασίας.

Η Πολιτεία διαθέτει το νομικό οπλο-
στάσιο του Κράτους Δικαίου, το οποίο και 
οφείλει να εξαντλήσει. Ως γυναίκα θέλω 
να πω το εξής : «Καμία δεν είναι η μόνη 
και καμία δεν είναι μόνη». Είμαστε εδώ 
να στηρίξουμε όλους αυτούς  που υφί-
στανται βία οποιασδήποτε μορφής. 

συνέντευξη

Μέσα σε ένα χρόνο μεγάλοι Αμερικανικοί 

κολοσσοί (Cisco, Pfizer και Deloitte) 

έχουν εγκατασταθεί ήδη στην πόλη 

και επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους.
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Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα του Δ. Θεσσαλονίκης Ευθύμη Φωτόπουλου στην «Karfitsa»

Η σχέση μου με τον Κ. Ζέρβα 
δεν εξαρτάται από θέσεις ή αξιώματα

Ο Ευθύμης Φωτόπουλος είναι 
ένας άνθρωπος με μακρά 
πορεία στην Τοπική Αυτοδι-

οίκηση. Τους τελευταίους 18 μήνες 
μετακόμισε στο δημαρχιακό μέγαρο 
της Θεσσαλονίκης αναλαμβάνοντας 
την ευθύνη του «συνδετικού κρίκου» 
ανάμεσα στους εργαζόμενους και τη 
διοίκηση του Κωνσταντίνου Ζέρβα, 
κατέχοντας το ρόλο του Γενικού Γραμ-
ματέα στον κεντρικό δήμο. 

Σε συνέντευξη του στην εφημερίδα 
«Karfitsa» αναφέρεται στις ενέργειες 
που έγιναν όλο αυτό το διάστημα για την 
προφύλαξη των εργαζομένων στη διάρ-
κεια της πανδημίας του κορονοϊού αλλά 
και στο νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας για τον οποίο δηλώνει αισιόδο-
ξος πως «θα πετύχει» με τη συνεργασία 
όλων και με απώτερο σκοπό την εξυπη-
ρέτηση του πολίτη.

Σχολιάζοντας πρόσφατα δημοσιεύ-
ματα που έκαναν λόγο για αντικατάσταση 
του από τον δήμαρχο ο κ.Φωτόπουλος 
σημειώνει με νόημα πως η προσωπική 
του σχέση με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα 
είναι τόσο στενή κι ειλικρινής που δεν 
εξαρτάται από θέσεις κι αξιώματα, ενώ 
χαρακτηρίζει υποδειγματική και τη σχέση 
του με όλους τους αντιδημάρχους. 

Δεκαοκτώ μήνες μετά την ανάληψη 
των καθηκόντων ως Γενικού Γραμμα-
τέα του Δήμου Θεσσαλονίκης, ποιος 
θεωρείτε  ότι είναι ο τομέας που βάλατε 
την προσωπική σας σφραγίδα; Ένας Γε-
νικός Γραμματέας στη δική μου συνείδη-
ση είναι ένας ομαδικός παίκτης και υπό 
την έννοια αυτή πολύ δύσκολα θα σας 
μιλήσω για δράσεις και παρεμβάσεις που 
φέρουν προσωπικές σφραγίδες. Είναι 
γεγονός ότι ειδικά αυτό το διάστημα με 
τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμόρφωσε 
η πανδημική κρίση βρεθήκαμε και συ-
νεχίζουμε να βρισκόμαστε αντιμέτωποι 
με πολλές προκλήσεις. Καθημερινό μας 
μέλημα ήταν και παραμένει να διασφαλί-
σουμε τις αναγκαίες προϋποθέσεις αφε-

νός για την προστασία των εργαζομένων 
–κι ας μην ξεχνούμε ότι πολλοί από αυ-
τούς βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της 
μάχης κατά του κορονοϊού- και αφετέ-
ρου για τη διασφάλιση της εύρυθμης και 
αποδοτικής λειτουργίας των δημοτικών 
υπηρεσιών. Οι ενέργειες στις οποίες προ-
χωρήσαμε, για να προφυλάξουμε τους 
δημοτικούς υπαλλήλους, είναι πολλές 
και έχουν να κάνουν από την εξασφάλιση 
ικανού αριθμού τεστ για τον κορονοϊό και 

τη σχολαστική καθαριότητα στους χώ-
ρους δουλειάς μέχρι τις παροχές μέσων 
ατομικής προστασίας και την τοποθέτηση 
διαχωριστικών πλαισίων σε νευραλγικές 
υπηρεσίες. Παράλληλα, ανταποκριθήκα-
με με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην 
οργάνωση της τηλε-εργασίας, που απο-
τέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήμα-
τα συνολικά για τη δημόσια διοίκηση.

Ο κορονοϊός πόσο επηρέασε τον 
σχεδιασμό του Δήμου και τις όποιες 

αποφάσεις κληθήκατε να πάρετε όλο 
αυτό το διάστημα; Ο κορονοϊός αναμφί-
βολα επηρέασε και τον σχεδιασμό και τις 
αποφάσεις μας σε ένα ευρύ πεδίο, που 
ξεκινά από τον τομέα της καθαριότητας 
και φθάνει μέχρι το νέο σχέδιο δράσης 
που έπρεπε να ακολουθήσει η δημοτική 
αστυνομία, για να ανταποκριθεί στις ανά-
γκες των ελέγχων κατά του κορονοϊού, 
αλλά και τη βαρύτητα που χρειάστηκε 
να δοθεί στις κοινωνικές υπηρεσίες και 
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δομές του δήμου, με σκοπό να δημι-
ουργηθεί μια ασπίδα προστασίας για 
τους πολίτες που ανήκουν σε ευαίσθη-
τες πληθυσμιακές ομάδες. Ο κορονοϊός, 
εξάλλου, κατά μία έννοια λειτούργησε 
κι ως επιταχυντής για την ψηφιοποίηση 
πολλών υπηρεσιών που παρέχονται από 
τον δήμο προς τους πολίτες. Την ίδια 
ώρα όμως τα έργα στις γειτονιές αλλά 
και ο σχεδιασμός μεγάλων παρεμβάσε-
ων δεν έμειναν στην άκρη. Ο δήμος δεν 
σταμάτησε να δουλεύει ούτε ένα λεπτό.

Πρόσφατα πέρασε από το δημοτικό 
συμβούλιο ο νέος Οργανισμός Εσω-
τερικής Υπηρεσίας του δήμου Θεσσα-
λονίκης. Ποιες οι αλλαγές και πόσο 
«στενή» πρέπει να είναι η σχέση του 
Γενικού Γραμματέα με τους εργαζόμε-
νους; Ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης κα-
ταρτίστηκε με εξαιρετική επιμέλεια, ώστε 
να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο 
δουλειάς, που μέσα από τη σωστή οργά-
νωση των υπηρεσιών θα διασφαλίζει την 
αποδοτική λειτουργία τους προς όφελος 
του πολίτη. Αντιμετωπίζει παθογένειες 
του παρελθόντος, δίνει λύση σε πολλά 
προβλήματα επικάλυψης αρμοδιοτήτων 
και συγχρόνως μέσα από τις προβλέψεις 
του αποτυπώνει στρατηγικές επιλογές 

της Δημοτικής Αρχής, όπως είναι ενδει-
κτικά η προτεραιότητα σε θέματα ανα-
κύκλωσης και κυκλικής οικονομίας, η 
ενίσχυση της διαφάνειας και η βαρύτητα 
ως προς τη διεκδίκηση χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων για την υλοποίηση ση-
μαντικών έργων και παρεμβάσεων. Ο 
ΟΕΥ διαμορφώθηκε έπειτα από εξαντλη-
τική διαβούλευση τόσο με την υπηρεσι-
ακή ιεραρχία του δήμου όσο και με τους 
συλλόγους εργαζομένων. Όλοι μαζί θα 
συνεργαστούμε, για να κάνουμε τον νέο 
ΟΕΥ να πετύχει, αφού όλοι βρισκόμαστε 
εδώ για έναν κοινό σκοπό, που δεν είναι 
άλλος από την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Η εμφάνιση δημοσιευμάτων που 
έκαναν λόγο για αντικατάστασή σας 
από τον δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα 
πόσο επηρέασε τη μεταξύ σας σχέση; 
Κατά την προσωπική μου άποψη ούτε οι 
ανθρώπινες ούτε οι σχέσεις μεταξύ συ-
νεργατών κρίνονται από δημοσιεύματα. 
Αυτό που μπορώ να σας πω από τη δική 
μου πλευρά είναι ότι η σχέση μου με τον 
Κωνσταντίνο Ζέρβα είναι τόσο στενή και 
τόσο ειλικρινής, που δεν εξαρτάται από 
θέσεις ή αξιώματα. Στην επαγγελματική 
μας ζωή όλοι κρινόμαστε και αυτό είναι 
το σωστό. Και να σας πω και κάτι ακό-
μη: Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας είναι ένας 

δήμαρχος που έχει υψηλές απαιτήσεις, 
πρωτίστως από τον ίδιο του τον εαυτό και 
δευτερευόντως από εμάς τους συνεργά-
τες του.

Οι γενικοί γραμματείς είστε το δεξί 
χέρι των δημάρχων… μήπως, όμως, 
με τους αντιδημάρχους υπάρχει μια 
«κόντρα» για τον συντονισμό των 
υπηρεσιών του Δήμου; Όταν μια ομάδα 

έχει καλό αρχηγό, όπως συμβαίνει στη 
δική μας περίπτωση με τον Κωνσταντίνο 
Ζέρβα, όλα λειτουργούν όπως πρέπει και 
οι παίκτες αποδίδουν τα μέγιστα από τη 
θέση από την οποία καθένας έχει οριστεί 
να δώσει τον αγώνα. Η συνεργασία μου 
με όλους τους αντιδημάρχους, με όλα τα 
στελέχη της διοίκησης, είναι υποδειγμα-
τική.

Σαν χάρτινος πύργος κατέρρευσε ένα από τα ιστο-
ρικότερα ξενοδοχεία της Καστοριάς, το «Τσάμης», 
στο Δισπηλιό. Από την έκρηξη που σημειώθηκε λίγο 
μετά τη 1.30 τα ξημερώματα καταστράφηκε ολοσχε-
ρώς το συγκρότημα, χωρίς να τραυματιστεί κανείς, 
καθώς το ξενοδοχείο ήταν κλειστό. 

Οι έρευνες της πυροσβεστικής προσανατολίζο-
νται στο ενδεχόμενο διαρροής υγραερίου, από το 
δίκτυο που διέθετε το ξενοδοχείο, καθώς σύμφωνα 
με τα πρώτα στοιχεία που δόθηκαν οι δεξαμενές που 
βρίσκονται μακριά από το κτίριο ήταν γεμάτες. Από 
την κατάρρευση του κτιρίου λόγω της έκρηξης προ-
κλήθηκαν διάφορες εστίες φωτιάς που έσβηναν όλη 
μέρα οι πυροσβέστες της περιοχής.  

«Κόπηκε στιγμιαία το ρεύμα και μετά άκουσα 
έναν δυνατό κρότο, σαν να έπεσε κεραυνός δίπλα», 
είπε ο πρόεδρος των ξενοδόχων Καστοριάς Ιορδάνης 
Μιχαηλίδης, που δήλωσε σοκαρισμένος. «Ήταν ένα 
από τα ιστορικότερα και μεγαλύτερα ξενοδοχεία του 
νομού μας, έχουμε συγκλονιστεί όλοι», είπε. Παρ’ 
ότι το παραλίμνιο ξενοδοχείο βρίσκεται περίπου 5 

χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Καστοριάς, ο ήχος 
της κατάρρευσης έγινε αισθητός σε όλους τους κα-
τοίκους.  

Το ξενοδοχείο «Τσάμης», με 75 κλίνες και πέντε 
σουίτες, ήταν ένα από τα εμβληματικά τουριστικά συ-
γκροτήματα της Καστοριάς. Λειτούργησε  στο τέλος 
της δεκαετίας του ‘70 και συνδέθηκε με την τουρι-
στική ανάπτυξη της πόλης που έγινε γνωστή στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήταν χτισμένο κοντά στη 
λίμνη με άπλετη θέα προς την πόλη.

Όπως ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς 
Δημήτρης Σαββόπουλος, το συγκεκριμένο τουριστι-
κό συγκρότημα δεν ήταν μόνο ένα στολίδι για τους 
επισκέπτες της πόλης αλλά κι μία εστία πολιτισμού 
για τους Καστοριανούς καθώς στις τεράστιες αίθου-
σές του πραγματοποιούνταν κάθε είδους κοινωνικές 
ή πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Η πυροσβεστική διερευνά τα ακριβή αίτια πρό-
κλησης της έκρηξης που οδήγησε στην κατάρρευση 
και καταστροφή του κτιρίου, αλλά και στις φωτιές.

Έκρηξη κατέστρεψε ένα από τα ιστορικότερα ξενοδοχεία της Καστοριάς 

Στάχτη έγινε το εμβληματικό «Τσάμης» 

συνέντευξη

Ο σημερινός δήμαρχος έχει υψηλές 

απαιτήσεις, πρωτίστως από τον ίδιο του 

τον εαυτό και δευτερευόντως από εμάς 

τους συνεργάτες του.
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«Τα εμβόλια έσωσαν την ανθρωπό-
τητα και αυτό δεν είναι ούτε υπερβολή, 
ούτε σχήμα λόγου. Είναι η αλήθεια». 
Αυτό δηλώνει σε συνέντευξη του στην 
εφημερίδα Karfitsa ο ειδικός καρδιολό-
γος PhD και πολιτευτής με τη Νέα Δη-
μοκρατία Α΄ Θεσσαλονίκης, Διαμαντής 
Γκολιδάκης και προσθέτει ότι «ο γενικός 
εμβολιασμός του πληθυσμού δείχνει το 
δρόμο της αισιοδοξίας και της σταδιακής 
επιστροφής στην κανονικότητα».

Ο κ. Γκολιδάκης μιλάει μεταξύ άλλων 
και για την κολχικίνη ένα παλαιό φάρμα-
κο που γίνεται λόγος πως βοηθάει στην 
αντιμετώπιση του κορονοϊού και για το τί 
πρέπει να προσέξουμε από εδώ και πέρα 
όσον αφορά την πανδημία.

Πλέον έχουμε ένα νέο φάρμακο, 
την κολχικίνη ως «όπλο» στην μάχη 
κατά του κορονοϊού; Πείτε μας κάποια 
πράγματα που θα πρέπει να ξέρουν οι 
πολίτες για αυτό; Πως και πόσο βοηθά-
ει;

Η κολχικίνη είναι ένα φάρμακο που 
συνεπικουρεί στη θεραπεία της νόσου 
covid – 19. Είναι αντιφλεγμονώδες και 
όχι αντιικό φάρμακο που χρησιμοποιείται 
κατά κόρον στην αντιμετώπιση του με-
σογειακού πυρετού, στις κρίσεις ουρικής 
αρθρίτιδας και στην περικαρδίτιδα στην 
καρδιολογία. Έχει μια ειδική αντιφλεγ-
μονώδη δράση, που μάλλον αποτρέπει 
τις δράσεις της covid – 19 πάνω στο 
μυοκάρδιο. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη 
μελέτη, που πρόσφατα είδε το φως της 
δημοσιότητας και τα αποτελέσματα είναι 
αρκετά ενθαρρυντικά. . Από την προδη-
μοσίευση της έρευνας COLCORONA, φαί-
νεται ότι η χρήση της βοηθά στις μειώσεις 
των θανάτων, των διασωληνώσεων και 
των εισαγωγών στα νοσοκομεία.  Φυσικά 
βρισκόμαστε εν αναμονή νέων φαρμα-
κευτικών αγωγών όπως τα μονοκλονικά 
αντισώματα, τα οποία να σημειώσω ότι, 
χορηγούνται και βοηθούν αποκλειστικά 
στα αρχικά στάδια της νόσου. 

Πως βλέπετε να κυλάει αυτή περί-
οδος, όπου το λιανεμπόριο έχει ανοίξει 
ναι μεν με μέτρα, αλλά βλέπουμε μεγά-
λες ουρές έξω από καταστήματα;

Σίγουρα είναι μια δύσκολη περίοδος 
για όλους μας. Ο κόσμος θέλει να βγει 
έξω, να ψωνίσει και οι καταστηματάρ-
χες θέλουν να δουλέψουν. Τα μέτρα που 
λαμβάνει η κυβέρνηση, μετά από εισή-
γηση των λοιμωξιολόγων είναι αυτά τα 
οποία, αν τηρηθούν, θα επιτρέψουν και 
την αγορά να λειτουργήσει, έστω και πε-
ριορισμένα, και ο ιός δεν θα εξαπλωθεί. 
Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να στηρί-

ζουμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
που δίνουν τον δικό τους αγώνα όπου 
και δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος λόγω 
συνωστισμού. Στηρίζοντας ένα μικρό 
εμπορικό κατάστημα της γειτονιάς μας, 
στηρίζουμε μια ελληνική οικογένεια, 
στηρίζουμε εμάς.

Το εμβόλιο θα πρέπει να γίνει απα-
ραίτητο για όλους τους πολίτες;

Το εμβόλιο είναι απαραίτητο για 
όλους τους πολίτες άνω των 18 ετών, 
χωρίς φυσικά να είναι υποχρεωτικό. 
Είναι απαραίτητο για να έχουμε μια φυ-
σιολογική ζωή. Ως υγειονομικός, εμβο-

λιάστηκα και σύντομα θα κάνω και τη 
δεύτερη δόση. Όπως βλέπετε είμαι μια 
χαρά και  δεν μου παρουσιάστηκε καμία 
παρενέργεια. 

Τι θα λέγατε στους «αρνητές» του 
εμβολίου;

Καταλαβαίνω τα αρχικά ερωτημα-
τικά που μπορεί να δημιουργήθηκαν να 
εκφράζει για την ταχύτητα παραγωγής 
του εμβολίου ή για την αποτελεσματι-
κότητά του. Όμως, θα πρέπει να έχουμε 
κατά νου, ότι όσο μεγαλύτερο το υγειο-
νομικό πρόβλημα τόσο περισσότερο και 
οι πόροι, ανθρώπινοι και υλικοτεχνικοί 

Ο ειδικός καρδιολόγος PhD Διαμαντής Γκολιδάκης 
μιλά στην «Κ» για τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας

«Τα εμβόλια έσωσαν 
την ανθρωπότητα»

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Η  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ
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που αφιερώνονται ώστε να δοθεί ταχεία 
και αποτελεσματική επίλυση του.  Δεν 
αντιλαμβάνομαι καθόλου το γεγονός ότι 
υπάρχουν «αρνητές» όλων των εμβολί-
ων. Το αντιεμβολιαστικό κίνημα αποτελεί 
υγειονομική ¨βόμβα¨ στα θεμέλια της 
καλής υγείας του κάθε συνανθρώπου 
μας. Αυτό που θα τους έλεγα είναι, ότι τα 
εμβόλια έσωσαν την ανθρωπότητα και 
αυτό δεν είναι ούτε υπερβολή, ούτε σχή-
μα λόγου. Είναι η αλήθεια. 

Ως γιατρός τι αλλαγές είδατε στους 
πολίτες; Νοιάζονται περισσότερο για 
την υγεία τους, αύξησαν τις επισκέψεις 
για εξετάσεις ακόμη και προληπτικά;

Η αλήθεια είναι ότι όσο κουρασμένοι 
και να αισθάνονται από το lockdown-κυ-
ρίως ψυχολογικά-δεν σταματούν να 
προσέχουν και να τηρούν τα μέτρα προ-
στασίας. Να υπενθυμίσω ότι οι καρδιαγ-
γειακές παθήσεις αποτελούν νούμερο 
ένα αιτία θνησιμότητας στην Ελλάδα.  Η 
πανδημία έχει κάνει πολλούς να διαπι-
στώσουν το αυτονόητο, ότι η υγεία είναι 
το πολυτιμότερο αγαθό. 

Η Θεσσαλονίκη «μάτωσε» από τον 
φονικό ιό. Πιστεύετε ότι τα πράγματα 
θα εξελιχθούν καλύτερα από εδώ και 
πέρα; Τι πρέπει να προσέξουμε;

Πιστή τήρηση των μέτρων ασφα-

λείας. Με απλά καθημερινά πράγματα 
μπορούμε να είμαστε ασφαλείς. Πλύσι-
μο χεριών, μάσκα, αποστάσεις. Ας μην τα 
παρατήσουμε και να κάνουμε λίγη υπο-
μονή. Ο γενικός εμβολιασμός του πλη-
θυσμού δείχνει το δρόμο της αισιοδοξίας 
και της σταδιακής επιστροφής στην κα-
νονικότητα. 

Η κυβέρνηση θεωρείτε ότι από την 
αρχή της πανδημίας έχει διαχειριστεί 
σωστά το ζήτημα;

Το ζήτημα έχει τρεις πτυχές: την οι-
κονομική, την κοινωνική και φυσικά 
πρώτιστα την υγειονομική. Όσον αφορά 
την οικονομική, η κυβέρνηση έχει κατα-
φέρει με τα μέτρα στήριξης να ανακόψει 
ένα ενδεχόμενο κύμα απολύσεων που 
είδαμε σε άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ. 
Έχει καταφέρει  ως έναν βαθμό να στη-
ρίζει οικονομικά τους εργαζόμενους των 
πληττόμενων επιχειρήσεων, αλλά και 
τις ίδιες τις επιχειρήσεις με μια σειρά μέ-
τρων. Είναι προφανές φυσικά, ότι η επι-
στροφή στην υγειονομική κανονικότητα 
είναι αυτή που θα φέρει την οριστική επι-
στροφή στην οικονομική κανονικότητα. 
Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι τον Ιούλιο 
του 2019 όπου εξελέγη η κυβέρνηση της 
ΝΔ, βασική της πρόθεση ήταν η προσέλ-
κυση επενδύσεων στην Ελλάδα. Όπως 

είναι αυτονόητο, εν μέσω πανδημίας, και 
παρότι έγιναν κάποια σημαντικά βήματα, 
η οικονομική ανάπτυξη μέσω των επεν-
δύσεων έχει αντικειμενικές προκλήσεις 
οι οποίες πρέπει να ξεπεραστούν μέσα 
στην υγειονομική συγκυρία.  Όσον αφο-
ρά το υγειονομικό κομμάτι, η κυβέρνη-
ση και αυτό είναι προς τιμήν της, ακούει 
τους ειδικούς, οι οποίοι εισηγούνται όλα 

τα μέτρα. Η οριστική λύση στην αντιμε-
τώπιση του covid-19, θα έρθει με την 
προσδοκώμενη απόκτηση ανοσίας μέσω 
των εμβολιασμών η οποία έχει ξεκινή-
σει, αλλά θα αντιμετωπίσει κάποιες κα-
θυστερήσεις λόγω αδυναμίας επαρκούς 
ποσότητας εμβολίων λόγω αδυναμία 
κάλυψης ης αυξημένης ζήτησης από τις 
παραγωγούς φαρμακευτικές εταιρίες.

Το εμβολιαστικό κέντρο κατά της Covid-19, που 
στήνεται στον χώρο της ΔΕΘ, σε συνολική έκταση 
περίπου 12.000 τ.μ., την οποία καλύπτουν τα δύο 
μεγαλύτερα περίπτερα (13 και 15), επισκέφτηκε ο 
υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης 
Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς. Είδε την πρόοδο των ερ-
γασιών, που θα ολοκληρωθούν σε περίπου 15 μέρες, 
ενώ στα τέλη Φεβρουαρίου αναμένεται να λειτουργή-
σει το κέντρο ώστε να διευκολυνθεί ο εμβολιασμός 
χιλιάδων πολιτών της Θεσσαλονίκης κατά του κορο-
νοϊού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το εμβολιαστικό 
κέντρο της ΔΕΘ θα διαθέτει συνολικά 108 σημεία 
εμβολιασμού και θα στελεχωθεί με στρατιωτικούς 
γιατρούς με την ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας. 
Υπολογίζεται ότι στο εμβολιαστικό κέντρο της ΔΕΘ, 
θα πραγματοποιούνται 432 εμβόλια την ώρα (6048 
την ημέρα), με τον αριθμό να «αγγίζει» τις 157.248 
τον μήνα.

Οι πολίτες θα κλείνουν ηλεκτρονικά τα ραντεβού 
τους και στη συνέχεια θα μεταβαίνουν στο κέντρο, 
όπου θα συμπληρώνουν την αίτηση, θα την παραδί-

δουν στο γιατρό και ακολούθως θα εμβολιάζονται, 
ενώ θα υπάρχει ειδικός χώρος για τους συνοδούς 
των εμβολιαζομένων. Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, 
Τάσος Τζήκας είπε πως «σε συνεργασία με την Πο-

λιτική Προστασία διαθέσαμε τα περίπτερα 13 και 15 
στη Θεσσαλονίκη και το εκθεσιακό μας κέντρο στο 
Μαρούσι της Αττικής για να γίνουν τα μεγαλύτερα 
εμβολιαστικά κέντρα στην Ελλάδα.

Μαζί με το εκθεσιακό κέντρο Αμαρουσίου από τα μεγαλύτερα της Ελλάδας

Στο κέντρο εμβολιασμού της ΔΕΘ ο Ν. Χαρδαλιάς 

συνέντευξη

Με απλά καθημερινά πράγματα μπορούμε 

να είμαστε ασφαλείς
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Το «θολό» τοπίο της μεταφοράς 324 κιλών κοκαϊνης στο πάρκινγκ του Βαρδαρίου 

Οι δέκα μέρες των Κροατών 
«βαρόνων» στα «Ξυλάδικα» 

Οι κάτοικοι της οδού Αλιάκ-
μονος, στα «Ξυλάδικα» του 
Βαρδαρίου, αναστατώθηκαν 

νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής 
29 Ιανουαρίου. Φωνές, καταδιώξεις 
και ένα άτομο να πηδάει από μπαλ-
κόνια σε… ταράτσες, ήταν αρκετά 
για να τους ανησυχήσουν. Η απορία 
τους λύθηκε λίγα λεπτά αργότερα. 
Στο πάρκινγκ της γειτονιάς τους ήταν 
αποθηκευμένη η μεγαλύτερη ποσότητα 
κοκαΐνης που έχει κατασχεθεί ποτέ στη 
Θεσσαλονίκη, 324 κιλά.  

Η αστυνομική επιχείρηση οργανώθη-
κε από τη δίωξη ναρκωτικών Θεσσαλο-
νίκης σε συνεργασία με την αμερικανική 
DEA. Η πληροφορία ανέφερε ότι ένας 
37χρονος Αλβανός και ένας 35χρονος 
Έλληνας, ομογενής από την Αλβανία, 
μετέβαιναν από την Αθήνα στη Θεσσα-
λονίκη για να παραλάβουν ένα φορτίο 
με κοκαΐνη. Οι αστυνομικοί πλησίασαν 
το κλειστό πάρκινγκ της οικοδομής την 
ώρα που τα δύο άτομα που παρακολου-
θούσαν μεταφόρτωναν δύο σάκους με 
45 δέματα καθαρής κοκαΐνης, βάρους 
περίπου 50 κιλών. Τα ναρκωτικά είχαν 
φορτωθεί στο πορτ μπαγκάζ ενός ΙΧ αυ-
τοκινήτου, με το οποίο ήρθαν οι «Αθη-
ναίοι». Τα δέματα με την κοκαΐνη προήλ-
θαν από τους αποθηκευτικούς χώρους 
ενός μίνι μπας, το οποίο είχε νοικιαστεί 
από έναν Κροάτη, 36 χρόνων και ήταν 
τις τελευταίες ημέρες σταθμευμένο στο 
πάρκινγκ μίας οικοδομής στα «Ξυλά-
δικα» του Βαρδαρίου. Στον έκτο όροφο 
της ίδιας οικοδομής ο Κροάτης και ένας 
ομοεθνής του, είχαν νοικιάσει ένα διαμέ-
ρισμα μέσω της πλατφόρμας βραχυχρό-
νιας μίσθωσης Airbnb. Από το μπαλκόνι 
του διαμερίσματος επιτηρούσαν το φορ-
τίο. 

Θεωρείται βέβαιο ότι το φορτίο προ-
ήλθε από τη Λατινική Αμερική. «Από πού 
ξεκίνησε, πώς ήρθε και πότε ήρθε κανείς 
δεν γνωρίζει, όλα ακόμη ερευνώνται», 

ήταν η ξεκάθαρη απάντηση που έδωσε 
στην Karfitsa αστυνομικός που γνωρίζει 
την πορεία της υπόθεσης. Οι δύο σάκοι 
που φορτώθηκαν στο ΙΧ των «Αθηναί-
ων» πιθανότερα θα κατέληγαν στην 
Αθήνα για να διακινηθούν στις «πιάτσες» 
της πρωτεύουσας. Τα 260 κιλά που ήταν 
μέσα στο λεωφορείο δεν είναι γνωστό 
πώς θα διανέμονταν, όπως και αν ήταν 
τα μοναδικά που είχαν στα χέρια τους οι 
έμποροι ναρκωτικών. Όπως επίσης δεν 
είναι γνωστός ο προορισμός των δέκα κι-
λών που βρέθηκαν μέσα στο διαμέρισμα.  

 
Τα πρόσωπα της ηγετικής ομάδας 
Πηγές της ασφάλειας έλεγαν πως 

οι τρεις που συνελήφθησαν και ο ένας 
Κροάτης που διέφυγε, πηδώντας από τα 
μπαλκόνια σε ταράτσες, αποτελούν ηγε-
τικά στελέχη διακίνησης ναρκωτικών σε 
Ελλάδα και Ευρώπη.  

Ο 37χρονος Αλβανός ήταν γνωστός 
στις αρχές. Είχε συλληφθεί πάλι το 2009 
στα Γιάννενα με 53 γραμμάρια κοκαΐνη 
και 4,2 κιλά χασίς. Ο φερόμενος συνερ-
γός του, Έλληνας που έχει γεννηθεί στη 
γειτονική χώρα, δεν έχει απασχολήσει τις 
αρχές. Εκτιμάται πως ήταν τα δύο πρό-

σωπα που είχαν παραγγείλει την κοκαΐνη 
από το λατινοαμερικανικό καρτέλ και θα 
αναλάμβαναν την πρόσμιξη και πώλησή 
της στην Ελλάδα.   

«Το τοπίο είναι θολό», έλεγαν στελέ-
χη των διωκτικών αρχών, θεωρώντας ότι 
οι ρόλοι των τεσσάρων εμπλεκομένων 
ήταν ισότιμοι στην προκειμένη περίπτω-
ση.  

Τα κλειδιά της υπόθεσης, ειδικά για τη 
φύλαξη και τη διανομή των ναρκωτικών 
σε Ελλάδα και Ευρώπη ήταν οι δύο Κρο-
άτες. Ο ένας 36 χρόνων που συνελήφθη 
κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και ο 
δεύτερος 32 χρόνων που διέφυγε με κι-
νήσεις ακροβάτη. Σύμφωνα με μαρτυρί-
ες ο 32χρονος είδε από το μπαλκόνι του 
6ου ορόφου την επιχείρηση της αστυνο-
μίας και τη σύλληψη των συνεργών του. 
Κατέβηκε στον πρώτο όροφο, χτύπησε 
κουδούνια και του άνοιξε το διαμέρισμά 
της μία γυναίκα, ζήτησε να κάνει ένα 
τηλεφώνημα χωρίς να είναι γνωστό αν 
το κατάφερε, και τελικά ξέφυγε. Από το 
μπαλκόνι του πρώτου ορόφου έφτασε 
στη γειτονική οικοδομή και από εκεί σε 
ένα εγκαταλειμμένο κτίριο και πήδηξε 
από ύψος που ξεπερνάει τα 6 μέτρα. Δεν 

αποκλείεται μάλιστα να τραυματίστηκε.  
Οι δύο Κροάτες φαίνεται πως έχουν 

βάση το Βελιγράδι, στη Σερβία. Ήρθαν 
στη Θεσσαλονίκη με διαφορά λίγων 
ημερών, ο ένας στις 15 και ο δεύτερος 
στις 19 Ιανουαρίου. Δεν είναι γνωστό 
αν παρέλαβαν οι ίδιοι τα ναρκωτικά από 
τους αποστολείς. Πιστεύεται πάντως ότι 
τέτοιες ποσότητες διακινήθηκαν με την 
εμπλοκή και άλλων ανθρώπων. Άλ-
λωστε, συνήθως το λατινοαμερικανικό 
καρτέλ δεν αφήνει τέτοια μεγέθη να πα-
ραλαμβάνονται χωρίς την παρουσία προ-
σώπου – συνδέσμου με τους εμπόρους. 
Εκτιμάται πως οι Κροάτες είχαν τις επα-
φές για την προώθηση ποσοτήτων, με 
διάφορους τρόπους στην υπόλοιπη Ευ-
ρώπη. Θεωρείται βέβαιο ότι μεγάλο τμή-
μα της καθαρής κοκαΐνης θα κατέληγε 
μέσω άλλων δρόμων, με βασικό αυτόν 
της Ιταλίας, στην κεντρική και στη βό-
ρεια Ευρώπη. Η δίωξη ναρκωτικών έχει 
αναλάβει να αναζητήσει τις δέκα ημέρες 
που έμειναν στην πόλη. Τις επαφές τους 
και αν οι υπόλοιποι σύνδεσμοί τους ήταν 
στην πόλη.

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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Μεγάλη αύξηση διακίνησης ναρκωτικών πανευρωπαϊκά εν μέσω πανδημίας 

Πανδημία με «καταφύγιο» 
ουσίες και χάπια 

Με την υγειονομική κρίση να ταλαι-
πωρεί τον πλανήτη και την ανθρωπότη-
τα, για ένα έτος πλέον, είναι πολλές οι 
παράπλευρες επιπτώσεις που έχει επιφέ-
ρει έμμεσα η πανδημία. Στην χώρα μας 
την Ελλάδα βιώνουμε ήδη το περίφημο 
σύστημα ακορντεόν, δηλαδή αυστηρά 
μέτρα και lockdown, όταν τα κρούσμα-
τα χτυπάνε κόκκινο και χαλάρωση των 
μέτρων όταν τα επιδημιολογικά στοιχεία 
το επιτρέπουν και οι ειδικοί της επιστη-
μονικής Επιτροπής που γνωμοδοτεί στην 
κυβέρνηση, ανάβουν το «πράσινο φως». 
Η παρατεταμένη μείωση των δημοκρα-
τικών μας δικαιωμάτων, (πρόσφατη 
έρευνα έδειξε πως οι δημοκρατικές μας 
ελευθερίες έχουν υποστεί μείωση τάξης 
του 70%) που συνοδεύονται από περι-
ορισμούς μετακινήσεων, καραντίνα και 
οικονομική αβεβαιότητα, έχουν επιφέρει 
τεράστιο ψυχολογικό πλήγμα σε μεγάλη 
μερίδα πολιτών. Συνέπεια της κακής ψυ-
χολογίας, σε συνδυασμό με την έλλειψη 
διασκέδασης και ψυχαγωγίας, όπως είχε 
συνηθίσει επι χρόνια ικανό μέρος του ελ-
ληνικού πληθυσμό, έχει επιφέρει αύξηση 
της χρήσης των ναρκωτικών ουσιών και 
των συνταγογραφούμενων ηρεμιστικών 
και αντικαταθλιπτηκών χαπιών, γεγονός 
που αποτυπώνεται και στην Ευρωπαϊκή 
Έκθεση για τα ναρκωτικά 2020 η οποία 
δείχνει αύξηση της διακίνησης ναρκωτι-
κών ουσιών σε όλη την Ευρώπη. 

 Πιο συγκεκριμένα σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο εντοπίζονται όλο και μεγαλύτε-
ρα φορτία ναρκωτικών. 

Η κοκαΐνη παίζει όλο και μεγαλύτε-
ρο ρόλο στο πρόβλημα των ναρκωτικών 
στην Ευρώπη. Οι κατασχέσεις κοκαΐνης 
ήταν περισσότερες από ποτέ (181 τόνοι). 

Η δυνατότητα για αυξημένη χρήση 
ηρωίνης δημιουργεί ανησυχία. 

Η λήψη υπερβολικής δόσης ναρκω-
τικών συνδέεται όλο και περισσότερο με 
μεγαλύτερες ηλικίες. Όσον αφορά την 
αύξηση στην χρήση ψυχοδραστικών ου-

σιών όπως είναι οι βενζοδιαζεπίνες. 
Χαρακτηριστική είναι η έρευνα που 

έχει πραγματοποιηθεί με ευθύνη του κα-
θηγητή Ψυχιατρικής στη Γ’ Ψυχιατρική 
Κλινική του ΑΠΘ, Κωσταντίνου Φουντου-
λάκη η οποία παρά το γεγονός ότι δεν 
αναφέρεται άμεσα στις συγκεκριμένες 
αυξήσεις, έδειξε άνοδο των ποσοστών 
κατάθλιψης, στρες και αυτοκτονικών 
σκέψεων μεταξύ των φοιτητών κατά την 
διάρκεια της έξαρσης του κορωνοϊού. 
Σύμφωνα με τα δεδομένα της μελέτης 
αυτής το ποσοστό των φοιτητών που 
έκαναν σκέψεις αυτοκτονίας κυμαίνεται 
μεταξύ 2,5-3%, και όπως ανέφερε ο κ. 
Φουντουλάκης είναι υψηλό καθώς κα-
νονικό θεωρείται ένα ποσοστό της τάξης 
του 0,5%.

Σύμφωνα με ειδικούς είναι σίγουρο 
πως τα περιστατικά κατάθλιψης έχουν 

αντιμετωπιστεί με ανάλογη φαρμακευτι-
κή αγωγή. Όσον αφορά την Θεσσαλονίκη 
πολλοί επιστήμονες εκφράζουν την άπο-
ψη πως έχει αυξηθεί η χρήση ναρκωτι-
κών και ψυχοτρόπων ουσιών, όπως και 
των ηρεμιστικών χαπιών. 

Επίσημα στοιχεία δεν υπάρχουν, ενώ 
αναμένονται ανάλογες μετρήσεις όπως 
αυτές που έδειξαν τεράστια αύξηση στη 
χρήση κοκαΐνης και αντικαταθλιπτικών 
φαρμάκων στις μετρήσεις του Κέντρου 
Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας όπου 
καταλήγουν τα λύματα τεσσάρων εκα-
τομμυρίων ανθρώπων και μπορεί να 
μην αποτελούν δείγμα από το 100% της 
Ελληνικής επικράτειας, όμως είναι πα-
ραπάνω από ενδεικτικά της κατάστασης 
που επικρατεί στη χώρα. 

Ακόμη ένα σημείο στο οποίο υπερ-
θεματίζουν οι ψυχολόγοι και ψυχίατροι 

για την αύξηση της χρήσης ουσιών είναι 
το οικονομικό πλήγμα που έχουν δεχτεί 
πολλοί επιχειρηματίες και νοικοκυριά. 
Αποτέλεσμα πολλοί από τους απογοη-
τευμένους πολίτες να έχουν βρει «κατα-
φύγιο» στα ηρεμιστικά και τις βενζοδι-
αζεπίνες από τις πλέον εθιστικές ουσίες 
που βρίσκονται εντός συνταγογραφού-
μενων φαρμάκων. 

Ένα τελευταία στοιχείο που αφορά 
την διακίνηση ναρκωτικών κατά την δι-
άρκεια της πανδημίας και προέρχεται 
επίσης από την Ευρωπαϊκή Έκθεση είναι 
πώς οι διαφορές απαγορεύσεις που επι-
βλήθηκαν για περιορισμό του ιού, επέ-
φεραν μία αρχική αποδιοργάνωση στα 
κυκλώματα διακίνησης με αποτέλεσμα 
την αύξηση των τιμών. Ωστόσο, τα κυ-
κλώματα προσάρμοσαν γρήγορα τις με-
θόδους λειτουργίας τους.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Τ Η Σ



16 06.02.2021

Κατά 50% μεγαλύτερη μεταδοτικότητα παρουσιάζει το νέο στέλεχος 
δηλώνει ο ομότιμος καθηγητής ιατρικής του ΑΠΘ Νικόλαος Μαλισιόβας

«Τα κρούσματα σε μεταλλαγμένα 
στελέχη προκαλούν πάντοτε ανησυχία»

Ηταν την περασμένη Κυρια-
κή, 31 Ιανουαρίου, όταν μια 
ακόμη εξέλιξη γύρω από τον 

κορονοϊό έκανε τον συναγερμό να ση-
μάνει στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά 
αφορούσε τον εντοπισμό του πρώτου 
πανελλαδικά κρούσματος της νοτιοα-
φρικανικής μετάλλαξης του κορονο-
ϊού. Αμέσως στη Θεσσαλονίκη έφτασε 
εσπευσμένα ο Υφυπουργός Πολιτικής 
Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, 
Νίκος Χαρδαλιάς και ο πρόεδρος του 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, 
Παναγιώτης Αρκουμανέας για να 
εκτιμήσουν την κατάσταση, ενώ προη-
γήθηκε σύσκεψη των λοιμωξιολόγων 
με τη συμμετοχή του καθηγητή Σωτήρη 
Τσιόδρα. 

Από το πρώτο άκουσμα της είδησης 
οι ειδικοί θορυβήθηκαν για τον εντοπι-
σμό αυτή της μετάλλαξης, πόσο δε που 
βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη που 
έχει ταλαιπωρηθεί σε μεγάλο βαθμό από 
τον κορονοϊό.

«Η εμφάνιση κρουσμάτων που 
οφείλονται σε μεταλλαγμένα στελέχη 
του νέου κορονοϊού  προκαλεί πάντοτε 
ανησυχία, καθώς το στέλεχος της Νότι-
ας Αφρικής εμφανίζει κατά 50% μεγα-
λύτερη μεταδοτικότητα από το αρχικό 
στέλεχος, με αποτέλεσμα την εμφάνιση 
μεγαλύτερου  αριθμού κρουσμάτων και 
ισχυρότερη πίεση στο σύστημα υγείας», 
εξηγεί μιλώντας στην Karfitsa ο ομότιμος 
καθηγητής Ιατρικής του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Νικόλαος 
Μαλισιόβας.

Αναφορικά με το πως έφτασε η με-
τάλλαξη αυτή στην πόλη, σύμφωνα με 
τον κ. Μαλισιόβα, «δεν γνωρίζουμε μέ-
χρι στιγμής την οδό μόλυνσης του περι-
στατικού του μεταλλαγμένου στελέχους 
της Νότιας Αφρικής στη Θεσσαλονίκη, 
το οποίο δεν αναφέρει ταξίδια σε επι-
βαρυμένες περιοχές και οι επαφές του 
ιχνηλατούνται. Να σημειωθεί ότι το συ-

γκεκριμένο περιστατικό είχε προ μηνών 
διαγνωσθεί θετικό στον SARS-CoV-2».

Επικινδυνότητα και μεταδοτικότητα
Κατά πόσο η νέα αυτή μεταλλαγή του 

ιού είναι πιο επικίνδυνη ή μεταδίδεται 
πιο εύκολα; O κ. Μαλισιόβας απαντά πως 
«η μεταλλαγή αυτή, του SARS-CoV-2 
εμφανίσθηκε στις 18 Δεκεμβρίου του 
2020 στην Νότια Αφρική, ονομάσθηκε 
παραλλαγή 501Y.V2 και επηρεάζει τη 
δομή των πρωτεϊνών της ακίδας (S) με 
την οποία ο ιός προσκολλάται στα κύτ-
ταρα. Όλοι οι ιοί καθώς δημιουργούν νέα 
αντίγραφά μέσα στα κύτταρα, από λάθη, 
υφίστανται αλλαγές στο γενετικό τους 
υλικό με αποτέλεσμα την εμφάνιση των 
παραλλαγών τους. Έτσι το νέο αυτό στέ-
λεχος του SARS-CoV-2 εμφανίζει κατά 
50% μεγαλύτερη μεταδοτικότητα από 

ότι το κλασσικό στέλεχος, χωρίς να έχει 
επιβεβαιωθεί μέχρι σήμερα εάν η κλινική 
εικόνα της νόσου που προκαλεί  είναι σο-
βαρότερη, ελαφρύτερη ή ίδια».

Εμβόλια και τεστ VS 
νοτιοαφρικανική μετάλλαξη
Μεγάλη συζήτηση γίνεται γύρω και 

από την αποτελεσματικότητα των εμβο-
λίων στα μεταλλαγμένα στελέχη. «Από 
τις λίγες δημοσιεύσεις εξάγεται το συ-
μπέρασμα ότι η αποτελεσματικότητα του 
εμβολίου της Pfizer δεν επηρεάζεται από 
την μετάλλαξη της Νότιας Αφρικής όπως 
και της Moderna, το Novovax έχει αποτε-
λεσματικότητα 60%, της Janssen 57%, 
ενώ για την AstraZeneca και τις υπόλοι-
πες εταιρείες δεν υπάρχουν δεδομένα, 
μέχρι την στιγμή που μιλάμε», περιγρά-
φει ο ομότιμος καθηγητής.

Για τα τεστ, τα οποία εντοπίζουν τον 
κορονοϊό και την ικανότητα τους να 
βρουν και την νοτιοαφρικανική μετάλ-
λαξη του ο κ.Μαλισιόβας ανέφερε ότι 
«οι μοριακές δοκιμασίες που έχουν ως 
στόχο το γονίδιο S δίδουν υπόνοιες για 
την ύπαρξη μετάλλαξης, γιατί στα θετικά 
δείγματα με μετάλλαξη, δεν ανιχνεύεται 
το γονίδιο S. Τα ύποπτα αυτά δείγματα 
πρέπει να σταλούν κατόπιν σε ειδικά ερ-
γαστήρια για πλήρη αλληλλούχιση του 
γονιδιώματός για την ανεύρεση μεταλ-
λάξεων. Οι μοριακές δοκιμασίες που δεν 
έχουν ως στόχο το γονίδιο S, αλλά άλλα 
γονίδια (M,N,ORF) δίδουν θετικό μεν 
αποτέλεσμα αλλά χωρίς να καθοδηγούν 
σε παραπέρα διερεύνηση. Οι περισσότε-
ρες δοκιμασίες αντιγόνου (rapid test) 
δεν επηρεάζονται από τις μεταλλάξεις 
εξαρτώμενες από τον αντιγονικό στόχο 
που έχουν».

Αναμενόμενες οι μεταλλάξεις 
των ιών
«Οι μεταλλάξεις των ιών είναι κάτι 

το αναμενόμενο και έχουν ως αποτέλε-
σμα την πιθανή επανόσηση των ατόμων 
και την ελλιπή προστασία τους από τους 
εμβολιασμούς», εξηγεί ο κ.Μαλισιόβας 
και προσθέτει ότι «για την αντιμετώπισή 
όλων αυτών χρειάζεται αυστηρή τήρη-
ση των μέτρων ατομικής προστασίας, η 
αύξηση των διενεργούμενων διαγνωστι-
κών δοκιμασιών, και ο εμβολιασμός όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους του 
πληθυσμού. Και εάν κριθεί απαραίτητο 
ο εμβολιασμός και με άλλο εμβόλιο που 
θα περιέχει και τις παραλλαγές του ιού, 
όπως περίπου συμβαίνει και με τους ιούς 
της γρίπης, που κάθε χρόνο το εμβόλιο 
προσαρμόζεται και περιέχει τα στελέχη 
που θα κυκλοφορήσουν την επόμενη πε-
ρίοδο, ελπίζοντας ότι ο  SARS-CoV-2 θα 
υποστεί τέτοιου είδους μετάλλαξη που 
δεν θα είναι πλέον παθογόνος για τους 
ανθρώπους».

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ

Ο ομότιμος καθηγητής ιατρικής 
του ΑΠΘ Νικόλαος Μαλισιόβας
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Αγώνας δρόμου για την ανάλυση του Βρετανικού Στελέχους 

Πως αυξήθηκαν 
τα κρούσματα στη Θεσσαλονίκη 

Τα ίχνη της βρετανικής με-
τάλλαξης του κορονοϊού στη 
χώρα μας και στη Θεσσαλονίκη 

προσπαθούν να ανιχνεύσουν οι επιστή-
μονες. Τα πρώτα αξιόπιστα στοιχεία 
αναμένονται  την προσεχή εβδομάδα, 
όπως τονίζει στην Karfitsa o   Αν. 
Καθηγητής Λοιμωξιολογίας Συμεών 
Μεταλλίδης. 

«Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ξεκάθαρά 
δεδομένα όλα τα στοιχεία που έχουμε 
στη διάθεσή μας  προέρχονται από στο-
χευμένα δείγματα που επανεξετάστηκαν 
και δείχνουν βρετανική μετάλλαξη. Την 
ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε τη δυ-
νατότητα να γνωρίζουμε την πορεία της 
μετάλλαξης από την επανεξέταση τυχαί-
ων δειγμάτων μοριακών τεστ που έχουν 
σταλεί στην Ακαδημία Αθηνών» τονίζει ο 
κ Μεταλλίδης και υπογραμμίζει ότι αυτά 
τα δεδομένα θα δώσουν καλύτερο πο-
σοστό γνώσης σχετικά με τη Βρετανική 
μετάλλαξη. 

Αυτό που σημειώνει ο κ. Μεταλλίδης 
είναι ότι η μετάλλαξη μεταδίδεται με 
μεγαλύτερη σφοδρότητα, ωστόσο δεν 
υπάρχουν ικανά στοιχεία για την θνητό-
τητα και τις επιπτώσεις γενικά. 

Σημαντικές πληροφορίες αναμένο-
νται και από τους Βρετανούς επιστήμονες 
που θα ρίξουν φως στην επιστημονική 

έρευνα.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του πα-

νελληνίου ιατρικού συλλόγου Αθανά-
σιο Εξαδάχτυλο, ανιχνεύονται διαρκώς 
αυξημένοι αριθμοί του βρετανικού στε-
λέχους που μεταδίδεται κατά 50% ταχύ-
τερα από το κλασικό, κάτι που σημαίνει 
ότι σε πολύ μικρό διάστημα θα είναι κυ-
ρίαρχο και παντού, η ταχύτητα θα είναι 
μεγάλη. 

Μεγάλη ανησυχία από την αύξηση 
ιικού φορτίου στα λύματα της Θεσσα-
λονίκης 

Οι προβλέψεις του καθ. Χημείας 
του ΑΠΘ Θοδωρή Καραπάντσιου στην 
karfitsa ότι το ιικό φορτίο στα λύματα θα 
αυξηθεί, επιβεβαιώθηκαν με τον χειρότε-
ρο τρόπο. 

Οι τελευταίες μετρήσεις  στην έρευ-
να που διεξάγει διεπιστημονική ομάδα 
του ΑΠΘ σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ δεί-
χνουν  έντονα αυξητική τάση. 

Συγκεκριμένα διαπιστώνεται μία αύ-
ξηση του εβδομαδιαίου μέσου κυλιό-
μενου όρου -σύγκριση μετρήσεων της 
27ης Ιανουαρίου, 29ης Ιανουαρίου και 
1ης Φεβρουαρίου με τις αντίστοιχες της 
20ης, 22ας και 25ης Ιανουαρίου- αλλά 
το στοιχείο έντονου προβληματισμού 
εντοπίζεται παρατηρώντας το διάγραμ-
μα σε μεγαλύτερο χρονικό εύρος, από τη 

στιγμή που ουσιαστικά η επιδημιολογική 
καμπύλη είχε επιπεδωθεί.

Έπειτα από χρονική περίοδο περίπου 
ενός μήνα, όπου η συγκέντρωση του 
SARS-CoV-2 στα αστικά υγρά απόβλητα 
ανιχνευόταν σε σταθερά χαμηλά επίπε-
δα, με μικρές αυξομειώσεις μεταξύ των 
μετρήσεων, οι αναλύσεις μετά τον περι-
βαλλοντικό εξορθολογισμό των αποτε-
λεσμάτων από τις δύο τελευταίες δειγ-
ματοληψίες δείχνουν σημαντική αύξηση. 
Σε ό,τι αφορά το σημείο εκκίνησης της 
αυξητικής καταγραφής του ιικού φορτί-
ου ο κ. Καραπάντζιος τόνισε  εξήγησε ότι 
«από την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου φά-
νηκε μία τάση η οποία επιβεβαιώθηκε τη 
Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου, ημέρες κατά τις 
οποίες ο αριθμός των ανακοινωμένων 
κρουσμάτων ήταν ακόμη χαμηλά, δεί-
χνοντας τη δυνατότητα της τεχνικής για 
έγκαιρο εντοπισμό της διασποράς στην 
κοινότητα».

 Η ακρίβεια των μετρήσεων στο ημε-
ρήσιο δείγμα είναι μεγάλη λόγω του 
βελτιστοποιημένου πρωτοκόλλου στις 
διαδικασίες που εφαρμόζονται, καθώς 
και του μεγάλου αριθμού των επανα-
λήψεων, από 15 αντιδράσεις μοριακής 
διερεύνησης για την εκτίμηση του ιικού 
φορτίου

Νίκος Νίτσας:  H βρετανική μετάλ-

λαξη, θα επικρατήσει καθώς επικρατεί 
πάντα ο δυνατότερος 

«Η Θεσσαλονίκη δεν είναι σε καλύ-
τερη θέση απ΄ ότι είναι η Αθήνα παρά 
την εντύπωση ή αίσθηση που έχει δημι-
ουργηθεί» επισημαίνει ο πρόεδρος του 
Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Νίκος 
και αναφέρει ότι ένα ακόμη ανησυχητικό 
στοιχείο είναι η βρετανική μετάλλαξη, η 
οποία και φυσικά θα επικρατήσει καθώς 
θα αυξάνονται οι μολύνσεις αφού στη 
φύση επικρατεί πάντα ο δυνατότερος. 
Επίσης υπάρχει η σοβαρή πιθανότητα να 
υπάρξουν κι άλλες μεταλλάξεις καθώς  
είναι θέμα χρόνου το ισχυρότερο στέλε-
χος -όπως είναι ένα μεταλλαγμένο- να 
επικρατήσει του ασθενέστερου. Είναι κα-
νόνας της φύσης»  

Ένα ακόμη στοιχείο που θέτει ο πρό-
εδρος του ΙΣΘ είναι ότι οι κλίνες των 
ΜΕΘ στην Αθήνα βρίσκονται σε πληρό-
τητα 65% αλλά και στη Θεσσαλονίκη 
το ποσοστό αγγίζει το… 50% κάτι που 
δεν συνέβαινε στις αρχές Οκτωβρίου. 
«Η πρόσφατη εμπειρία του περασμένου 
Οκτωβρίου, ύστερα και από ένα χρόνο 
πανδημίας στην Ελλάδα, μας θέτει όλους 
προ των ευθυνών μας, για τα επόμενα 
βήματα μας τα οποία σε καμία περίπτωση 
δεν θα πρέπει να είναι… αργά » αναφέρει 
ο κ Νίτσας 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Α  Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Υ

Ο Καθηγητής Χημείας του ΑΠΘ 
Θοδωρής Καραπάντσιος

Ο  Αν. Καθηγητής Λοιμωξιολογίας 
Συμεών Μεταλλίδης
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Συναντήσεις και αναφορές επιταχύνουν τις συζητήσεις για την επίλυση του κτιριακού 

Τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης 
χρειάζονται 3.600 τ.μ. 

Επανεκκινείται η εξέταση του 
κτιριακού ζητήματος της 
Δικαιοσύνης στη Θεσσαλονί-

κη, με το ενδιαφέρον να παραμένει 
στην αξιοποίηση του κτιρίου του ΙΚΑ, 
που βρίσκεται ακριβώς πίσω από το 
κεντρικό δικαστικό μέγαρο και μεταξύ 
αυτού και του κτιρίου του «Δημόκρι-
του» των Διοικητικών Δικαστηρίων. 
Πληροφορίες της Karfitsa αναφέρουν 
πως στην τελευταία επίσκεψη του 
υπουργού Δικαιοσύνης  Κώστα Τσιάρα 
στη Θεσσαλονίκη, έγινε συζήτηση για 
το συγκεκριμένο ζήτημα και δόθηκε 
το «πράσινο φως» για την επιτάχυνση 
των διαδικασιών.  

Στα τέλη του περασμένου Ιουλί-
ου, μετά τη σύσκεψη που είχε γίνει στο 
υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, είχε 
αποφασιστεί να συγκροτηθεί μία επιτρο-
πή, προκειμένου άμεσα να βρει λύσεις 
για την επίλυση του κτιριακού. Το έργο 
της συγκεκριμένης επιτροπής θα επικε-
ντρωνόταν στον εντοπισμό άλλου κτιρί-
ου, στην ίδια περιοχή, στο οποίο θα μπο-
ρούσαν να μεταστεγαστούν οι υπηρεσίες 
του ΙΚΑ Πύλης Αξιού. Με τον τρόπο αυτό 
η συμπλήρωση του «δικαστικού πάρ-
κου» με το συγκεκριμένο κτίριο, δεν θα 
δημιουργούσε προβλήματα στη λειτουρ-
γία του ΙΚΑ και των υπολοίπων υπηρεσι-
ών που φιλοξενούνται. «Όταν θέλουμε 
να στείλουμε στις καλένδες ένα ζήτημα, 
συγκροτούμε επιτροπή», ήταν το δηκτι-
κό σχόλιο κυβερνητικού στελέχους, την 
περίοδο εκείνη. Φαίνεται πως έβλεπε ότι 
η επιτροπή δεν θα κάνει πολλά βήματα 
μπροστά. Και αυτή ήταν η αλήθεια. Μέ-
χρι πριν λίγες ημέρες η επιτροπή δεν συ-
γκροτήθηκε, ούτε συνεδρίασε. Η έκρηξη 
των κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη και 
η ασφυξία στα νοσοκομεία, μετέθεσε τη 
συζήτηση του συγκεκριμένου ζητήμα-
τος. 

Οι παράγοντες της δικαιοσύνης στη 
Θεσσαλονίκη θεωρούν πως εκείνη η πε-

ρίοδος παρήλθε και το κτιριακό των δι-
καστηρίων πρέπει να τεθεί εκ νέου, προ-
κειμένου επιτέλους να βρεθεί μία λύση. 
Έλεγαν πως από τη στιγμή που ξεκίνησε 
η συζήτηση το περασμένο καλοκαίρι, δεν 
πρέπει να σταματήσει πριν η υπόθεση 
κλείσει. Και επισήμαναν πως δεν θα ήθε-
λε κανείς να βρεθεί στη δυσάρεστη θέση 
και να κριθεί όπως οι προκάτοχοί του στο 

υπουργείο Δικαιοσύνης, ειδικά αυτοί που 
παρουσίασαν μακέτες με αξιοποίηση κτι-
ρίων στο λιμάνι και κατασκευή γεφυρών 
σύνδεσης, που όλοι γνώριζαν ότι δεν θα 
υλοποιηθούν.  

 
Παράλληλοι χειρισμοί 
Ο πρόεδρος της επιτροπής δικαστικού 

μεγάρου Θεσσαλονίκης, πρόεδρος Εφε-

τών Χρήστος Νάστας, φαίνεται πως έχει 
βάλει στοίχημα να κινήσει την επίλυση 
του κτιριακού ζητήματος στη Θεσσαλονί-
κη. Το ίδιο στοίχημα μπορεί να έχει βάλει 
και ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλό-
γου Θεσσαλονίκης Στάθης Κουτσοχήνας. 
Και από τις δύο πλευρές γίνονται κινή-
σεις, χωρίς να είναι συντονισμένες.  

Την περασμένη εβδομάδα υπάλληλοι 

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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των δικαστηρίων, μέτρησαν όλους 
τους χώρους του μεγάρου. Ειδικά 
επισήμαναν τα σημεία που έχουν 
καλυφτεί σε κοινόχρηστους χώρους 
για να μετατραπούν σε γραφεία, σε 
σχεδόν όλους τους ορόφους. Τα 
οποία ουσιαστικά είναι αυθαίρετα. 
Έτσι αναδεικνύεται το μεγάλο πρό-
βλημα έλλειψης χώρου που υπάρχει 
στο γιγαντιαίο κτίριο του δικαστικού 
μεγάρου. Από το Ειρηνοδικείο, μέχρι 
το Εφετείο. Από το Πταισματοδικείο, 
μέχρι την Εισαγγελία Πρωτοδικών. 
Στο πλαίσιο της καταμέτρησης επι-
στρατεύτηκε μέχρι και drone, το 
οποίο αποθανάτισε σε βίντεο και 
φωτογραφίες, την εικόνα που επι-
κρατεί στο μέγαρο. Πιθαμή προς 
πιθαμή. 

Στην έκθεση που πληροφορίες 
αναφέρουν ότι παρέλαβε στα χέρια 
του ο κ. Νάστας από τους υπαλλή-
λους, αναφέρονται οι σημερινές 
ανάγκες του μεγάρου. Οι ανάγκες 
προέκυψαν από τις αναφορές που 
έδωσαν οι προϊστάμενοι όλων των 
δικαστηρίων και Εισαγγελιών της 
Θεσσαλονίκης. Το δικαστικό μέ-
γαρο χρειάζεται χώρους 3.600 τε-
τραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με 
τις αναφορές. «Και αυτά τα μέτρα 
μπορούν να διασφαλιστούν μόνον 
με την απόκτηση του γειτονικού κτι-
ρίου του ΙΚΑ που έχει περίπου 4.000 
τετραγωνικά», έλεγε παράγοντας 
της Δικαιοσύνης στη Θεσσαλονίκη, 
ο οποίος γνωρίζει όλες τις κινήσεις. 
Οι ίδιες πηγές έλεγαν πως οι αριθμοί 
αυτοί τέθηκαν υπόψη του υπουργού 
Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, στην 
πρόσφατη επίσκεψή του την περα-
σμένη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη, 

όπου παρέστη στην ορκωμοσία της 
σειράς των δικαστών και εισαγγελέ-
ων της σχολής δικαστών. Ενδεχομέ-
νως να παρέλαβε και τα στοιχεία με 
τις ανάγκες σε τετραγωνικά και τις 
εικόνες.  

Ο κ. Τσιάρας έχει αντιληφτεί πως 
η επίλυση του κτιριακού προβλήμα-
τος των δικαστηρίων Θεσσαλονίκης 
μόνον εύκολη δεν είναι. Γνωρίζει 
όμως καλά πως ο υπουργός Δικαιο-
σύνης που θα το καταφέρει, θα μεί-
νει στη δικαστική ιστορία της πόλης. 
Στη συνάντηση που είχε με τον κ. 
Νάστα, φαίνεται πως έδειξε διάθεση 
να μην αφήσει την υπόθεση. Γνώρι-
ζε ότι η επιτροπή δεν συγκροτήθη-
κε – και λόγω πανδημίας – όμως 
φαίνεται ότι έδωσε κατευθύνσεις για 
να επιλυθούν κάποια διαδικαστικά 
ζητήματα.  

Μία ημέρα μετά τη συνάντηση 
Τσιάρα – Νάστα εξελίχθηκε ακόμη 
μία συνάντηση. Του προέδρου του 
δικηγορικού συλλόγου Στάθη Κου-
τσοχήνα, με τον νέο υφυπουργό 
Εσωτερικών (αρμόδιο για ζητήμα-
τα Μακεδονίας – Θράκης) Σταύρο 
Καλαφάτη. Στην εθιμοτυπική συνά-
ντηση, με αφορμή την ανάληψη των 
καθηκόντων από τον κ. Καλαφάτη, 
πηγές έλεγαν ότι αναφέρθηκε το κτι-
ριακό ζήτημα και ειδικά τα βήματα 
που προηγήθηκαν. Ο Σταύρος Καλα-
φάτης είναι μέλος του δικηγορικού 
συλλόγου Θεσσαλονίκης. Και όταν 
ασκούσε ενεργή δικηγορία έβλεπε 
το κτιριακό πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζουν ακόμη τα δικαστήρια της 
Θεσσαλονίκης.   

ΓΛΥΚΙΑ ΕΚΔΙΚΗΣΗ κατά του εκμαυλισμού 
του πατριωτισμού που υφίσταται όλα τα τε-
λευταία χρόνια η ζωή μας, είναι η πράξη του 
Έλληνα εφοπλιστή Ιάκωβου Τσούνη να δια-
θέσει όλη την περιουσία του, 23 εκατομμυρί-
ων ευρώ, καθώς και 60 αποβατικά σκάφη στις 
Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. «Εθνικός ευερ-
γέτης για παράσημο» έχει πρωτοσέλιδο τίτλο 
η εφημερίδα «Εστία». «Ως νέος Αβέρωφ» ο 
Έλληνας εφοπλιστής Ιάκωβος Τσούνης γεν-
νημένος στην Πάτρα «ταράζει τα νερά» του 
φόβου και της ανασφάλειας που συστηματικά 
καλλιεργούν ξένα και ντόπια κέντρα εξουσί-
ας σε βάρος των Ελλήνων. Όσο υπάρχουν τέ-
τοιοι Έλληνες, η Ελλάδα έχει προορισμό να 
συνεχίζει με αξιοπρέπεια το δρόμο της ελευ-
θερίας και του πολιτισμού, συνθλίβοντας τα 
σχέδια κάθε ξένης επιβουλής. 

Ο Ιάκωβος Τσούνης παράδειγμα πατριω-
τισμού, είναι απόγονος των πολεμιστών της 
Εθνεγερσίας του 1821, των Λονταίων και 
Πετμεζαίων, ενώ και ο ίδιος πολέμησε σε 
ηλικία 16 ετών στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο 
του 1940, όντας έτσι, ο νεότερος βετεράνος 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, με διεθνή ανα-
γνώριση. Ξεκίνησε ως εκτελωνιστής στον 
Πειραιά. Το 1966 εισέρχεται στην ναυτιλία 
ως εφοπλιστής, αποκτώντας συνολικά 13 
εμπορικά πλοία και σχηματίζοντας μεγάλη 
περιουσία. Από τότε αρχίζει και η μεγάλη φι-
λανθρωπική του δράση. Δημιούργημά του 
επίσης είναι το Μουσείο, που βρίσκεται παρα-
πλεύρως της μόνιμης κατοικίας του στην οδό 
Κύπρου, στου Παπάγου. Για τη συνολική προ-
σφορά του στην πατρίδα το 2018, έλαβε τη 
«Διαμνημόνευση του Αστέρα Αξίας και Τιμής» 
και τον Απρίλιο του 2020 κατόπιν γνωμά-
τευσης του ΣΑΓΕ και προτάσεως του Υπουρ-
γού Εθνικής Άμυνας κ. του απονεμήθηκε με 
Προεδρικό Διάταγμα η ιδιότητα του Εφέδρου 
Αξιωματικού, βαθμού Υποστρατήγου επί Τιμή.

Γροθιά στο στομάχι της κυρίας Αγγελο-
πούλου και των μικροσκοπικών «καθηγη-
τάδων και διανοούμενων» που συγκροτούν 
την πολυδιαφημισμένη «Επιτροπή του εορ-
τασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική 
Επανάσταση» είναι αυτός ο κεραυνός εν αι-
θρία που έπεσε ξαφνικά με την συγκλονι-
στική μεγάλη δωρεά του Έλληνα εφοπλιστή 
Ιάκωβου Τσούνη. Ένας 97χρονος απόγονος 

των αγωνιστών του 1821 με πράξεις και όχι 
λόγια, στηλιτεύει με τον πιο εύσχημο τρόπο, 
κάθε επιχειρούμενη προσπάθεια εθνομηδενι-
σμού και άλλων σκόπιμων παραλήψεων και 
παραλληλισμών, που προδίδουν σκόπιμα και 
οδυνηρά όλα μας τα όνειρα και τις φιλοδοξίες 
για το μέλλον.

 Ζούμε σε μια κοινωνία η οποία έχει θυσι-
άσει την αξιοπρέπεια και την ελευθερία της, 
υπέρ των υποτιθέμενων λόγων «ασφαλείας» 
με αποτέλεσμα να είμαστε διαρκώς σε μια 
κατάσταση φόβου και ανασφάλειας. Ξεχά-
σαμε την προδοσία της Κύπρου και τον ρόλο 
των Άγγλων στην Τουρκική εισβολή προς 
χάριν τάχα της παγκόσμιας ειρήνης. Παρα-
δώσαμε την αρχαία λαμπρή κληρονομιά μας, 
εκχωρώντας το όνομα της Μακεδονίας στους 
Σκοπιανούς, γιατί έτσι ήθελαν τα ξένα κέντρα 
αποφάσεων. Υπομένουμε τις προκλήσεις των 
Τούρκων στο Αιγαίο. Κλείνουμε τα μάτια σή-
μερα, στην καθημερινή βίαιη λεηλασία που 
βιώνει ο τόπος και ο κάθε Έλληνας από τους 
Γερμανούς και τους άλλους δανειστές, αντί να 
τους πούμε «Όχι – Ως εδώ! Πληρώστε εσείς 
το δημόσιο χρέος της Ελλάδος, από τα δισε-
κατομμύρια που μας οφείλετε από τις πολε-
μικές αποζημιώσεις, τις καταστροφές και το 
κατοχικό δάνειο». Σύμφωνα με τις τρέχουσες 
ισοτιμίες €/$ η απαίτηση της Ελλάδος από τη 
Γερμανία, όσον αφορά μόνον από τα Κατοχι-
κά Δάνεια, ανέρχεται στα 415.649.800.846€. 
Αυτό είναι το ποσό που χρωστάει σήμερα η 
Γερμανία στην Ελλάδα από λεφτά που της 
δάνεισε η Ελλάδα στη διάρκεια του Β’ ΠΠ και 
της κατοχής. Το ποσό αυτό, χωρίς να υπολο-
γίσουμε τις αποζημιώσεις για τις καταστρο-
φές και το ξεκλήρισμα άμαχου πληθυσμού, 
υπερκαλύπτει και το δημόσιο χρέος προς 
τους δανειστές, αλλά και το ιδιωτικό που δη-
μιουργήθηκε με την επιβολή της απάνθρω-
πης  υπερφορολόγησης των Ελλήνων μέσω 
των μνημονίων.    

Βιώνουμε δυστυχώς μια έκνομη κατάστα-
ση, απ’ όπου ελλείπει το δίκαιο και η ελευθε-
ρία. Πράξεις σαν αυτή του ευεργέτη Ιάκωβου 
Τσούνη μας αφυπνίζουν και μας συνταράσ-
σουν. Τα λόγια του 97χρονου εφοπλιστή συ-
γκλονίζουν: «Γεννήθηκα ξυπόλυτος και έτσι 
θέλω να πεθάνω. Αφήνω όλη μου την περι-
ουσία στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις». 

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
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Το περίεργο εύρημα που αποτυπώνεται σε δικαστική απόφαση 

Οι βάρδιες του τμήματος πέρασαν 
στα χέρια των διακινητών 

Το πρωτότυπο έντυπο των 
βαρδιών ενός αστυνομικού 
τμήματος της Αθήνας, που 

βρέθηκε στην κατοχή διακινητών 
μεταναστών, προκαλεί ερωτήματα 
που σχετίζονται με την ενδεχόμενη 
εμπλοκή αστυνομικών σε κυκλώματα 
που εκμεταλλεύονται πρόσφυγες και 
μετανάστες. Το εύρημα αποτυπώθηκε 
στην απόφαση του Τριμελούς Εφετείου 
Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης που 
καταδίκασε τους διακινητές, όμως δεν 
έγινε ποτέ έρευνα για την προέλευση 
του συγκεκριμένου εντύπου.  

Οι αστυνομικοί της διεύθυνσης αλλο-
δαπών Θεσσαλονίκης είχαν πληροφορί-
ες ότι ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο θα 
χρησιμοποιούταν για διακίνηση μετανα-
στών. Στο μπλόκο που στήθηκε στις 12 
Δεκεμβρίου 2018 είδαν το αυτοκίνητο 
να κατευθύνεται ανατολικά στην Εγνατία 
οδό και λίγες ώρες μετά να επιστρέφει 
από τον Έβρο και μάλιστα γεμάτο. Στον 
κόμβο του Σοχού το αυτοκίνητο σταμά-
τησε για να αποβιβαστούν οι μετανάστες 
και τότε έφτασαν οι αστυνομικοί που 
ζήτησαν απ’ όλους να τους ελέγξουν. 
Ο οδηγός ξεκίνησε πάλι και ανέπτυξε 
ταχύτητα, ενώ οι αστυνομικοί τον κα-
ταδίωξαν. Έξω από τον Ασκό το αυτοκί-
νητο βγήκε από τον δρόμο και έπεσε σε 
βραχώδη περιοχή. Βγήκαν εννέα άτομα, 
μεταξύ των οποίων δύο διακινητές, ενώ 
βρέθηκε ένας που ήταν μέσα στο πορτ 
παγκάζ. Συνελήφθη ο συνοδηγός και ο 
ένας διακινούμενος μετανάστης και οι 
άλλοι ξέφυγαν.  

«Μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχε πί-
νακας με διάταξη των υπηρεσιών 
αστυνομικού τμήματος, ο οποίος ήταν 
πρωτότυπος με σφραγίδες», κατέθεσε 
ο αστυνομικός της διεύθυνσης αλλοδα-
πών Θεσσαλονίκης που συμμετείχε στην 
επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια της δίκης 
από τους συνηγόρους αφέθηκαν σαφείς 
αιχμές ότι υπάρχει συνεργασία διακινη-

τών και κάποιων αστυνομικών, ενώ ανα-
φέρθηκε το ενδεχόμενο οι διακινητές να 
είχαν τις βάρδιες, προκειμένου να ξέρουν 
ποια ημέρα να κινηθούν στην πρωτεύου-
σα, χωρίς πρόβλημα από τυχαίο έλεγχο.  

«Η σαφής αναφορά, ενώπιον του 
ακροατηρίου, ότι στο αυτοκίνητο των κα-
τηγορούμενων υπήρχαν επίσημα έγγρα-
φα αστυνομικών τμημάτων, ξεκάθαρα 
αποκαλύπτουν την εμπλοκή αστυνομι-
κών στην εγκληματική δραστηριότητα», 
είπε στην Karfitsa ο συνήγορος υπερά-
σπισης των κατηγορουμένων Θοδωρής 
Καραγιάννης. Αυτό που προξενεί εντύ-
πωση είναι πάντως ότι τα όσα αποκαλύ-
φτηκαν στο δικαστήριο δεν προκάλεσαν 
έρευνα από τις δικαστικές αρχές, προ-
κειμένου να εξεταστεί κάτω από ποιες 
συνθήκες έφτασε το γνήσιο έντυπο των 
βαρδιών στα χέρια ενός διακινητή μετα-
ναστών. «Είναι σαφές ότι ο πραγματικός 
διακινητής, αυτός δηλαδή που είχε το οι-
κονομικό όφελος από όλη αυτή τη δρα-
στηριότητα, ήταν σε άριστη συνεργασία 
– συναλλαγή με αστυνομικούς υπαλ-
λήλους. Δυστυχώς,  εδώ και ένα χρόνο, 

δεν έχει γίνει καμία έρευνα για αυτή την 
υπόθεση από τις αρμόδιες αρχές, καθώς 
η καταδίκη των «μπροστινών» οδηγών 
απλά αφήνει τους πραγματικούς εγκλη-
ματίες και τους επίορκους δημοσίους 
υπαλλήλους να «ακυρώνουν» το έργο 
των πολλών που κάθε μέρα αντιμετωπί-
ζουν την εγκληματικότητα στο δρόμο», 
κατέληξε ο κ. Καραγιάννης.  

 
Οι καταδίκες  
Στη δικαστική απόφαση δεν γίνεται 

ειδική μνεία στο εύρημα της έρευνας των 
αστυνομικών στο αυτοκίνητο των διακι-
νητών. Μάλιστα και στην απόφαση για τις 
κατασχέσεις δεν γίνεται ειδική αναφορά 
στο συγκεκριμένο έντυπο, το οποίο μπο-
ρεί ακόμη να παραμένει μέσα στη δικο-
γραφία. Όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα 
που είτε δημεύτηκαν είτε αποδόθηκαν, 
αναφέρονται λεπτομερώς. 

Τελικά το δικαστήριο επέβαλε στον 
έναν κατηγορούμενο ποινή κάθειρξης 
39 χρόνων και 3 μηνών (εκτιτέα τα 20 
χρόνια) και χρηματική ποινή 100.000 
ευρώ, στον συγκατηγορούμενό του κά-

θειρξη 38 χρόνων και 1 μήνα (εκτιτέα τα 
20 χρόνια) και χρηματική ποινή 100.000 
ευρώ και στον τρίτο κατηγορούμενο ιδι-
οκτήτη του αυτοκινήτου που χρησιμο-
ποιήθηκε φυλάκιση 18 χρόνων (με εκτι-
τέα τα 8 χρόνια).  

Στις απολογίες τους χρησιμοποίησαν 
διάφορες δικαιολογίες πως δεν έχουν 
σχέση με κύκλωμα διακινητών και ότι 
μεταφέροντας μετανάστες απλώς εξυ-
πηρετούσαν κάποιους γνωστούς τους, 
στους οποίους χρωστούσαν χρήματα.  

Οι εσωτερικές υποθέσεις των σω-
μάτων ασφαλείας κατά καιρούς έχουν 
ελέγξει περιπτώσεις «συνεργασίας» 
αστυνομικών και διακινητών μετανα-
στών. Μάλιστα έχουν σχηματιστεί και 
δικογραφίες σε βάρος συγκεκριμένων 
αστυνομικών στο παρελθόν. Ωστόσο, 
κατά τη διάρκεια της έκρηξης του με-
ταναστευτικού δεν διαπιστώθηκε κάτι, 
παρά τις υποψίες ότι μέσα στα δίκτυα 
των διακινητών κινήθηκαν αρκετές φο-
ρές και αστυνομικοί. 

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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Την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να εντάξει 
άμεσα την αντιπλημμυρική θωράκιση του αρχαιολογικού 
χώρου του Δίου σε ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμ-
μα, πληροφορήθηκε ο βουλευτής Πιερίας της ΝΔ Φώντας 
Μπαραλιάκος, σε συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμ-
ματέα του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Γ.Διδασκάλου. Ο κ. 
Μπαραλιάκος έχοντας ιεραρχήσει ψηλά την  ανάδειξη 
και την προστασία του πολιτιστικού πλούτου της Πιερίας, 
έθεσε και το ζήτημα μεταφοράς των αρχαίων ευρημάτων 
της Πύδνας στο Μουσείο του Μακρυγιάλου, που θα απο-
τελέσει πολλαπλασιαστή ανάπτυξης για το πολιτιστικό 
προϊόν του νομού.

Πρόταση Καράογλου 
στον Γεωργιάδη

Τ. Τζήκας: «Κανονικά η ΔΕΘ 
το Σεπτέμβρη»

Να δοθεί παράταση σε όλες τις δεσμευτικές 
προθεσμίες υλοποίησης των επενδυτικών σχεδί-
ων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που χρημα-
τοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και ειδικότερα από το 
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, τα οποία ολοκληρώνονται 
εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021, πρότεινε 
ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ Θεόδωρος Κα-
ράογλου, στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων Άδωνι Γεωργιάδη. 

Ανάλογη παράταση, η οποία έληξε στις 12 Ιου-
νίου του 2020, είχε δοθεί και κατά το πρώτο κύμα 
της πανδημίας. 

Αισιόδοξος ότι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα 
έχουμε ξεπεράσει την πανδημία του κορονοϊού 
και η ΔΕΘ, με τιμώμενη χώρα τη Γαλλία, θα διεξα-
χθεί κανονικά, εμφανίστηκε ο πρόεδρος της ΔΕΘ 
– Helexpo, Τάσος Τζήκας, με αφορμή την παρου-
σία του Νίκου Χαρδαλιά στο εμβολιαστικό κέντρο 
εντός του χώρου της ‘Εκθεσης. Είπε ο κ.Τζήκας, 
ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους, πως οι 
προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει και η επόμενη θα 
είναι η καλύτερη ΔΕΘ όλων των εποχών.

karfitsomata
Ενισχύεται το οδικό δίκτυο της Μακεδονίας

Επέκταση του Μετρό στα δυτικά

Ενίσχυση των πολιτιστικών 
υποδομών Πιερίας 

Νέα μέτρα πρότεινε ο Ζέρβας

Έργα συντήρησης του οδικού δικτύου, συνολικού 
ύψους 61 εκατ. ευρώ, υλοποιούνται στην Κεντρική Μα-
κεδονία, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο αντι-
περιφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Πάρις Μπίλλιας. 
Στα έργα περιλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- βελτιώσεις 
και επισκευές υφισταμένων οδοστρωμάτων εθνικού και 
επαρχιακού οδικού δικτύου, η επισκευή της παράπλευ-
ρης οδού της Περιφερειακής, στην περιοχή του νοσοκο-
μείου «Παπαγεωργίου», η συντήρηση εγκαταστάσεων 
Φωτεινής Σηματοδότησης και το ευφυές σύστημα διαχεί-
ρισης κυκλοφορίας και ενοποίησης του κέντρου ελέγχου 
κυκλοφορίας.

Τις προοπτικές επέκτασης του Μετρό στη δυτική Θεσ-
σαλονίκη συζήτησαν ο δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου, 
Κλεάνθης Μανδαλιανός με τον πρόεδρο της Αττικό Με-
τρό, Νίκο Ταχιάο, στη διάρκεια συνάντησής τους. Ο κ. 
Ταχιάος ενημέρωσε για τον σχεδιασμό και τους τρόπους 
επέκτασης του Μετρό ώστε να εξυπηρετούνται στο μέλ-
λον οι ανάγκες της δυτικής πλευράς της πόλης, που είναι 
και πυκνοκατοικημένη.

Ακαριαίες και έξυπνες κινήσεις για την ανάσχεση της 
πανδημίας προτείνει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κων-
σταντίνος Ζέρβας, με αφορμή τη σύσκεψη που θα πραγ-
ματοποιηθεί την πόλη παρουσία του υπουργού Προστα-
σίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του υφυπουργού 
Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά. Ο κ.Ζέρβας, εξαι-
τίας της αύξησης των κρουσμάτων και του ιικού φορτίου 
στα λύματα ζητά να ληφθούν μέτρα, χωρίς να χαθεί ούτε 
ένα λεπτό, με βάση την εμπειρία του παρελθόντος και με 
όσο το δυνατόν περισσότερες ανοιχτές λειτουργίες στην 
πόλη.
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Αντιδράσεις για Φουντούκη

Τρικάκια στο ιατρείο 
του Χ. Αηδονόπουλου

Επίθεση και σκληρή κριτική δέχεται τις τελευ-
ταίες ώρες η διοίκηση του Κωνσταντίνου Ζέρβα 
με αφορμή την μετακίνηση του Γενικού Γραμμα-
τέα του Συλλόγου των Εργαζομένων, Κωνστα-
ντίνου Φουντούκη. Ο ίδιος ο κ.Φουντούκης κάνει 
λόγο για «εκδικητική μετακίνηση» λόγω του ότι 
ο Σύλλογος εξέφρασε ενστάσεις και δεν στήρι-
ξε το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, τον 
οποίο επέστρεψε πίσω ως απαράδεκτο. Η μετα-
κίνηση του κ.Φουντούκη με απόφαση Ζέρβα στο 
Αυτοτελές Τμήμα Εποπτείας και Εκμετάλλευσης 
Λιμενικής Ζώνης προκάλεσε αντιδράσεις μέσω 
ανακοινώσεων από την αντιπολίτευση, με την Κα-
τερίνα Νοτοπούλου να χαρακτηρίζει τον δήμαρχο 
«Λουδοβίκο».

Στόχος ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου 
έγινε το ιατρείο του αντιδημάρχου Κοινωνικής 
Πολιτικής του δήμου Θεσσαλονίκης, Χάρη Αηδο-
νόπουλου. Οι άγνωστοι πέταξαν τρικάκι έβαψαν 
με σπρέι την πόρτα του ιατρείου, με τον αντιδή-
μαρχο να αναφέρει πως την ώρα του περιστατικού 
δεν ήταν κάποιος ασθενής στο χώρο.

karfitsomata
Επιτέλους αστικό στη Μυγδονία

Τα … ανακυκλωμένα δένδρα

Ψυχολόγος στα κοιμητήρια
του δήμου Θεσσαλονίκης

Selfies με τον …Βάσια 

Εισιτήριο για να μετακινηθεί με το αστικό λεωφο-
ρείο Νο84 έκοψε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής 
Τσακίρης. Επιβιβάστηκε στο λεωφορείο της γραμμής για 
να κάνει την απευθείας διαδρομή από Μυγδονία έως το 
κέντρο της Θεσσαλονίκης. ‘Ηταν ένα πάγιο αίτημα των 
κατοίκων του Δρυμού, της Λητής και του Μελισσοχωρίου 
που εκπληρώθηκε και δεν θα χρειάζεται πλέον οι επιβά-
τες να τερματίζουν στο αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης 
και να ταλαιπωρούνται με μετεπιβίβαση σε άλλο αστικό 
για να βρεθούν στο κέντρο της πόλης.

Από τα περιστατικά που δεν ξέρεις αν πρέπει να γε-
λάσεις ή να κλάψεις μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς 
του φίλους ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του δήμου 
Θεσσαλονίκης, Σωκράτης Δημητριάδης. Ανήρτησε φωτο-
γραφία, όπου δημότης πέταξε το χριστουγεννιάτικο δέ-
ντρο από το μπαλκόνι του για να το ...ξεφορτωθεί μετά 
τις γιορτές. Μόνο που το έλατο κατέληξε πάνω σε άλλο 
δέντρο του πεζοδρομίου «στολίζοντας το». «’Οταν εί-
παμε να κάνουμε ανακύκλωση των χριστουγεννιάτικων 
δέντρων δεν εννοούσαμε να το πετάξουν πάνω σε άλλα 
δέντρα», σχολίασε ο κ. Δημητριάδης, με τις υπηρεσίες 
Περιβάλλοντος να σπεύδουν να το απομακρύνουν για να 
αποφευχθεί και ο κίνδυνος κάποιου ατυχήματος.  

Μία ψυχολόγος έχει εγκατασταθεί το τελευταίο διά-
στημα σε γραφείο στα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυ-
ρίου στη Θέρμη προκειμένου να παρέχει δωρεάν ψυχο-
λογική υποστήριξη, σε όσους έχασαν τα αγαπημένα τους 
πρόσωπα και δυσκολεύονται να διαχειριστούν το πένθος 
και την απώλεια. Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα 
του δήμου Θεσσαλονίκης, με τον εντεταλμένο δημοτικό 
σύμβουλο των Κοιμητηρίων Θεσσαλονίκης, Κώστας Ια-
κώβου, να δηλώνει πως έχει τεράστια απήχηση κατά το 
πρώτο διάστημα εφαρμογής του και εξετάζεται η δυνατό-
τητα συνέχισης του.

Σπεύδουν οι φίλαθλοι του Ηρακλή να φωτογραφη-
θούν στον Κατσάνειο, στον τοίχο του οποίου τις τελευταί-
ες ημέρες φιγουράρει το πορτρέτο του Βασίλη Χατζηπα-
ναγή. Μία από αυτούς, η Ιωάννα Κοσμοπούλου, δημοτική 
σύμβουλος του δήμου Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της 
ΚΕΔΗΘ, η οποία βρήκε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον 
πρόεδρο του Γ.Σ. Ηρακλής για να κουβεντιάσουν τα προ-
βλήματα του συλλόγου, ενώ του μετέφερε την αμέριστη 
στήριξη του δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα.
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Η ιδιότητα του πρόσφυγα 
και η ποινική αντιμετώπισή του

Σύμφωνα με το άρθρο 1Α της Σύμβασης της Γενεύης περί καθεστώτος 
των προσφύγων, πρόσφυγας θεωρείται κάθε πρόσωπο που έχει δικαι-
ολογημένο φόβο δίωξης (λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας κλπ), 
που βρίσκεται εκτός της χώρας ιθαγένειας ή συνήθους διαμονής του 
και που δεν μπορεί ή δε θέλει να «προστατευτεί» από την εν λόγω χώρα 
λόγω φόβου για τη ζωή του, τη σωματική του ακεραιότητα ή την ελευ-
θερία του, καθώς εάν συλληφθεί υπάρχει η δικαιολογημένη πεποίθηση 
πως δε θα τύχει δίκαιης δίκης. Ο πρόσφυγας θεωρείται πρόσωπο που 
του αρμόζει διεθνής προστασία.
Κατά βάση δεν έχουν διαμορφωθεί νόμιμες οδοί για τη μετάβαση προ-
σφύγων στην Ευρώπη, οπότε εισέρχονται κατά κανόνα παράνομα πα-
ρακάμπτοντας το συνοριακό έλεγχο μεταξύ των κρατών και χωρίς ταξι-
διωτικά έγγραφα, αν και το αρ 18 Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ εγγυάται το δικαίωμα ασύλου. Στην Ελλάδα είναι πολύ διαδεδομένη 
τα τελευταία χρόνια η άφιξη προσφύγων από την Τουρκία, είτε από τον 
Έβρο είτε με θαλάσσια μέσα.
Το άρθρο 31της Σύμβασης της Γενεύης αναφέρει ότι οι συμβαλλόμε-
νες χώρες δεσμεύονται να μην επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις στους 
πρόσφυγες που εισέρχονται παράνομα. Από την άλλη πλευρά όμως, το 
ΕΔΔΑ κρίνει ότι κάθε κράτος έχει δικαίωμα ελέγχου των μεταναστευτι-
κών ροών στην επικράτεια του, οπότε κάθε είσοδος είναι παράνομη αν 
είναι μη εγκεκριμένη από το κράτος και άρα δικαιολογείται και η κρά-
τηση του αλλοδαπού που εισέρχεται (αρ 5παρ 1 ΕΣΔΑ). Από τη στιγμή 
που ο αλλοδαπός αποκτά φόβο διώξεων μπορεί να αιτηθεί διεθνή προ-
στασία οπότε μέχρι την έκδοση απόφασης για αναγνώριση της ιδιότητας 
του πρόσφυγα ο εισαγγελέας οφείλει να απέχει από την άσκηση ποι-
νικής δίωξης. Η κατάθεση της ανωτέρω αίτησης δεν έχει αναδρομική 
ισχύ, εξασφαλίζει προσωρινό άσυλο στον αλλοδαπό για όσο διαρκεί 
η εξέταση του αιτήματος του, ενώ απαγορεύει την έκδοση του αλλο-
δαπού στη χώρα καταγωγής του, όχι όμως σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα 
(αν συντρέχει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης).Εάν το αίτημα διεθνούς 
προστασίας απορριφθεί μπορεί μεν ο αλλοδαπός να μην είναι αντικεί-
μενο άσκησης ποινικής δίωξης, διώκονται όμως όσοι συμμετείχαν στην 
παράνομη είσοδο του στη χώρα (είτε προσφέροντας κάποια βοήθεια για 
το ταξίδι τους-ως ηθικοί αυτουργοί, είτε όσοι παράνομα τους μετέφεραν 
έως ότου εγκατασταθούν μόνιμα είτε προσφέροντας τους αποφασιστι-
κής σημασίας βοήθεια. Εάν όμως το πρόσωπο αποκτά την ιδιότητα του 
αιτούντος διεθνή προστασία το κράτος οφείλει να του παρέχει υποστή-
ριξη και φιλοξενία.
Τέλος, το ΕΔΔΑ διευκρινίζει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να αναθέτουν σε 
συγκεκριμένα πρόσωπα την προστασία των προσφύγων που αιτούνται 
άσυλο ώστε να τους εξασφαλίζεται στέγαση, διατροφή, ιατρική περί-
θαλψη και να μην υπάρχει διάδοση ασθενειών, πρόκληση θανάτου κλπ

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΔΔΑ-Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
ΕΣΔΑ-Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

*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 *
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Click away βιβλίου στη Θέρμη

Δ. Κούβελας «Άμεση ανάγκη στήριξης των Ξεναγών»

Επί τάπητος τα προβλήματα των Δικηγόρων 

Με ένα ...κλικ οι βιβλιόφιλοι του δήμου Θέρμης θα μπορούν να περιηγηθούν στα ράφια όλων των 
βιβλιοθηκών και να βρουν το βιβλίο της αρεσκείας τους, να κάνουν κράτηση και στη συνέχεια να το 
παραλαμβάνουν από την πλησιέστερη βιβλιοθήκη του δικτύου. Η δημοτική βιβλιοθήκη Θέρμης θα 
παρέχει πλήρεις ψηφιακές υπηρεσίες στους δημότες μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα https://
library.thermi.gr/. Οι χρήστες καλούνται να κάνουν εγγραφή κι αφού λάβουν κωδικούς να εντοπίζουν 
εύκολα τα βιβλία ή άλλα τεκμήρια που τους ενδιαφέρουν.

Την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Ξεναγών κατέθεσε ως Αναφορά ο Βουλευ-
τής Α’ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Δημήτρης Κούβε-
λας. Τονίζει δε, ότι χωρίς τον αριθμό τουριστών 
από το εξωτερικό προηγούμενων ετών στην 
Ελλάδα, με ανύπαρκτο οργανωμένο εσωτερικό 
τουρισμό και με την πλειονότητα των Αρχαιο-
λογικών χώρων κλειστών, είναι φανερό ότι οι 
ξεναγοί αφενός δεν δούλεψαν σχεδόν καθόλου 
για το έτος 2020, αφετέρου δεν είχαν την απαι-
τούμενη οικονομική ενίσχυση.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Στάθη Κουτσοχήνα είχε 
ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης) Σταύρος Καλαφάτης. Οι δυο άνδρες συζήτησαν 
τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν τον δικηγορικό κλάδο λόγω της πανδημίας και της μη 
λειτουργίας των δικαστηρίων για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ εξετάστηκαν και πρωτοβουλίες για 
την στήριξη του.
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Πειθαρχική δίωξη 
για τα... led στο δ. θερμαϊκού

Το θέμα της αντικατάστασης λαμπτήρων Led 
έθεσε με ερώτησή του στην πρόεδρο του δημο-
τικού συμβουλίου του δήμου Θερμαϊκού ο δη-
μοτικός σύμβουλος Δημήτρης Καπλάνης. Συγκε-
κριμένα με ανάρτησή του στην σελίδα του στο 
FB γράφει πως είναι σε εξέλιξη πειθαρχική δίωξη 
κατά των α) πρώην δημάρχου , β) της τότε οικο-
νομικής επιτροπής γ) της πλειοψηφίας των μελών 
του τότε δημοτικού συμβουλίου και δ) υπαλλή-
λων του δήμου , πάλι για την υπόθεση των LED. 
Σύμφωνα με την ερώτησή του «στη θητεία της 
προηγουμένης αυτοδιοίκητης περιόδου το Δ.Σ 
αποφάσισε κι έκανε την προμήθεια των led για τον 
φωτισμό στους δρόμους μας .

Μετά την εγκατάσταση τους και τις πληροφο-
ρίες για την παραίτηση του υπαλλήλου του δήμου 
που έκανε την μελέτη για τα led και την πρόσληψη 
του από την εταιρεία που μας προμήθευσε τα led 
καθώς και μετά τις καταγγελίες του παρισταμένου 
των τεχνικών υπηρεσιών του δήμου για παραποι-
ημένα έγγραφα , γίναμε μάρτυρες της αντίδρασης 
του κυρίου Μαυρομάτη στο Δ.Σ. όταν << διέρρευ-
σε >> το έγγραφο του εισαγγελέα διαφθοράς με 
το οποίο καλούσε σε απολογία , για κακούργημα 
μάλιστα , την οικονομική επιτροπή εκείνης της πε-
ριόδου καθώς και τον τότε δήμαρχο κύριο Μαυ-
ρομάτη για την προμήθεια των led .

Εξ όσων γνωρίζω μέχρι στιγμής η δικαιοσύνη 
δεν απεφάνθη παρ ότι υποθέτω ότι η ανάκριση 
μπορεί να τελείωσε. Έπρεπε λοιπόν μετά την ανά-
κριση η να υπάρχει απαλλακτικό βούλευμα των 
κατηγορουμένων η να υπάρχει η παραπομπή τους 
στο ακροατήριο για να αποδείξουν , αν μπορούν , 
εκεί την αθωότητα τους . 

Επειδή εγώ, αλλά και άλλοι συνάδελφοι δεν 
γνωρίζουμε που βρίσκετε η υπόθεση και ο καθέ-
νας μας μπορεί να λέει ότι θέλει γι αυτό, ερωτά-
σθε:

Υπάρχει δικηγόρος από πλευράς του δήμου 
που να παρακολουθεί την υπόθεση και ποιος εί-
ναι;

Αν όχι γνωρίζετε εσείς που βρίσκετε η υπόθε-
ση ποινικά καθώς και διοικητικά ;

Σας παρακαλώ να ενημερώσετε το Δ.Σ. σχετι-
κά για να γνωρίζουμε κι εμείς».

karfitsomata
Θυμήθηκε την Agrotica ο Καράογλου

Εφόδια από Τζιτζικώστα 
στα νοσοκομεία της Περιφέρειας 

Αθώοι οι κτηνίατροι  για τις καταγγελίες 

Ενός λεπτού σιγή για τον Αδάμ Ρεγκούζα 

Την περσινή διοργάνωση της κλαδικής έκθεσης 
Agrotica θυμήθηκε ο Θεόδωρος Καράογλου. Ο Βου-
λευτής Θεσσαλονίκης με ανάρτηση του στο Facebook 
αναφέρεται στην επίσκεψη του ίδια εποχή πριν από ένα 
χρόνο ως υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θρά-
κης) στην 28η  Agrotica, την μεγαλύτερη ανάλογη έκθε-
ση όλων των εποχών, με ρεκόρ συμμετοχής εκθετών και 
επισκεπτών. Φέτος, λόγω πανδημίας η έκθεση δεν υλο-
ποιήθηκε, με τον αγροτικό κόσμο να περιμένει το τέλος 
της υγειονομικής κρίσης για να μπορέσει να δώσει ξανά 
το παρόν σε επόμενη Agrotica.  

Εφόδια ώστε να μπορούν τα νοσοκομεία της Κεντρι-
κής Μακεδονίας να συνεχίσουν την μάχη που δίνουν με 
τον κορωνοϊό προσέφερε ο Απόστολος Τζιτζικώστας. Πιο 
συγκεκριμένα ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονί-
ας παρέδωσε 50 αναπνευστήρες και 60.000  rapid test, 
στον διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Δημή-
τρη Τσαλικάκη. Τα εφόδια αυτά είναι πολύ σημαντικά 
ενόψει ενός ενδεχόμενου τρίτου κύματος πανδημίας. 

 Έκλεισε η υπόθεση της δήθεν δωροδοκίας κτηνιά-
τρων, ύστερα από καταγγελία 48χρονο εμπόρου κρεά-
των το 2013. Ο καταγγέλλων ήταν το ίδιο πρόσωπο που 
καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του 
κτηνοτρόφου Δημήτρη Γραικού. Η υπόθεση των καταγ-
γελιών σε βάρος των κτηνιάτρων προηγήθηκε της δολο-
φονίας Γραικού. Μάλιστα είχαν συλληφθεί κατηγορούμε-
νοι ότι ζήτησαν χρήματα για να επικυρώσουν ότι τα ζώα 
του εμπόρου κρεάτων είχαν αρρωστήσει. Στο δικαστήριο 
είχαν αθωωθεί, όμως η εισαγγελέας είχε ασκήσει έφεση. 
Η υπόθεση επανήρθε όμως το Τριμελές Εφετείο Θεσσα-
λονίκης έκανε δεκτή την ένσταση των συνηγόρων ότι η 
έφεση της εισαγγελέα ήταν απαράδεκτη, ελλείψει αιτιο-
λογίας. Έτσι παρέμεινε η πρωτόδικη αθωωτική απόφαση. 
Ο καταδικασμένος για τη δολοφονία Γραικού έμπορος 
κρεάτων προσήχθη στο δικαστήριο, όμως η υπόθεση δεν 
προχώρησε.  

Αίτημα να τηρηθεί ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του 
Αδάμ Ρεγκούζα κατέθεσε ο εισηγητής της ΝΔ για την αντι-
μετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και βουλευτής 
Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου κατά την διάρκεια 
της συνεδρίασης της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων 
της Βουλής. Το αίτημα έγινε δεκτό και μάλιστα η χρονική 
στιγμή συνέπεσε σχεδόν με την ώρα που ήταν προγραμ-
ματισμένο ο εκλιπών πρώην υφυπουργός να οδηγηθεί 
στην τελευταία του κατοικία. Ο Αδάμ Ρεγκούζας διατέ-
λεσε μέλος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της 
Βουλής για 13 χρόνια. 
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Πέρασαν κάτι λιγότερο από 3 χρόνια 
αφότου ξεκίνησε η εφαρμογή τον νέου ευ-
ρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία 
προσωπικών δεδομένων (ΓΚΠΔ ή GDPR) και 
η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, μικρών και 
μεγάλων, θα έπρεπε ήδη να γνωρίζουν τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανο-
νισμό και την κείμενη νομοθεσία, αλλά και 
να έχουν υλοποιήσει μια σειρά από ενέργει-
ες προς την κατεύθυνση της προστασίας των 
(προσωπικών) δεδομένων που διαχειρίζο-
νται. 

Ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις, άσχετα από την απαίτηση ή όχι για διορι-
σμό ενός υπεύθυνου προστασίας δεδομένων 
(DPO), μια επιχείρηση οφείλει να εφαρμόσει 
ορισμένα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτι-
κά μέτρα για την προστασία των δεδομένων. 
Αν και η έκταση και το εύρος εφαρμογής αυ-
τών των μέτρων μπορεί να διαφοροποιού-
νται ανάλογα με την περίπτωση, συστήνεται 
η υλοποίηση μιας - κατ΄ελάχιστον - λίστας 
προληπτικών ενεργειών. 

Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά:
• Δημιουργία ενός αρχείου δραστηριοτή-

των με όλες τις κατηγορίες επεξεργασίας των 
προσωπικών δεδομένων για τις οποίες είναι 
υπεύθυνη η επιχείρηση.

• Ύπαρξη μιας πολιτικής προστασίας δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα.

• Ορισμένες γραπτές διαδικασίες για τον 
τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδο-
μένων από την επιχείρηση.

• Ύπαρξη εντύπου ενημέρωσης των πε-
λατών για την επεξεργασία των δεδομένων 
τους.

• Ύπαρξη εντύπου ενημέρωσης του προ-
σωπικού για τις ακριβείς επεξεργασίες των 
προσωπικών τους δεδομένων, ξεχωριστή 
ρήτρα εμπιστευτικότητας και εκπαίδευση του 
προσωπικού για την ορθολογική χρήση των 
εταιρικών δεδομένων.

• Υπογραφή σύμβασης με εξωτερικούς 
συνεργάτες σχετικά με την επεξεργασία προ-
σωπικών δεδομένων.

• Εφαρμογή γενικότερων μέτρων για την 
ασφάλεια της ηλεκτρονικής πληροφορίας.

• Εφαρμογή γενικότερων μέτρων για την 
φυσική ασφάλεια των χώρων.

• Ενημέρωση των υποκειμένων  για λει-
τουργία κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης 
(εφόσον ισχύει), με εμφανείς σημάνσεις και 
τήρηση των σχετικών απαιτήσεων που προ-
κύπτουν από την κείμενη νομοθεσία.

• ‘Ύπαρξη όρων και προϋποθέσεων χρή-
σης της εταιρικής ιστοσελίδας (εφόσον υπάρ-
χει), δυνατότητα στον επισκέπτη να απορ-
ρίψει την εγκατάσταση cookies (πέραν των 
«αυστηρώς απαραίτητων»), ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα της πολιτικής προστασίας δεδο-
μένων κλπ.

• Λήψη ξεχωριστής συγκατάθεσης από 
τους πελάτες στην περίπτωση αποστολής 
newsletters ή ενημερωτικών SMS.

Συμπερασματικά, οι μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις δεν θα πρέπει απλώς να αντιλαμβά-
νονται τον σκοπό και την σημαντικότητα της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που διαχειρίζονται, αλλά και να 
υιοθετούν μια σειρά από τεχνικά και οργανω-
τικά μέτρα προστασίας και διαφύλαξης των 
δεδομένων, υπό το πρίσμα του ΓΚΠΔ και της 
κείμενης νομοθεσίας.

* Ο Δημοσθένης Κωστούλας, GDPR 
Expert / DPO, είναι απόφοιτος του Τμήμα-
τος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου Μακεδονίας και κάτοχος MBΑ και MSc 
(International Business and Finance). 

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

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

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδο-
μένων (ΕΕ) 2016/679  https://www.dpa.
gr/portal/page?_pageid=33,213319&_
dad=portal&_schema=PORTAL

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Ν Η Σ  Κ Ω Σ Τ Ο Υ Λ Α Σ ,  Μ Β Α ,  M S C  *

Συνάντηση σε θερμό κλίμα Θεσσαλονίκης – Αθήνας μέσω των προέδρων 
των δημοτικών συμβουλίων... ο Δρόσος Τσαβλής, πρόεδρος του Δ.Σ. Θεσσαλονί-
κης, τα είπε με τον Χρήστο Τεντόμα, πρόεδρο του Δ.Σ. Αθηναίων για θέματα που 
αφορούν την προβλεπόμενη από το νέο νομοσχέδιο αναβάθμιση της λειτουργίας 
των Δημοτικών Συμβουλίων και τα οφέλη που απορρέουν από την ενισχυμένη 
αναλογική για την αυτοδιοίκηση και την κοινωνία. Στη συνάντηση, ο κ. Τσαβλής 
ανακοίνωσε στον κ. Τεντόμα τη διοργάνωση του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων στη Θεσσαλονίκη.

Στο δάσος του Σέιχ Σου βρέθηκαν δύο αντιδήμαρχοι του Δήμου Νεάπολης 
– Συκεών. Όχι για να αθληθούν, αλλά για να βοηθήσουν εθελοντικά στον καθα-
ρισμό του. Ο Αντώνης Σαουλίδης και ο Αναστάσιος Τσακιρίδης πήραν μέρος σε 
επιχείρηση καθαρισμού του περιαστικού δάσους, με όλα τα μέτρα προφύλαξης 
από τον κορονοϊό. Τη δράση διοργάνωσε η αντιδημαρχία Περιβάλλοντος του κ. 
Σαουλίδη και συμμετείχαν περίπου 50 εθελοντές, μεταξύ των οποίων και μέλη 
της ομάδας “Save your Hood”.

 Φορώντας διπλή μάσκα εμφανίστηκε στη Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυ-
ρουπόλεως ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος 
Χαρδαλιάς, στην έκτακτη σύσκεψη για το πρώτο κρούσμα της νοτιο-αφρικανικής 
μετάλλαξης. “Μάσκες παντού”, είπε στη συνέχεια στους δημοσιογράφους μετά 
τη σύσκεψη, με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ, Παναγιώτη Αρκουμανέα να συμφωνεί και 
να προσθέτει: “Μέτρα και μάσκες όλοι”.

Ψήφισμα εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο της Κασσάνδρας με αφορμή τα τε-
λευταία γεγονότα σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών μέσα από το οποίο κατα-
δικάζει κάθε μορφή σωματικής, ψυχικής, σεξουαλικής βίας ή σεξισμού από όπου 
κι αν προέρχονται. «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε ποτέ να βιώσουν την τιμωρία της 
Μέδουσας» αναφέρει μεταξύ άλλων η δήμαρχος Αναστασία Χαλκιά και συμπλη-
ρώνει «η βία, σε κάθε της μορφή (σωματική, ψυχική, σεξουαλική), στιγματίζει, 
υποδουλώνει, εξευτελίζει τον άνθρωπο και όσο δεν αντιδρούμε γινόμαστε συνέ-
νοχοι με τον θύτη-τέρας».

Πληθαίνουν οι φωνές που θέτουν το θέμα της ασφαλούς πρόσβασης στο νέο 
Παιδιατρικό Νοσοκομείο Φιλύρου. Η πιο πρόσφατη παρέμβαση ήταν της Έλενας 
Ράπτη. Η βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ στο πλαίσιο των εργασιών κοινο-
βουλευτικού ελέγχου, κατέθεσε σχετική ερώτηση προς τους Υπουργούς Υγείας, 
Υποδομών και Μεταφορών και Εσωτερικών. Η κ. Ράπτη ρώτα για την συμβολή 
των υπουργείων στην υλοποίηση έργων υποδομής ασφαλούς πρόσβασης στο 
νέο νοσοκομείο. Επίσης, θέτει το θέμα των μελετών και κατά πόσο έγκαιρα θα 
μπορούσαν να πραγματοποιηθούν, για να βρεθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση, 
ώστε οι άξονες πρόσβασης να είναι έτοιμοι όταν ολοκληρωθεί το νοσοκομείο.

Στο «κόκκινο» έχει περάσει επιδημιολογικά ο Νόμος Χαλκιδικής με αποτέλε-
σμα την εφαρμογή πιο αυστηρών μέτρων κατά της πανδημίας. Μετά από την συ-
γκεκριμένη εξέλιξη ο τοπικός βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Απόστολος Πάνας θεωρεί ότι 
δημιουργούνται πολλά ερωτήματα, τη στιγμή που πλήττεται για ακόμη μία φορά 
η οικονομία της περιοχής. Για το λόγο αυτό ο βουλευτής καλεί την ΠΚΜ, την 
Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσης,και τα αρμόδια Υπουργεία να ενημερώσουν πλή-
ρως τους πολίτες της Χαλκιδικής για την κατάσταση που επικρατεί με αναλυτικά 
επιδημιολογικά δεδομένα.

Τσαβλής – Τεντόμας για το νέο νομοσχέδιο

Εθελοντές Σαουλίδης – Τσακιρίδης

Χαρδαλιάς: «Μάσκες παντού»

Ο Δήμος Κασσάνδρας λέει «ΟΧΙ» στη σεξουαλική βία 

Ράπτη για ασφαλή πρόσβαση στο Παιδιατρικό Φιλύρου 

Ενημέρωση για το «κοκκίνισμα» 
της Χαλκιδικής ζητά ο Πάνας
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Νωρίς στη ζωή μας, οι αμυντικοί μηχανι-
σμοί λειτουργούν σαν εργαλεία για την επι-
βίωσή μας. Ωστόσο, καθώς μεγαλώνουμε, 
αυτές οι ίδιες ψυχολογικές άμυνες μπορούν 
να αρχίσουν να προκαλούν πόνο παρά βο-
ήθεια. Η γνώση και η διαχείριση κάθε αμυ-
ντικού μηχανισμού που έχουμε διαμορφώ-
σει, μπορεί να αναπτυχθεί μέσα μας και να 
σχηματίσει τα θεμέλια ώστε να αρχίσουμε να 
ζούμε μια ζωή που μοιάζει περισσότερο με 
αυτήν που θέλουμε.

Γιατί σχηματίζουμε 
έναν αμυντικό μηχανισμό;
Όλα τα παιδιά βιώνουν πόνο και απογο-

ήτευση. Κανένας γονέας δεν είναι τέλειος 
ούτε μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες 
του παιδιού του 100 τοις εκατό. Καθώς 
λοιπόν βιώνουμε παραμέληση, απόρριψη, 

εισβολή ή θυμό που στρέφεται προς 
εμάς, κάναμε όλοι προσαρμογές για 
να αντιμετωπίσουμε τις δυσμενείς πε-
ριστάσεις στην παιδική μας ηλικία. Οι 
πρώιμες εσφαλμένες προσαρμογές, 
καθώς και οι μεγάλες και οι μικρές πε-
ριπτώσεις τραύματος, μπορούν να μας 
κάνουν να σχηματίσουμε αυτοπροστα-
τευτικούς αμυντικούς μηχανισμούς για 
να ανακουφίσουμε τον εαυτό μας. 

Όταν είμαστε βρέφη ή μικρά παιδιά, 
οι στρατηγικές αντιμετώπισης που δια-
μορφώνουμε μπορούν να περιλαμβά-
νουν αυτο-καταπραϋντικές συνήθειες 
όπως το να κουνάμε μια κουβέρτα ή να 
πιπιλίζουμε τον αντίχειρά μας. Καθώς 
μεγαλώνουμε, ενδέχεται να πάρουμε 
την αμυντική στάση της προσπάθειας 
να φροντίσουμε τον εαυτό μας ή να 
γίνουμε ψευδοεξαρτώμενοι. Αυτό συμ-
βαίνει συχνά με άτομα που βιώνουν 
αποφυγή προσκόλλησης. 

Μηχανισμοί άμυνας 
στην ενήλικη ζωή
Οι άμυνες στην ενήλικη ζωή είναι 

περίπλοκες και μπορεί να κυμαίνονται 
από την εμπλοκή σε αυτοκαταστροφι-
κές ή αυτοπεριοριζόμενες συμπεριφο-

ρές έως την ανάπτυξη εξάρτησης ή εθισμού. 
Για παράδειγμα, ένας αμυντικός μηχανισμός 
που διαμορφώνουμε μπορεί να μας εμπο-
δίσει να μείνουμε κοντά σε έναν σύντροφο. 
Ένας άλλος μπορεί να σαμποτάρει την επιτυ-
χία μας στον επαγγελματικό μας τομέα.

Για να καταλάβουμε αν ζούμε τη ζωή μας 
από μια υπερασπισμένη αμυντική στάση, 
είναι χρήσιμο να εξετάσουμε τα «κύρια χα-

ρακτηριστικά του αμυντικού ατόμου». Αυτά 
περιλαμβάνουν:
• Απώλεια συναισθήματος και διάφοροι 
βαθμοί αποπροσωποποίησης.
• Τάση προς εξάρτηση από εθιστικές ουσίες 
και συμπεριφορές.
• Προτίμηση για απομόνωση και για φαντα-
στική ικανοποίηση από την ικανοποίηση που 
προκύπτει από πραγματικά επιτεύγματα ή 
σχέσεις.
• Αυτοκριτική στάση απέναντι στον εαυτό. 
• Κυνική και ύποπτη στάση απέναντι στους 
άλλους.

Φυσικά, ο βαθμός που ασχολούμαστε με 
το αμυντικό μας σύστημα δεν είναι ασπρό-
μαυρος. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
έναν αμυντικό μηχανισμό μια μέρα και να 
τον ελέγξουμε την επόμενη. Το χρήσιμο εί-
ναι να προσδιορίσουμε ποια μοτίβα ταιριά-
ζουν στην παραπάνω περιγραφή και μας 
βλάπτουν στη ζωή μας. 

Πώς μπορεί να μας βλάψει 
ένας αμυντικός μηχανισμός
Συχνά, ένας αμυντικός μηχανισμός μπο-

ρεί να προσφέρει άμεση ικανοποίηση ή άμε-
ση ανακούφιση με την απομάκρυνσή μας 
από το βαθύτερο επίπεδο των συναισθημά-
των μας. Μπορεί να μην το έχουμε επίγνω-
ση τη στιγμή εκείνη, όμως ο λόγος για τον 
οποίο φτάνουμε σε σημείο είναι και ο πιο 
σημαντικός και ταυτόχρονα καταστροφικός. 
Επιλέγουμε την αποφυγή επειδή μπορεί να 
φοβηθούμε τον πόνο. Έτσι, χάνουμε τις ευ-
καιρίες για την πιθανή θετική μας εξέλιξη 
στους τομείς που λειτουργούμε με αυτό τον 
τρόπο. 

Απαλλάξου από τους 
αμυντικούς μηχανισμούς
Μόλις αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε 

τους αμυντικούς μας μηχανισμούς είναι 
χρήσιμο να ακούσουμε και να απομονώσου-
με τις κριτικές εσωτερικές μας φωνές που 
τους καθοδηγούν. Αντ’ αυτού, μπορούμε 
να αρχίσουμε να επιλέγουμε διαφορετικές 
ενέργειες που μας φέρνουν πιο κοντά σε μια 
κατάσταση αίσθησης και ζωτικότητας. Για 
μερικούς αυτό μπορεί να σημαίνει σύνδεση 
με το εσωτερικό μας παιδί. Για μερικούς, 
αυτό μπορεί να σημαίνει να επιτρέψουμε 
στον εαυτό μας να έρθουμε κοντά με τον 
σύντροφό μας, επιτρέποντάς τον να μας 
γνωρίσει και να μας αγαπήσει πραγματικά. 
Για μερικούς, αυτό μπορεί να σημαίνει κατα-
πολέμηση ενός εθισμού. 

Όποιοι κι αν είναι οι λόγοι που οδηγού-
μαστε σε αμυντικούς μηχανισμούς, είναι 
ωφέλιμο να θυμόμαστε ότι μας οδηγούν 
σε τραυματικά βιώματα και συναισθήματα. 
Μπορεί να είναι απαραίτητο να αναζητήσου-
με τη βοήθεια ενός ψυχοθεραπευτή. Ωστόσο, 
ανεξάρτητα από τα συναισθήματα που προ-
κύπτουν, υπάρχει μια τεράστια ανταμοιβή 
στο να επιμένουμε και να αφήνουμε τους 
εαυτούς μας να είναι ανυπεράσπιστοι και ευ-
άλωτοι. Όσο τρομακτικό κι αν μοιάζει στην 
αρχή, η εγκατάλειψη της άμυνας μας είναι 
ένας τρόπος να ελευθερωθούμε και να ανοί-
ξουμε τον εαυτό μας σε νέες δυνατότητες.

*Η Νάνσυ Νενέρογλου είναι ψυχολό-
γος και συνιδρύτρια του Reggio Θεσσαλο-
νίκη.

Μηχανισμοί άμυνας ως μέσο αυτοπροστασίας

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 *
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opinion
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Εφοριακός και τώρα αντιδήμαρχος Οικονο-
μικών. Σας κυνηγάνε τα νούμερα; Η σχέση μου 
με τους αριθμούς δεν ήταν έρωτας με την πρώτη 
ματιά. Στη διάρκεια των σπουδών κατανόησα ότι η 
οικονομία είναι μια βαθιά κοινωνική επιστήμη κι ότι 
οι αριθμοί μιλάνε αρκεί να τους ερμηνεύεις σωστά. 
Ένας καλός οικονομολόγος δεν ξεχνά ποτέ ότι πίσω 
από τα νούμερα βρίσκονται άνθρωποι.

Γιατί μπλεχτήκατε με την Αυτοδιοίκηση; Η υπο-
ψηφιότητα ήρθε στην κατάλληλη φάση της ζωής 
μου τόσο επαγγελματικά, όσο και ηλικιακά. Άλλω-
στε, με τα κοινά ασχολούμαι ενεργά τα τελευταία 
δέκα χρόνια στον εργασιακό μου χώρο ως Πρόεδρος 
των εφοριακών υπαλλήλων Θεσσαλονίκης-Κιλκίς 
και Χαλκιδικής. Οπότε είμαι συνεχώς αντιμέτωπος 
με ζητήματα που απαιτούν λύσεις.

Τι σας ζόρισε στα νέα καθήκοντα; Η Αντιδημαρ-
χία Οικονομικών είναι στίβος μάχης. Είμαστε μια νέα 
διοίκηση 17 μηνών εκ των οποίων 11 μήνες έχουμε 
πανδημία. ‘Ετυχαν πολλά και μαζεμένα όμως θερα-
πεύουμε παθογένειες που κληρονομήσαμε, αντιμε-
τωπίζουμε γενναία τον Covid-19 και σχεδιάζουμε 
σωστά τη στρατηγική της επόμενης μέρας. 

‘Αλλη αντιδημαρχία θα παίρνατε; Ο Κωνσταντί-
νος Ζέρβας ξέρει να τοποθετεί τον κατάλληλο άν-
θρωπο στην κατάλληλη θέση. Είμαι ικανοποιημένος 
με την Αντιδημαρχία Οικονομικών και ειδικά σε αυτή 
την περίοδο η επιστροφή στην κανονικότητα προϋ-
ποθέτει στήριξη της οικονομίας και σχεδιασμό από 
στελέχη που την κατανοούν. Ομως είμαι άνθρωπος 
των προκλήσεων οπότε δεν θα απέκλεια μία νέα 
αρχή σε άλλο τομέα. Μέσα από τις αλλαγές εξελισ-
σόμαστε.

Πώς ονειρεύεστε τη Θεσσαλονίκη; Η Θεσσα-
λονίκη αλλάζει. Μεταμορφώνεται σε μία σύγχρονη 
πόλη, με βελτιωμένες υποδομές. Η πόλη μας θα 
είναι τα επόμενα χρόνια πρωτεύουσα τεχνολογί-
ας, καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού. 
Πρωταθλήτρια στην πράσινη ενέργεια και την ανα-
κύκλωση. Έχουμε την τύχη να διαθέτουμε Πανεπι-
στημιακά ιδρύματα επιπέδου και λαμπρούς νέους 
επιστήμονες δηλαδή ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής 
στάθμης. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αφήσουμε 
πίσω τη μεμψιμοιρία, την γκρίνια και την τοπική πε-
ριχαράκωση και να δούμε τα πράγματα πιο αισιόδο-

ξα με εξωστρέφεια. 
Τι νιώσατε όταν μάθατε ότι κάποιος σας παρι-

στάνει για να εξαπατά πολίτες; Αιφνιδιάστηκα και 
ανησύχησα. Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι κάποιος κακό-
βουλα με παρακολουθεί και με μιμείται με σκοπό να 
βλάψει άλλους ανθρώπους. Αμέσως υπέβαλα μή-
νυση και ευτυχώς δε γενικεύτηκε η απάτη εις βάρος 
επαγγελματιών. 

Βοηθάτε τα παιδιά σας στα ...μαθηματικά; Ναι 
και μ’ αρέσει. Είναι μια ευκαιρία να βρίσκομαι δίπλα 
τους και να περνάμε ποιοτικό χρόνο. Τώρα, ολοκλη-
ρώνουμε την προπαίδεια από το 1-10 με τον γιο μου 
Αλεξανδριανό που πηγαίνει Β’ δημοτικού.  

Στα οικονομικά του σπιτιού ποιος κάνει κου-
μάντο; Ξεκάθαρα, η γυναίκα μου! Δεν ξέρω αν είναι 
το σωστό, αλλά μέχρι τώρα δεν χρεοκοπήσαμε ως 

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. 

Μιχάλης Κούπκας 
Η αντιδημαρχία οικονομικών είναι στίβος μάχης!

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 

οικογένεια (γέλια…). Είναι και η ίδια οικονομολόγος 
και τη θαυμάζω διότι με ότι κι αν ασχοληθεί κατα-
φέρνει να το κάνει καλά και να του δώσει αξία.  

Σημείο της πόλης που επισκέπτεστε όταν είστε 
πιεσμένος... Πάντα μια βόλτα στην αγορά της Θεσ-
σαλονίκης, ακόμα κι όταν τα μαγαζιά είναι κλειστά, 
λειτουργεί πολύ αγχολυτικά. 

‘Ενα θετικό και ένα αρνητικό στοιχείο του χα-
ρακτήρα σας… Στα θετικά θα έλεγα ότι είμαι πολύ 
επίμονος στους στόχους και αισιόδοξος, βλέποντας 
τα πράγματα με θετική ματιά ασχέτως δυσκολιών. 
Αρνητικό ότι κάποιες φορές γίνομαι αρκετά ανυπό-
μονος με τους πολύ κοντινούς μου ανθρώπους και 
ίσως περισσότερο απαιτητικός απ’ όσο πρέπει. Ευτυ-
χώς ακόμα με αντέχουν…
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Το «πάρε-δώσε» του ΠΑΟΚ και του Αρη στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο

Ενίσχυση ουσίας και εντυπωσιασμού!
Η... καρό σημαία για την χειμερινή 

μεταγραφική περίοδο έπεσε και η «Κ» 
αναλύει τα πεπραγμένα των δύο ομάδων 
της Θεσσαλονίκης. ΠΑΟΚ και Άρης προ-
χώρησαν σε αρκετές και στοχευμένες 
αλλαγές στα ρόστερ τους, έχοντας κύριο 
και αποκλειστικό σκοπό να ενισχύσουν 
τις ομάδες τους προκειμένου να επιτύ-
χουν τους στόχους τους στο φινάλε της 
σεζόν.

Πάμε να δούμε όμως αναλυτικά τις 
προσθαφαιρέσεις των δύο ομάδων στα 
ρόστερ τους.

ΠΑΟΚ: Έξι προσθήκες, 
τέσσερις αποχωρήσεις
Από την πρώτη στιγμή ο Πάμπλο 

Γκαρσία είχε θέσει ζήτημα ενίσχυσης του 
ρόστερ με την απόκτηση παικτών που 
θα προσφέρουν λύσεις κυρίως μεσοεπι-
θετικά. Με το «καλημέρα» της έναρξης 
της μεταγραφικής περιόδου του Γενά-
ρη, στον ΠΑΟΚ επέστρεψαν οι Λάζαρος 
Λάμπρου (από την Τβέντε που ήταν δα-
νεικός) και ο Αμρ Ουάρντα (έπαιζε στον 
ΝΠΣ Βόλο), με τον Αιγύπτιο να μπαίνει 
κατευθείαν στην εξίσωση της ομάδας 
κερδίζοντας θέση βασικού στα παιχνί-
δια που ακολούθησαν. Παράλληλα, ο 
Δικέφαλος απέκτησε με τη μορφή δανει-
σμού τον Μίκαελ Κρέμντσικ, με σκοπό να 
δώσει λύσεις στο σκοράρισμα (κάτι που 
ήδη κάνει), καθώς ο Αντόνιο Τσόλακ δεν 
κόλλησε με την ομάδα και πέρασε στο 
περιθώριο. Επιπροσθέτως, ο ΠΑΟΚ έκανε 
την πιο εντυπωσιακή του κίνηση απο-
κτώντας με ελεύθερη μεταγραφή τον Σί-
ντζι Καγκάβα. Ενός παίκτη μεγάλης κλά-
σης και ποιότητας, σε μια μεταγραφή που 
έκανε παγκόσμιο ντόρο, κυρίως λόγω 
του ονόματος και της σπουδαίας καριέ-
ρας του Ιάπωνα άσου, ιδίως με τα χρώ-
ματα της Ντόρτμουντ και της Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ. Στο φινάλε των μεταγραφών 
οι Ασπρόμαυροι πρόσθεσαν στο δυναμι-
κό τους και τον αριστερό μπακ, Μπάμπα 
Ραχμάν με τη μορφή δανεισμού από την 
Τσέλσι, αλλά και τον νεαρό Βόσνιο εξ-
τρέμ, Βλάντιμιρ Μπράντονιτς σε μία με-
ταγραφή με φόντο... το μέλλον.

Εκτός από προσθήκες υπήρξαν και 
τέσσερις αποχωρήσεις από το ρόστερ του 
ΠΑΟΚ. Αυτές των Δημήτρη Γιαννούλη, 
Ροντρίγκο Ρέι, Άντερσον Εσίτι και Ντιέ-
γκο Μπίσεσβαρ. Όσον αφορά τον Έλληνα 
μπακ, ο Ιβάν Σαββίδης, σεβάστηκε την 
επιθυμία του, τηρώντας την υπόσχεση 
που του είχε δώσει το περασμένο καλο-
καίρι. Ο Γιαννούλης, παραχωρήθηκε αρ-
χικά δανεικός στη Νόριτς, με τον Αγγλι-
κό σύλλογο σε περίπτωση ανόδου στην 
Πρέμιερ Λιγκ, να έχει υποχρεωτική οψιόν 
αγοράς του διεθνή άσου, έναντι 8 εκ. 
ευρώ. Στην περίπτωση του Μπίσεσβαρ τα 
δεδομένα ήταν πολύ διαφορετικά. Ο Ολ-
λανδός ήταν ξεκάθαρο πως δεν συμπε-
ριλαμβάνονταν στα πλάνα του Γκαρσία, 
με τον Απόλλωνα Λεμεσού να τον απο-
κτά ως δανεικό με τον ΠΑΟΚ να γλιτώνει 
παράλληλα, ένα μέρος του συμβολαίου 
του. Τέλος, οι Εσίτι και Ρέι (δεν είχε ούτε 
λεπτό συμμετοχής) δεν υπολογίζονταν 
και έφυγαν ο πρώτος για την τουρκική 
Γκεζτέπε και ο δεύτερος για την Χιμνάσια 
Λα Πλάτα.

Άρης: Ήρθαν τρεις, έφυγαν τέσσερις
Ο Άρης αναζητούσε έναν φορ που θα 

του έδινε λύσεις στο σκοράρισμα, αφού 
οι Δημήτρης Μάνος και Κριστιάν Λόπεθ, 
είχαν μείνει σε ρηχά νερά, έχοντας συ-
νολικά τρία γκολ σε 20 αγωνιστικές. 
Και τον βρήκε στο πρόσωπο του Κώστα 
Μήτρογλου, που επέστρεψε στο ελληνι-
κό ποδόσφαιρο μετά από πέντε χρόνια. 
Αναμφίβολα πρόκειται για μία εντυπωσι-
ακή μεταγραφή που συνδυάζει ουσία και 
εντυπωσιασμό με τον Θόδωρο Καρυπίδη 
να κάνει την υπέρβαση για να φέρει στη 
Θεσσαλονίκη τον διεθνή φορ. Βέβαια, 
τον μεταγραφικό χορό είχε ανοίξει ο Νι-
κόλας Ιωάννου. Ο Κύπριος μπακ ήρθε ως 
δανεικός (μέχρι το φινάλε της σεζόν) από 
τη Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον Άκη Μάντζιο 
πολύ γρήγορα να του δίνει φανέλα βασι-
κού. Το... κερασάκι στην τούρτα για τους 
Κίτρινους μπήκε στο φινάλε της χειμερι-
νής περιόδου με τον Φελίπε Μπρούνο να 
μένει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και 
να γίνεται κάτοικος «Κλεάνθης Βικελί-

δης» για τα επόμενα 2,5 χρόνια.
Εκτός από τις τρεις προσθήκες, υπήρ-

ξαν και τέσσερις αποχωρήσεις παικτών 
που παραχωρήθηκαν δανεικοί. Πρόκει-
ται για τους Τόνι Ντάτκοβιτς και Κριστιάν 
Λόπεθ, που επέστρεψαν στην Ισπανία για 
λογαριασμό της Καρταχένα. Στην πατρί-

δα του επέστρεψε και ο Αλί Αντέμ, που 

πήγε στην Σκούπι, ομάδα που αγωνίζε-

ται στο πρωτάθλημα των Σκοπίων, ενώ 

τέλος στην Ιεράπετρα (ομάδα της Super 

League 2) δόθηκε μέχρι το τέλος της σε-

ζόν ο νεαρός Κώστας Χατζηπιρπιρίδης.

Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο Υ
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Ο δημιουργός του γκράφιτι του Βασίλη Χατζηπαναγή στην «Κ»

Ο «Μαραντόνα» της Ελλάδος για 
πάντα στο σπίτι του Ηρακλή!

O αρτίστας της μπάλας του ελληνι-
κού ποδοσφαίρου, Βασίλης Χατζηπανα-
γής, έχει πλέον τη δική του τοιχογραφία 
να κοσμεί για πάντα τις εγκαταστάσεις 
του ΓΣ Ηρακλής. Ένας άλλος αρτίστας, ο 
Ηλίας Στύλος, δημιουργός του γκράφιτι, 
- αρχικά του Μαραντόνα και τώρα - του 
«Βάσια» με το προσωνύμιο «Hayate», 
μίλησε στην «Κ» για το πως ξεκίνησε 
η σκέψη της υλοποίησης αυτού του εγ-
χειρήματος και εξήγησε το μήνυμα που 
θέλει να στείλει μέσα από τη δημιουρ-
γία του αυτή. «Να ξεκαθαρίσω πως δεν 
ασχολούμαι με τα αθλητικά. Μετά τη 
δημιουργία όμως του γκράφιτι για τον 
Μαραντόνα, δημιουργήθηκε ένας πολύ 
μεγάλος ντόρος γύρω από αυτό και η 
αλήθεια είναι πως το τηλέφωνό μου δεν 
σταμάτησε να χτυπάει. Πριν λίγο καιρό 
μου έγινε μια πρόταση από τον ΓΣ Ηρα-
κλής, ώστε να φτιάξουμε κάτι ανάλο-
γο για τον Βασίλη Χατζηπαναγή. Μέχρι 
πρότινος ομολογώ πως δεν γνώριζα την 
ιστορία του τεράστιου αυτού ποδοσφαι-
ριστή. Έψαξα, διάβασα και έμαθα πολλά 
γι’ αυτόν και κατάλαβα πολύ γρήγορα 
πως αποτελεί έναν μύθο του αθλήματος 
και του ελληνικού αθλητισμού», είπε αρ-
χικά και πρόσθεσε: «Πριν ξεκινήσουμε τη 
δημιουργία του γκράφιτι, συλλέξαμε από 
το αρχειακό υλικό που υπήρχε πολλές 
φωτογραφίες του για να καταλήξουμε 
ποια θα απεικονίσουμε. Μετά από αρκε-
τή σκέψη και συσκέψεις καταλήξαμε σε 
αυτή που απεικονίζει η τοιχογραφία». Ο 
Ηλίας Στύλος μοιράστηκε και το μήνυμα 
που θέλει να στείλει μέσα από αυτό του 
το έργο. «Σίγουρα η δημιουργία για τον 
Μαραντόνα ήταν κάτι αγκάλιασε όλος ο 
κόσμος, αφού δεν είχε να κάνει τόσο με 
αμιγώς οπαδικά θέματα, ήταν μια προ-
σωπογραφία ενός ποδοσφαιριστή που 
είχε παγκόσμια απήχηση. Με το έργο του 
Βασίλη Χατζηπαναγή, θέλω να στείλω 
ένα μήνυμα: πως η τέχνη ενώνει και δεν 
διαχωρίζει. Αν το έργο μου είναι σε θέση 
να διαχωρίσει τους ανθρώπους, καλύτε-

ρα να σβηστεί. Πάντως από την στιγμή 
που έκανα τη δημοσίευση του γκράφιτι 
στο προφίλ μου, έχω λάβει δεκάδες μη-
νύματα από την Αθήνα, την Κύπρο, από 
οπαδούς άλλων ομάδων, πλην του Ηρα-
κλή που μου λένε πως όταν έρθουν στη 
Θεσσαλονίκη θα επιδιώξουν να βγουν 
φωτογραφία με το γκράφιτι του Χατζη-
παναγή. Αυτό με γεμίζει με μεγάλη χαρά, 
με τρέφει με δύναμη για να συνεχίσω και 
γιατί όχι να κάνουμε κι άλλους σπουδαί-
ους αθλητές της πόλης μας. Είναι ένας 
τρόπος να αντιληφθούμε πόσο δύναμη 
έχει η τέχνη πόσο μπορεί να προβάλει 
την πόλη μας και τις ομάδες μας». 

Ακόμα και ο πάντα φειδωλός, Βασί-
λης Χατζηπαναγής, όταν έμαθε και είδε 
το έργο που έγινε για χάρη του, εξέδω-
σε γραπτή δήλωση στην οποία ανέφερε: 
«Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του 
γκράφιτι της προσωπογραφίας μου στην 
είσοδο του «Κατσάνειου» θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τον καλλιτέχνη Ηλία Στύλο 
για την εμπνευσμένη τοιχογραφία του, 
τους ανθρώπους και τα παιδιά του αγα-
πημένου μου Ηρακλή αλλά και όλον αυ-
τόν τον φίλαθλο κόσμο, τους ανώνυμους 
φίλους του ποδοσφαίρου και του αθλητι-
σμού, από όλη την χώρα, που με αφορμή 
το έργο αυτό, εκφράζουν καθημερινά την 
αγάπη τους στο πρόσωπο μου. Σε όλους 
αυτούς θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ μέσα από την καρδιά μου». Τέλος, ο 
πρόεδρος του ΓΣ Ηρακλής, Φώτης Θέος, 
επεσήμανε: «Προσεγγίσαμε τον Ηλία 
ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός καλλι-
τέχνης και από την πρώτη στιγμή τον 
καταλάβαμε και μας κατάλαβε. Η ζω-
γραφιά του Βασίλη Χατζηπαναγή κοσμεί 
πλέον τις εγκαταστάσεις του συλλόγου, 
δίνοντας χαρά στους χιλιάδες φίλους της 
ομάδας, νιώθουμε περήφανοι γιατί ήταν 
μια επιθυμία πολλών φίλων του συλλό-
γου και σύντομα θα προχωρήσουμε σε 
ανάλογες ενέργειες».
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Η έκτακτη 
ανάγκη μήπως 
αντικατέστησε 

την ατομική 
ευθύνη και 

την ελεύθερη 
βούληση του 

ανθρώπου; 
Η έκτακτη 

ανάγκη μήπως 
αντικατέστησε 
την ελευθερία; 

Στις μέρες μας όλο και συχνότερα ακού-
με για την «προστασία μας» και την «ασφά-
λειά» μας από διάφορους εχθρούς. Ο φαινο-
μενικά μεγαλύτερος όλων είναι  ο αόρατος 
covid. Αλλά είναι ο πραγματικός εχθρός; 

Ως φοιτήτρια Μεταπτυχιακού στο Βελι-
γράδι πριν αρκετά χρόνια, μου έμεινε μια 
φράση χαραγμένη στο μυαλό που ανέφερε 
ένας καθηγητής στα πλαίσια παρουσίασης 
των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στην 
σχολή. Η φράση αυτή ήταν: «Θα επικεντρω-
θούμε στο Μεταπτυχιακό Ασφαλείας, γιατί 
είναι το μέλλον και θέλουμε να επενδύσου-
με στα ζητήματα ασφαλείας». Όταν λοιπόν 
άκουσα στα αγγλικά «Security issues», είπα 
από μέσα μου τι εννοεί ο ποιητής, καθώς 
μου ήρθε  στο μυαλό προσωπικό security 
εμπορικών κέντρων, ενώ εγώ ήμουν εγγε-
γραμμένη στην φιλοσοφική σχολή! 

Πέρασαν μόλις 6 έτη από τότε και η φρά-
ση αυτή δεν διαγράφηκε από την μνήμη μου 
έως που έφτασε το 2020 και μαζί του, άρχι-
σε να ηχεί καθημερινά στα αυτιά μου η λέξη 

«ασφάλεια». Κάθε φορά που την άκουγα 
από πίσω μια φωνή μου έλεγε «security 
issues».

Έπειτα, όπως όλοι στην καραντίνα, 
άρχισα να παρακολουθώ περισσότε-
ρο Netflix. Εκεί είναι που η φράση αυτή 
εγκαταστάθηκε για τα καλά στο μυαλό 
μου. Σειρές όπως «Designated survivor», 
«house of cards», «13 reasons why», 
«φράχτης», δηλαδή σειρές πολιτικού 
και κοινωνικοπολιτικού περιεχομένου 
με πρόσφατη ημερομηνία κυκλοφορίας 
κάνουν συνεχεία μνεία στην «ασφάλεια» 
από κάποιο εχθρό. Ο εχθρός είναι είτε ιός, 
είτε τρομοκράτες, είτε επαναστάτες, είτε 
ένα σχολείο με επικίνδυνους μαθητές και 
εν τέλει είτε οι ίδιοι οι πολίτες. 

Εδώ τίθεται το κύριο ερώτημά μου: 
Άσφάλεια ή έλεγχος; Ας πάρουμε μερικά 
παραδείγματα. Λέμε «έλεγχος συνόρων» 
εννοώντας ότι ελέγχουμε για να επικρα-
τήσει η ασφάλεια. Η λέξη έλεγχος χρη-
σιμοποιείται καθημερινά για πειθάρχηση, 
κατεύθυνση, αποφυγή σφαλμάτων, εξέ-
ταση.

Το θέμα που μας αφορά σε αυτό το άρ-
θρο δεν είναι ο έλεγχος καθαυτός, αλλά 
ο ελεγχόμενος και το γιατί να είναι ένας 
ελεύθερος πολίτης αντικείμενο καθημε-
ρινού ελέγχου. Αυτή την στιγμή, ο ελεγ-
χόμενος είναι οι πολίτες. Για να ελέγξεις 

κάτι σημαίνει ότι το αντικείμενο που υφί-
σταται τον έλεγχο είναι λάθος, παρατυπεί, 

λειτουργεί παράνομα γι’ αυτό και χρειάζεται 
έλεγχο. 

Το άρθρο 13 των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων αναφέρεται στην ελευθερία της κί-
νησης. Πως λοιπόν η ελευθερία της κίνησης 
ενώ είναι ελευθερία για όλους τους πολίτες 
ενός δημοκρατικού κράτους ελέγχεται; Εδώ 
έρχεται η άλλη επίκαιρη φράση «έκτακτη 
ανάγκη». Και όταν η έκτακτη ανάγκη εί-
ναι αόρατη, πόσο διαρκεί και πως θα είναι 
σίγουρος κάποιος ότι εξολοθρεύτηκε. Η 
έκτακτη ανάγκη μήπως αντικατέστησε την 
ατομική ευθύνη και την ελεύθερη βούληση 
του ανθρώπου; Η έκτακτη ανάγκη μήπως 
αντικατέστησε την ελευθερία; 

Η επιβεβλημένη ασφάλεια δεν είναι 
ασφάλεια. Είναι καταπάτηση της ελευθερί-
ας, μιας αξίας που θυσιάστηκαν πολλοί λαοί 

παγκοσμίως για να είναι αυτήν την στιγμή 
δικαίωμα. 

Απαγόρευση κυκλοφορίας, έλεγχος από 
αστυνομικούς για την μετακίνησή μας, αστυ-
νομικοί στα Πανεπιστήμια, βία. Τι συναίσθη-
μα σας δημιουργούν οι παραπάνω δεκατρείς 
λέξεις; 

Εμένα μόνο ανασφάλεια μου δημιουρ-
γούν. Ανασφάλεια για την ελευθερία, την 
δημοκρατία, για τα δικαιώματα, για την ζωή 
και για το μέλλον μας. Αν αύριο υπάρξει άλ-
λος εχθρός, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα; 

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

Email:
harkiolakiaikaterini@gmail.com 
Instagram: katerina_harkiolaki 

13 Λέξεις: Ζητήματα ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης. 

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



3106.01.2021

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

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

τικής Κοινότητας, Δήμου Θεσσαλονίκης) 
Θεσσαλονίκη Τ.Κ 54645
e-mail: xrostirasart@gmail.com             
Τηλ: 2310833460
Fb page: Χρωστήρας πολυχώρος τέχνης και σε-
μιναρίων



Ανανεωµένη ιστοσελίδα


