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οι υποψήφιοι στην
Α’ Θεσσαλονίκης του 

ΣΥΡΙΖΑ ;

Χαμός στην 
παράταξη Ζέρβα: 

«Καρατομήθηκαν» 
Ακριτίδου και 

Τσαβλής επειδή 
εμβολιάστηκαν 

στη δομή του Αγ. 
Παντελεήμονα!
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Από το κρούσμα μηδένΑπό το κρούσμα μηδέν
έως την άκρη του τούνελέως την άκρη του τούνελ



2 27.02.2021

editorial

{

{
Του Νίκου  

Ελευθερόγλου

Τα εγκλήματά 
του έχουν κριθεί 
και δεν πρόκειται 
να παραγραφούν 
από την ιστορική 

μνήμη και τη 
συνείδηση των 

Ελλήνων.
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Θέλουν να κάνουν ήρωα 
τον Κουφοντίνα;

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, δεν γνωρίζω εάν ο Δημήτρης Κουφοντίνας έχει 
ανταποκριθεί στην υποχρεωτική σίτιση που του επιβλήθηκε από τον αρμόδιο εισαγγελέα. 

Εάν, δηλαδή, έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο ή όχι με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να ξεκαθαρίσω 
από την αρχή του κειμένου μου ότι καταλαβαίνω πρώτος τον πόνο και την οργή των ανθρώπων 
που έχασαν τους δικούς τους από τις εγκληματικές ενέργειες των δολοφόνων της «17 Ν». 

Κατανοώ ότι οι ζωές τους τραυματίστηκαν για πάντα. Καμία, μα καμία δικαιολογία, ιδεο-
λογία, ιδεοληψία και κανείς τραμπουκισμός όσων σήμερα εργαλειοποιούν την απεργία πείνας, 
που έχει κηρύξει ο «Λουκάς» της «17Ν», δεν δικαιολογούν τα έργα και τις ημέρες αυτής της 
δολοφονικής οργάνωσης. Ανθρώπων που αποφάσισαν να παίρνουν για χρόνια ζωές, γιατί πολύ 
απλά μπορούσαν. Ανθρώπων που θεώρησαν ότι με τη βία και τον… ένοπλο αγώνα θα μπορού-
σαν να ανατρέψουν τη δημοκρατία.

Είναι γνωστό ότι ο Δημήτρης Κουφοντίνας, όχι μόνο δεν έχει αλλάξει, αλλά ούτε καν έχει 
νιώσει την ανάγκη να ζητήσει μια συγγνώμη από τις οικογένειες των ανθρώπων που δολοφό-
νησε. Και αυτό προκαλεί μεγαλύτερο θυμό. Από την άλλη, τα εγκλήματα του Δημήτρη Κουφο-
ντίνα έχουν κριθεί και δεν πρόκειται να παραγραφούν από την ιστορική μνήμη και τη συνείδηση 
των Ελλήνων.

Αυτό όμως κατά την προσωπική μου άποψη, και ας στενοχωρήσω κάποιους φίλους και 
γνωστούς, δεν δίνει το δικαίωμα στην Πολιτεία να εμφανίζεται ως επιτήδειος ουδέτερος, όταν 
συμβαίνει μια απεργία πείνας ενός φυλακισμένου.

Για μένα, ο Κουφοντίνας και ο κάθε Κουφοντίνας δεν πρέπει να πεθάνει. Οφείλει η Πολιτεία 
να τον κρατήσει ζωντανό για δύο λόγους:

Ο πρώτος είναι ο προφανής. Ότι δεν χρειάζεται να τον ηρωοποιήσει στα μάτια νέων ανθρώ-
πων, που το αίμα τους καλώς ή κακώς βράζει και είναι θυμωμένοι δικαίως ή αδίκως με την 
Πολιτεία. 

Δεν χρειάζεται να τους δώσει το δαδί για να κρατήσουν ζωντανή τη «φλόγα» της βίας και 
του μίσους. Έχουμε δει ιστορικά πώς λειτουργεί η ηρωοποίηση τέτοιων ανθρώπων, που δυ-
στυχώς (και αυτό είναι το λάθος της λειτουργίας της Δημοκρατίας μας) έχουν ακόμη οπαδούς.

Ο δεύτερος είναι καθαρά φιλοσοφικός. Η Πολιτεία ούτε πρέπει ούτε χρειάζεται να μετατρα-
πεί σε έναν κρατικό…Κουφοντίνα, στον νου κάποιων αφελών, που θα τους περάσουν στο μυαλό 
ότι το κράτος τιμωρεί και εκδικείται γιατί τους φοβάται.

Η Δημοκρατία και οι θεσμοί της έχουν πετύχει μια μεγάλη νίκη. Πρώτον, κατάφεραν να νι-
κήσουν την τρομοκρατία στην πατρίδα μας. 

Δεύτερον, πέτυχαν να αντιστρέψουν την κουλτούρα της κοινωνίας που σε μια παλαιότερη 
εποχή, που εμείς οι μεγαλύτεροι τη θυμόμαστε, αναρωτιόταν «πού είναι η “17 Ν”»! 

Για μένα, η Πολιτεία και η Δημοκρατία έχουν να κερδίσουν περισσότερα από το να μείνει 
ζωντανός και αποποιημένος ο «Λουκάς» της «17 Ν». 

Θα θυμίζει, όσο ζει, τα δολοφονικά έργα και το αίμα αθώων ανθρώπων που έχυσε. 
Γι’ αυτό και θεωρώ λάθος η Δημοκρατία μας να πέσει θύμα της νίκης της…

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Πριν από τέσσερα χρόνια η Αμερική συ-
γκλονίζεται από τις αποκαλύψεις που έχουν 
να κάνουν με τις σεξουαλικές παρενοχλή-
σεις του δημοφιλούς παραγωγού του Χό-
λυγουντ Χάρβει Γουαϊνστάιν. Λίγο αργότερα 
ένας ηθοποιός που μετρούσε μια ξαφνική 
επιτυχία από το ρόλο του στο Star Trek – 
Discovery Αντονι Ραπ αποφασίζει να δημο-
σιοποιήσει περιστατικό απόπειρας βιασμού 
του στο μακρινό 1986 από τον Κέβιν Σπέισι. 
Το γεγονός αυτό καθεαυτό θα έμοιαζε με σε-
ναριακό μοτίβο δυο μεθυσμένων ομοφυλό-
φιλων ανάμεσα στους οποίους αποδείχτηκε 
τελικώς ότι ουδέν συνέβη, αν δεν σκανδάλι-
ζε η ηλικία των δυο πρωταγωνιστών. Εκεί-
νος ήταν 14 ετών και ο ανερχόμενος τότε 
Σπέισι 26. Τα υπόλοιπα γεγονότα εκτυλίχτη-
καν κινηματογραφικά. Η κατάρρευση του 
Σπέισι ήταν ταχύτατη. Ακόμη και το NetFlix 

που του χρωστούσε την απογείωση 
ελέω House of Cards τον απέλυσε με 
συνοπτικές διαδικασίες. Εκδιώχθηκε 
από παντού. Και το κυριότερο, ελάχι-
στοι συνάδελφοί του βρήκαν το κου-
ράγιο να πουν ένα λόγο παρηγορητικό 
για εκείνον. Δυο χρόνια αργότερα, όλες 
οι κατηγορίες του Ραπ αποσύρθηκαν 
και το δικαστήριο έβαλε την υπόθεση 
στο αρχείο. Ο Κέβιν Σπέισι όμως ποτέ 
δεν κλήθηκε σε δουλειά. Πλην μιας 
περίπτωσης όταν πέρσι με την έναρξη 
της πανδημίας προσκλήθηκε να μι-
λήσει διαδικτυακά στο επιχειρηματικό 
συνέδριο «Bits & Pretzels». Τι είπε;  Ο 
κόσμος μου άλλαξε τελείως το φθινό-
πωρο του 2017. Η δουλειά μου, πολ-
λές από τις σχέσεις μου, η θέση μου 
στη βιομηχανία του θεάματος χάθηκαν 
μέσα σε λίγες ώρες», είπε ο Σπέισι στο 
βίντεο που αναρτήθηκε στο YouTube 
στις 4 Απριλίου. 

Η υπόθεση Λιγνάδη μοιάζει σε αρ-
κετά σημεία σε ό,τι αφορά αυτό το τα-
ξίδι για το οποίο έκανε λόγο ο Σπέισι: 
Την αντοχή του στη βιομηχανία του 
θεάματος. Είπε ότι η καριέρα του ήταν 
σαν να οδηγείς ένα αυτοκίνητο. «Όταν 
το αυτοκίνητο σταματά να δουλεύει 
είτε λόγω βλάβης είτε λόγω πολυκαι-
ρίας χάνεις την αίσθηση του χώρου ή 
χειρότερα του εαυτού σου, του ποιος 

είσαι. Και αυτό ακριβώς συνέβη στη δική 
μου περίπτωση». Αν σ’ αυτό το … ταξίδι προ-
σθέσει κανείς εκτός από το ακατάλληλον διά 
ανηλίκους και οποιονδήποτε κυβερνητικό 
συσχετισμό, οι Ελληνες χρήστες των Social 

media κάνουν ατελείωτο πάρτι. Θα μπορού-
σε να αποτελέσει ακόμη κι ένα θαυμάσιο 
εγχειρίδιο αποπροσανατολισμού της κοινής 
γνώμης από ρεαλιστικά προβλήματα όπως η 
επιβίωση εν μέσω πανδημίας, η οικονομική 
ανέχεια που την προκαλεί. Ακόμη και τα ελ-
ληνοτουρκικά, αλλά οι ροζ ιστορίες πάντοτε 
δημιουργούν ίντριγκα κι όχι – μόνο – κατά-
θλιψη, άλλωστε ένας επαπειλούμενος πό-
λεμος ποτέ δεν υπήρξε δημοφιλής ή θέμα 
για memes. Δεν αποκλείεται οι υποθέσεις 
Λιγνάδη, ή Φιλιππίδη, Χαϊκάλη και λοιπών 
να καταχωνιαστούν στο αρχείο. Αν και όποτε 
φτάσουν κάποιες από αυτές στο δικαστήριο, 
συνήθως εκδικάζονται όταν η προσοχή της 
κοινής γνώμης είναι στραμμένη αλλού κι 
όταν ο καπνός διαλύεται. Αλλά το στίγμα 
μένει κι άλλωστε αυτή είναι και η μέγιστη 
τιμωρία ενός θύτη που προέρχεται από το 
χώρο του θεάματος. Για έναν ηθοποιό, τρα-
γουδιστή καλλιτέχνη, η δημόσια διαπόμπευ-
ση ισοδυναμεί με μεσαιωνικό αφορισμό. 

Η λεπτή γραμμή ισορροπίας που ξε-
χωρίζει την ήρα από το στάρι και τα χλωρά 
από τα ξερά, ουσιαστικά χάνεται μπροστά 
στην δίψα για αίμα ενός μπερδεμένου και 
χαοτικού κοινού ειδικά όταν εκείνο βρίσκει 
ψευδεπίγραφη επίφαση ενδιαφέροντος στα 

social media. Είναι το ίδιο κοινό που θα δι-
αρρηγνύει τα ιμάτιά του σε επόμενες καταγ-
γελίες που θα αφορούν τον καλλιτεχνικό 
κόσμο, του τραγουδιού, το δικηγορικό, των 
εκπαιδευτικό, το δημοσιογραφικό όπου οι 
καταγγελίες θα διαδέχονται η μία την άλλη 
και τα δικαστήρια δε θα χωράνε δίκες άλλου 
είδους. Είναι το ίδιο κοινό που chatάρει με 
αγνώστους στο Instagram και FB, καβλαντί-
ζοντας με πιτσιρίκια και κρύβοντας τα μηνύ-
ματα από τους ή τις συντρόφους τους. Κανείς 
δε θα εξετάσει αν οι καταγγελίες είναι αλη-
θινές ή δραματικές. Τεκμήριο αθωότητας 
δεν υπάρχει. Όσο το κοινό δεν εμπιστεύεται 
την ελληνική δικαιοσύνη και τους θεσμούς, 
άλλο τόσο φέρεται διατεθειμένο να καταδι-
κάσει τον οποιονδήποτε αρκεί και μόνο να 
αναρτηθεί μια καταγγελία σε βάρος του στο 
FB. 

Όσο για τον Κέβιν Σπέισι; Ναι, τώρα είναι 
εκτός παιχνιδιού… Αλλά δεν είμαι καθόλου 
βέβαιος αν θα έβαζα στοίχημα σε μια θριαμ-
βευτική επιστροφή του στη βιομηχανία του 
θεάματος με σενάριο την υπόθεσή του. Ειδι-
κώς, αν το τέλος του είναι άδοξο. Εσείς θα 
βάζατε, για τους Λιγνάδηδες , Φιλιππίδηδες 
και Χαϊκάληδες;

Case study: Κέβιν Σπέισι

Γ Ρ Α Φ Ε Ι 
Ο  Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ 

Δ Ρ Α Γ Ω Γ Ι Α Σ 

Ο Κέβιν Σπέισι 
κατέρρευσε μέσα 

σε μια νύχτα ως 
βιαστής ανηλίκου 
ηθοποιού, ουδέν 
αποδείχτηκε και 

σήμερα δίνει 
διαλέξεις για την 
άνοδο και πτώση 

στη βιομηχανία 
θεάματος. Η 

επιστροφή του σ’ 
αυτήν είναι θέμα 

χρόνου. 

opinion
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Υπόσχεση 1η : Θα ασχοληθώ 
με τον ΟΑΣΘ και τις συγκοινωνίες 
Πρώτη πράξη, πριν ακόμα ορκιστεί δή-

μαρχος, ήταν να μεταφέρει τη εικόνα και την 
απαίτηση της πόλης για νέα οχήματα στον 
νεοεκλεγέντα πρωθυπουργό, καθώς ήταν 
αυτός που προεκλογικά σήκωσε το θέμα 
από το 2017 περίπου.

1. Ανέλαβε ο ίδιος να εκπροσωπήσει το 
Δήμο Θεσσαλονίκης στο Δ.Σ του ΟΑΣΘ, κί-
νηση με ιδιαίτερη πολιτική σημασία και λει-
τουργικότητα.

2. Προχώρησε στην αγορά 49 αστικών 
λεωφορείων από τον αδελφοποιημένο δήμο 
της Λειψίας, τεχνολογίας Euro5+, στην τιμή 
των 11.000 ευρώ με τη σύμφωνη γνώμη 
του ΟΑΣΘ προς ενίσχυση του συγκοινωνι-
ακού έργου. Προσέξτε – δεν όφειλε , δεν 
ήταν υποχρέωση, δεν ήταν αρμοδιότητα. 

Ήταν όμως πολιτική επιλογή εκεί όπου 
πολλοί επί πολλά χρόνια σχεδίαζαν 
επί χάρτου με τον κόσμο στα κάγκελα, 
η Διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης 
έφερε οχήματα.

3. Συνεργάζεται, πιέζει και διεκδικεί 
για την πόλη καλύτερη συγκοινωνία με 
τρόπο συστηματικό ( το ίδιο και για το 
Μετρό)

Υπόσχεση 2η : Βάζω πρώτα 
την καθαριότητα 
Εδώ η μάχη δεν κερδίζεται εύκολα, 

δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά. Παρόλα 
αυτά, ο ίδιος ο δήμαρχος ανέλαβε τις αρμο-
διότητες τις καθαριότητας το πρώτο διάστη-
μα για να σηματοδοτήσει τις προτεραιότη-
τες. Από εκεί που στις μετρήσεις της κοινής 
γνώμης το ζήτημα της καθαριότητας ήταν 
πρώτο, τώρα έχει υποχωρήσει σε επόμενες 
θέσεις.

1. Βελτιώθηκε δραστικά η κατάσταση με 
τα ογκώδη απορρίμματα στους δρόμους της 
πόλης.

2. Τοποθετήθηκαν οι πρώτοι υπόγειοι 
κάδοι

3. Ενισχύεται ο στόλος των οχημάτων με 
νέα οχήματα (απορριμματοφόρα, σάρωθρα, 
καδοπλυντήρια  κ.α), επισκευάστηκαν πολ-
λά που ήταν παροπλισμένα

4. Επιδιορθώθηκε ο μηχανολογικός εξο-
πλισμός στον Σ.Μ.Α και αναβαθμίστηκε ο 
χώρος ( πρέσσες, προαύλιο)

5. Ανανεώνονται οι κάδοι, μπλε και πρά-
σινοι, αντικαθίστανται οι φθαρμένοι, πλένο-
νται με πρόγραμμα όλοι

6. Τοποθετούνται νέα καλαθάκια σκου-
πιδιών, μεγαλύτερης χωρητικότητας, με 

σύγχρονο design, χωρίς χρήση πλαστικής 
σακούλας

7. Αναδιατάσσεται η ανακύκλωση με 
στόχο την διατήρηση της πρώτης θέσης της 
πόλης αλλά και την ενίσχυσή της

8. Συνεχείς τακτικές δράσεις καθαριότη-
τας σε γειτονιές, πέρα της αποκομιδής.

9. Απομακρύνονται εγκαταλελειμμένα 
οχήματα από τους δρόμους

Υπόσχεση 3η: Νέα Παραλία
Έφερε με συστηματικό τρόπο, προ εκλο-

γών, το ζήτημα της Νέας Παραλίας στο επί-
κεντρο της δημόσιας συζήτησης, πράγμα 
καθόλου αυτονόητο. Για να υπάρχει αντικει-
μενική εικόνα του θέματος, η Νέα Παραλία 
είναι ένα σύνθετο έργο, με σημαντικό μηχα-
νολογικό εξοπλισμό, συστήματα ύδρευσης 
–αντλιοστάσια, με δεδομένες τις δυσκολίες 
φύλαξης που δεν είχε συντηρηθεί από τη 
στιγμή που παραδόθηκε το έργο.

1. Έχουν ξεκινήσει δράσεις και εργασίες 
αποκατάστασης ζημιών, αστοχιών και φθο-
ρών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ξύλινο 
deck, η λίμνη στον Κήπο του Νερού.

2. Τοποθετήθηκαν χημικές τουαλέτες 
για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών αλλά 
επιδιορθώθηκαν και οι μόνιμοι δομημένοι 
χώροι.

3. Τέλος, εγκρίθηκε διαγωνισμός ύψους 
2,2 εκατ. ευρώ για μια ουσιαστική και σε βά-
θος συντήρηση όλης της Νέας Παραλίας με 
χρονικό ορίζοντα 2 ετών.

Υπόσχεση 4η : Λειτουργική και αισθη-
τική βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος

Στο νέο αστικό περιβάλλον πρέπει να 
αποτυπώνονται οι φιλοδοξίες της πόλης. Εί-

ναι παράμετρος της ποιότητας ζωής.
1. Λειτουργούν όλα τα σιντριβάνια της 

πόλης ( και αυτά πίσω από άγαλμα του Μ. 
Αλεξάνδρου εντάσσονται στα της Νέας Πα-
ραλίας)

2. Κατεδαφίζονται συνεχώς παλιά εγκα-
ταλελειμμένα κτίρια σε όλες τις γειτονιές και 
καθαρίζονται τα οικόπεδα.

3. Απομακρύνονται εγκαταλελειμμένα 
περίπτερα.

4. Ασφαλτοστρώνονται δρόμοι ήδη από 
τον πρώτο χρόνο και σε λίγους μήνες ξεκι-
νά εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων σε 
γειτονιές. Οδόστρωμα, πεζοδρόμια, αστικός 
εξοπλισμός, φωτισμός

5. Προχωρά η διάνοιξη της Αγίου Δημη-
τρίου στο ύψος της Τριανδρίας

6. Αντικαθίστανται επικίνδυνα δέντρα, 
φυτεύονται νέα σε κάθε δενδροδόχο

Υπόσχεση 5η : Υποδομές 
και αναπλάσεις
Εδώ η διαφορά είναι εμφανής. Ο Δήμος 

Θεσσαλονίκης υποστηρίζει πολιτικά αλλά 
και επιχειρησιακά όλα τα μεγάλα projects 
της πόλης. Έργα δημόσια ή ιδιωτικά, έργα 
δικά του, έργα υποδομής, ανάπλασης ή εκ 
του μηδενός κατασκευής, τυγχάνουν αμέρι-
στης πολιτικής υποστήριξης. 

1. Μουσείο Ολοκαυτώματος, νέα χω-
ροθέτηση – παραχώρηση του απαραίτητου 
χώρου.

2. Ανάπλαση ΔΕΘ.
3. Νέο Γήπεδο Τούμπας.
4. Πλατείες Διοικητηρίου και Ελευθερίας.
5. Νέοι «Στάβλοι Παπάφη».
6. Νέοι ποδηλατόδρομοι.
7. Νέο ξύλινο deck στην Παλιά Παραλία.
8. Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός 

για τον άξονα της Αριστοτέλους.
Υπόσχεση +1 : Ηλεκτρονική εξυπηρέτη-

ση πολιτών  
 
Προ πανδημίας η απόφαση ήταν ειλημ-

μένη και είχαν ξεκινήσει οι προεργασίες. 
Μέσα στην πανδημία επιταχύνθηκαν οι ρυθ-
μοί και σήμερα μια σειρά πιστοποιητικών, 
χρηματικών καταβολών και άλλων διαδικα-
σιών περαιώνεται μέσα από τους υπολογι-
στές χωρίς φυσική παρουσία στο δημαρχείο. 
Τέλος στις ουρές, στις χαμένες εργατοώρες, 
στην ταλαιπωρία και τον εκνευρισμό. Δεν 
φτάσαμε στο τέλος της προσπάθειας αλλά η 
αρχή έχει γίνει με τρόπο πετυχημένο.

*Ο Αλέξανδρος Παπουτσής είναι ειδι-
κός Σύμβουλος του δημάρχου Θεσσαλο-
νίκης

Οι υποσχέσεις Ζέρβα τηρούνται

Τ Ο Υ  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ 
Π Α Π Ο Υ Τ Σ Η * 

5+1 περιπτώσεις 
που υλοποιούνται 

σύμφωνα με τις 
προεκλογικές 

δεσμεύσεις

opinion
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Το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Εργασίας για τις καταβολές

Συνταξιούχοι: Ποιοι θα πάρουν 
αναδρομικά Απρίλιο-Μάιο

Τέσσερις κατηγορίες συντα-
ξιούχων θα δουν παραπάνω 
χρήματα στους λογαριασμούς 

το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου, με βάση το 
νέο χρονοδιάγραμμα του υπουργείου 
Εργασίας.

Πρόκειται για τα τέσσερα πακέτα 
αναδρομικών τα οποία σχεδιάζεται να 
καταβληθούν στο διάστημα αυτό, προ-
καλώντας πάντως τις έντονες αντιδρά-
σεις από τους φορείς των συνταξιούχων, 
λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που 
έχει σημειωθεί με τις συνεχείς αναβολές 
στην πληρωμή τους από το υπουργείο 
Εργασίας.

Το ανώτερο ποσό που δύναται να λά-
βουν είναι 13.824 ευρώ και αφορά όσους 
έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης 
που εκκρεμεί εδώ και τρία χρόνια, ενώ 
έως 4.788 ευρώ είναι τα αναδρομικά 
που θα λάβουν οι συνταξιούχοι με περισ-
σότερα από 30 χρόνια ασφάλισης, λόγω 
των αυξημένων ποσοστών αναπλήρω-
σης που προβλέπει ο νέος ασφαλιστικός 
νόμος.

Τις επόμενες μέρες η εγκύκλιος
Όπως ανέφερε ο υπουργός Εργασίας 

Κωστής Χατζηδάκης, η σχετική εγκύκλι-
ος για τον επανυπολογισμό των παλαι-
ών συντάξεων θα εκδοθεί τις επόμενες 
ημέρες. Αμέσως μετά, θα ξεκινήσουν οι 
διαδικασίες υλοποίησης μιας διάταξης 
που επιβλήθηκε από το Συμβούλιο της 
Επικρατείας και ψηφίστηκε πριν από 
έναν χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2020. 
Με βάση αυτές, δικαιούχοι είναι περίπου 
200.000 συνταξιούχοι του ιδιωτικού και 
του δημόσιου τομέα, που αποχώρησαν 
με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, 
ενώ 600.000 δεν θα δουν παραπάνω 
χρήματα στους λογαριασμούς τους, 
λόγω των συμψηφισμών με την «προ-
σωπική διαφορά». Πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι για τους δικαιούχους συνταξι-
ούχους άνω των 30 συντάξιμων ετών οι 

αυξήσεις και τα αναδρομικά θα καταβλη-
θούν τον Μάιο.

Κληρονόμοι 
Όσον αφορά τα αναδρομικά των κλη-

ρονόμων, οι δύο επόμενες φάσεις που 
ακολουθούν προβλέπουν τα εξής:

• Στις 10 Μαρτίου 2021 θα πληρω-
θούν οι κληρονόμοι που θα υποβάλουν 
οριστικά τα απαιτούμενα έγγραφα στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα έως τις 28 Φε-
βρουαρίου 2021. Η προθεσμία της 28ης 
Φεβρουαρίου είναι ενδεικτική και η ηλε-
κτρονική υπηρεσία θα παραμείνει ανοι-
κτή για την υποβολή δικαιολογητικών 
και μετά την ημερομηνία αυτή, εφόσον 
καθυστερήσει η έκδοση των αναγκαίων 
πιστοποιητικών.

• Στις 12 Απριλίου 2021 θα κατα-
βληθούν τα αναδρομικά σε όσους έχουν 

κληρονομικό δικαίωμα από διαθήκη.

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι
Αναδρομικά και αύξηση 75% στη 

μηνιαία σύνταξή τους θα λάβουν, με 
σημαντική καθυστέρηση, τον Απρίλιο ή 
τον Μάιο, οι κατηγορίες συνταξιούχων 
που εργάζονται. Κι αυτό γιατί θα μειωθεί 
το «πέναλτι» στο 30% αναδρομικά από 
τη σύνταξη Μαρτίου 2020, όταν τέθηκε 

Τ Η Σ  Α Μ Α Λ Ι Α Σ  Κ Α Τ Ζ Ο Υ
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Σημαντικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και 
στη λειτουργία των επιχειρήσεων θα επιφέρει νομο-
σχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο αναμένε-
ται να έρθει προς ψήφιση στη Βουλή τις επόμενες 
εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, θα προβλέπονται αλλαγές στον 
συνδικαλιστικό νόμο, μεγαλύτερη ευελιξία στην 
κατανομή του χρόνου εργασίας, αύξηση των επιτρε-
πόμενων ωρών υπερωρίας και καθιέρωση της ηλε-
κτρονικής κάρτας εργασίας.

Οι αλλαγές στον συνδικαλιστικό νόμο περιλαμ-
βάνουν την καθιέρωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων κήρυξης απερ-
γίας, τη δημιουργία ηλεκτρονικού συνδικαλιστικού 
μητρώου, την τροποποίηση των προνομίων των 
συνδικαλιστών, αλλά και αλλαγές στο καθεστώς του 
προσωπικού ασφαλείας, το οποίο απασχολείται κατά 
τη διάρκεια της απεργίας σε ευαίσθητους τομείς της 
οικονομίας.

Ως προς την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, το νο-
μοσχέδιο θα περιγράφει τη διαδικασία με την οποία 
οι εργοδότες θα ενημερώνουν ψηφιακά για τα ωρά-
ρια και τις αλλαγές. Η ψηφιακή κάρτα θεσμοθετείται 
μέσω του «Εργάνη II» και επιδιώκεται να συμβάλει 
στην καταπολέμηση της μαύρης εργασίας και των 
απλήρωτων υπερωριών. Οι εργοδότες θα δηλώνουν 
πλέον ψηφιακά τα σχήματα ωραρίου ή τροποποίη-
σης ωραρίου, ώστε να διασταυρώνονται αυτόματα σε 
πιθανό έλεγχο από τους επιθεωρητές του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας. Μέσω της ψηφιακής κάρ-
τας του εργαζόμενου, που θα είναι συνδεδεμένη με 
το σύστημα «Εργάνη ΙΙ» σε πραγματικό χρόνο, θα 

υπάρχει καλύτερη διασταύρωση των στοιχείων για 
την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την επιβο-
λή προστίμων σε περίπτωση πραγματοποίησης υπε-
ρωριών που δεν πληρώνονται. Μέσω της κάρτας θα 
καταγράφεται η ώρα εισόδου και εξόδου των εργα-
ζομένων σε ηλεκτρονικό ρολόι παρουσίας προσωπι-

κού (ωρομέτρηση) και θα διαβιβάζονται αυτόματα με 
ηλεκτρονικό τρόπο στο σύστημα «Εργάνη ΙΙ», όπου 
και θα διασταυρώνονται. Το νέο σύστημα θα επιτρέ-
πει την online παρακολούθηση του ωραρίου των 
εργαζομένων, γεγονός που θα συμβάλει στη διευκό-
λυνση της διευθέτησης του ωραρίου.

Αλλά η πιο σημαντική αλλαγή θα αφορά τη με-
ταρρύθμιση του πλαισίου των υπερωριών. Οι επιχει-
ρήσεις θα μπορούν να απασχολούν, με συγκεκριμέ-
νες προϋποθέσεις, εργαζομένους έως δέκα ώρες 
ημερησίως, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, εφόσον εντός 
εξαμήνου εξοφλούν τις επιπλέον ώρες πέραν του 
οκταώρου, με αντίστοιχη μείωση ωρών σε άλλες ερ-
γάσιμες ημέρες ή με ρεπό ή με ημέρες αδείας. Υπεν-
θυμίζεται ότι σήμερα, στη βιομηχανία, ο αριθμός των 
νόμιμων υπερωριών που εγκρίνονται ανά 6μηνο δεν 
ξεπερνά τις 45 ώρες.

Μάλιστα, αν δεν είναι εφικτή η υπογραφή επιχει-
ρησιακής σύμβασης, το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασί-
ας θα μπορεί μετά από προσφυγή του εργοδότη να 
δίνει την έγκρισή του για τους συμψηφισμούς των 
ωρών υπερεργασίας ή υπερωρίας με μείωση εργάσι-
μου χρόνου σε άλλη χρονική στιγμή.

Δύο ακόμη παρεμβάσεις θα αφορούν αφενός την 
κατάργηση της αναχρονιστικής διάκρισης αποζημι-
ώσεων απόλυσης μεταξύ υπαλλήλων και εργατο-
τεχνιτών και τη θεσμοθέτηση του δικαιώματος, μετά 
την προειδοποίηση για απόλυση και μέχρι αυτήν, ο 
εργοδότης να δικαιούται να αξιώσει να μην προσέρ-
χεται ο εργαζόμενος στην εργασία, αλλά βεβαίως να 
μισθοδοτείται.

Νέο τοπίο στις εργασιακές σχέσεις 
Τι προβλέπεται για υπερωρίες, ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και συνδικαλιστικό νόμο

σε ισχύ με βάση τον νέο ασφαλιστικό νόμο Βρούτση (Ν. 
4670/2020).

Από την εφαρμογή του νέου μέτρου κερδισμένοι είναι 
περίπου 25.000-30.000 συνταξιούχοι που ξεκίνησαν να 
εργάζονται μετά τις 13 Μαΐου 2016 ή συνταξιοδοτήθη-
καν μετά την ίδια ημερομηνία και συνεχίζουν εργαζόμε-
νοι. Αυτοί λαμβάνουν μειωμένη κατά 60% κύρια και επι-
κουρική σύνταξη και βάσει της νέας απόφασης θα έπρεπε 
από τον περυσινό Μάρτιο η σύνταξη που τους καταβάλ-
λεται να είναι μειωμένη κατά 30% κι όχι κατά 60% που 
όριζε ο νόμος Κατρούγκαλου, ωστόσο το νέο πλαίσιο δεν 
έχει εφαρμοστεί ακόμη.

Προκαταβολή σύνταξης
Τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσει η προκαταβολή σύ-

νταξης στους εν αναμονή συνταξιούχους, με τη σχετική 
τροπολογία να ψηφίζεται έως το τέλος του Φεβρουαρί-
ου. Η προκαταβολή σύνταξης θα κυμαίνεται ανάλογα με 

το «προφίλ» του ασφαλισμένου και θα χορηγείται στους 
ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ που υποβάλλουν αίτηση 
συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, 
έναντι της σύνταξης που δικαιούνται. Η προκαταβο-
λή σύνταξης είναι ακατάσχετη και συμψηφίζεται με τα 
ποσά σύνταξης που θα χορηγηθούν με την προσωρινή 
και οριστική απόφαση συνταξιοδότησης. Η προκαταβο-
λή θα δίνεται είτε βάσει των στοιχείων που τηρούνται 
στον e-ΕΦΚΑ είτε με υπεύθυνη δήλωση. Το ποσό της 
εκάστοτε προκαταβολής σύνταξης θα υπολογίζεται από 
τον επόμενο μήνα της υποβολής της αίτησης συνταξιο-
δότησης έως την έκδοση προσωρινής σύνταξης ή, για τις 
περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει αυτή, έως την έκδοση της 
οριστικής. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί στις αιτήσεις συντα-
ξιοδότησης που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος 
της (έκδοση του ΦΕΚ), αλλά και σε όλες τις εκκρεμείς 
αιτήσεις συνταξιοδότησης για τις οποίες δεν έχει εκδο-
θεί προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης. Σύμφωνα με 

πηγές του υπουργείου Εργασίας, άμεσα δικαιούχοι της 
προκαταβολής θα είναι περίπου 100.000 ασφαλισμένοι.

Για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, το ποσό που θα 
δοθεί ως προκαταβολή θα διαμορφωθεί ως εξής:

• Στα 384 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 15 έτη ασφάλισης 
(ή 4.500 ημέρες εργασίας) και ηλικία 67 ετών και άνω.

• Στα 384 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 20 έτη ασφάλισης 
(ή 6.000 ημέρες εργασίας) και ηλικία 62 έως 67 ετών.

• Στα 360 ευρώ για κατ’ ελάχιστον 15 έτη ασφάλισης 
(ή 4.500 ημέρες εργασίας) και ηλικία 62 έως 67 ετών.

• Στα 360 ευρώ αν ο αιτών έχει δικαίωμα συνταξιοδό-
τησης και είναι κάτω των 62 ετών.

Χορήγηση προκαταβολής 384 ευρώ προβλέπεται για 
τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου του ασφα-
λισμένου, ενώ και στους αιτούντες συνταξιοδότησης 
λόγω αναπηρίας χορηγείται ως προκαταβολή σύνταξης 
το ποσό των 384 ευρώ.

οικονομία
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Ο Βουλευτής Καβάλας της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης στην «Κarfitsa»

Ατυχής επικοινωνιακός χειρισμός 
της Μενδώνη, όχι λόγος αποπομπής

Στον πλευρό της Λίνας Μενδώ-
νη συντάσσεται ο βουλευτής 
Καβάλας της ΝΔ Μακάριος 

Λαζαρίδης, τονίζοντας σε συνέντευξη 
του στην karfitsa πως «στην υπουργό 
Πολιτισμού καταλογίζεται ατυχής επι-
κοινωνιακός χειρισμός της υπόθεσης, 
όμως αυτός δεν είναι λόγος αποπο-
μπής της από την θέση της». 

Αναφορικά με τις αντιδράσεις που έχει 
ξεσηκώσει το νομοσχέδιο για δημιουργία 
αστυνομίας πανεπιστημίων, ο κ.Λαζα-
ρίδης απαντώντας και στις αιτιάσεις της 
αντιπολίτευσης, υπογραμμίσει πως «στα 
ελληνικά Πανεπιστήμια ουσιαστικά κα-
ταστρατηγείται η Δημοκρατία, αφού μια 
μικρή, μειοψηφία επιβάλλει τις θέσεις 
της, κάποιες εκ των οποίων, κινούμενες 
εκτός νόμου. Σχετικά με το μονίμως στην 
επικαιρότητα μεγάλο θέμα της πανδημί-
ας, ο βουλευτής Καβάλας εμφανίζεται 
αισιόδοξος ότι «τα πιο δύσκολα έχουν 
περάσει και ότι σύντομα θα μπορέσουμε 
να πάρουμε ξανά τις ζωές μας πίσω». 

Ο κορωνοϊός συνεχίζει να μας 
ταλαιπωρεί σε πολλά επίπεδα με το 
οικονομικό πλήγμα να μεγαλώνει. 
Θα ληφθούν επιπλέον μέτρα στήρι-
ξης εργαζομένων και επιχειρήσεων; 
Υπάρχουν τα οικονομικά περιθώρια; Η 
Κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή της 
υγειονομικής κρίσης, βρίσκεται σταθερά 
δίπλα σε εργαζόμενους, επιχειρήσεις, 
ανέργους, αγρότες και νοικοκυριά. Παρά 
τα μειωμένα έσοδα και τις αυξημένες δα-
πάνες, είναι κοντά στην κοινωνία και ει-
δικά στους πιο ευάλωτους με ένα γενναι-
όδωρο πακέτο στήριξης. Και συνεχίζει τη 
στήριξη αυτή με διάφορα χρηματοδοτικά 
εργαλεία. Ταυτόχρονα, με τη συνετή και 
υπεύθυνη πολιτική που ακολουθήθηκε, 
έχουμε κρατήσει και ταμειακές εφεδρεί-
ες, δεδομένης της άγνωστης διάρκειας 
της πανδημίας. Θα παραμείνουμε στο 
πλευρό κάθε επαγγελματικής και κοι-
νωνικής ομάδας, κάθε πολίτη, για όσο 

χρειαστεί. Όλοι μαζί, θα περάσουμε στην 
ασφαλή απέναντι όχθη του ποταμού. Και 
αυτή η στιγμή δεν δείχνει να αργεί.

Ποια είναι η μεγαλύτερη ανησυχία 
σας σχετικά με τον ιό; Οι αντοχές της 
οικονομίας; Οι αντοχές του Εθνικού 
Συστήματος υγείας; Οι μεταλλάξεις; Ή 
ο βαθμός αποτελεσματικότητας των 
εμβολίων, που αποτελούν και την με-
γαλύτερη ελπίδα μας για επιστροφή 
στην κανονικότητα περασμένων ετών; 
Κύριε Νεοχωρίτη, οι συνθήκες που βι-
ώνουμε τον τελευταίο χρόνο, όπως 
άλλωστε όλος ο πλανήτης, είναι πρω-
τόγνωρες. Πρωτόγνωρες όσον αφορά 
τα ύπουλα κτυπήματα του «αόρατου 
εχθρού», όσον αφορά τις μεταμορφώ-
σεις του, όσον αφορά την πίεση που 

άσκησε και συνεχίζει να ασκεί στο Εθνι-
κό Σύστημα Υγείας και ασφαλώς όσον 
αφορά τις οικονομικές συνέπειες αυτής 
της εφιαλτικής περιπέτειας. Η Κυβέρνη-
ση, με σχέδιο και αποφασιστικότητα, έχει 
καταφέρει να ισορροπήσει με επιτυχία 
σε αυτό το δύσκολο στοίχημα. Σε σχέση 
με ό,τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες, 
ακόμα και τις πιο αναπτυγμένες από την 
Ελλάδα, βάσει των επίσημων στοιχείων, 
διαπιστώνουμε ότι τα πήγαμε και συνε-
χίζουμε να τα πηγαίνουμε πολύ καλά. 
Η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να 
ακούει τους ειδικούς και να αποφασίζει 
με γνώμονα τις εισηγήσεις τους, ήταν -εκ 
του αποτελέσματος κρινόμενη- πετυχη-
μένη. Στόχος μας είναι να βρισκόμαστε 
πάντα μπροστά από τις εξελίξεις και να 

μην τρέχουμε πίσω από αυτές. Την ίδια 
στιγμή, ο εμβολιασμός του πληθυσμού 
έχει ξεκινήσει, μέχρι στιγμής λειτουργεί 
ο αρχικός σχεδιασμός, έχουν γίνει σχε-
δόν 900.000 εμβολιασμοί και φαίνεται 
ότι οι όποιες καθυστερήσεις των φαρ-
μακευτικών εταιριών, αντιμετωπίζονται 
άμεσα, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 
εμβολίων, που ρωτάτε, ο λόγος ανήκει 
στους ειδικούς, με πρώτο τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας, που έχει αποφανθεί, 
βάσει των κλινικών δοκιμών, ότι όντως, 
αποδίδουν. Δεν έχουμε κανέναν λόγο να 
το αμφισβητήσουμε. Είμαι αισιόδοξος ότι 
τα πιο δύσκολα έχουν περάσει και ότι σύ-
ντομα θα μπορέσουμε να πάρουμε ξανά 
τις ζωές μας πίσω. 

Τα ποσά που θα καταβληθούν μέσα 
από το Ταμείο Ανάκαμψης υπολογίστη-
καν, με άλλα δεδομένα που έχουν δι-
αφοροποιηθεί προς το χειρότερο. Μή-
πως πρέπει να ξεκινήσει μία κουβέντα 
ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλει το 
«χέρι» στην τσέπη πιο βαθιά; Η αλή-
θεια είναι ότι, παρόλες τις καθυστερή-
σεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του νεο-
σύστατου Ταμείου Ανάκαμψης, έκανε ένα 
μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Ένα Ταμείο 
Ανάκαμψης που θυμίζω ό τι ήταν πρω-
τοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του 
Γάλλου Προέδρου Μακρόν και άλλων 
επτά ευρωπαίων ηγετών. Πλέον, μπορεί 
να δανείζεται σε υπερεθνικό επίπεδο, δί-
νοντας στα κράτη - μέλη τη δυνατότητα 
να χρησιμοποιούν επιχορηγήσεις και να 
προωθήσουν σημαντικές επενδύσεις και 
μεταρρυθμίσεις. Η Ελλάδα ανήκει στις 
πιο ευνοημένες χώρες της συμφωνίας, 
καθώς οι εισροές που θα λάβει (32,1 δις 
ευρώ) θα είναι από τις υψηλότερες στην 
Ευρωζώνη ως ποσοστό του Α.Ε.Π. Το 
Ταμείο Ανάκαμψης είναι διαφορετικό σε 
σχέση με οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρω-
τοβουλία του παρελθόντος, δεδομένου 
αφενός διότι πρέπει να ολοκληρωθούν 
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Όλοι μαζί, θα περάσουμε στην ασφαλή 

απέναντι όχθη του ποταμού. Και αυτή η 

στιγμή δεν δείχνει να αργεί.
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όλα τα έργα και οι επενδύσεις μέχρι το τέ-
λος του 2026 και αφετέρου επειδή κινη-
τοποιεί χιλιάδες ιδιωτικές επενδύσεις και 
την αξιοποίηση στις δημόσιες επενδύσεις 
των ΣΔΙΤ και των Εταιρειών Ενεργεια-
κών Υπηρεσιών. Η Κυβέρνηση εργάζεται 
συστηματικά για την ταχύτερη δυνατή 
εκταμίευση και αξιοποίηση πόρων από 
το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Πρωθυπουργός 
βρίσκεται σε διαρκή διαπραγμάτευση με 
τους ομολόγους του και την ηγεσία της 
Ε.Ε., ακόμα περιμένουμε να δούμε ποιος 
θα είναι ο τελικός λογαριασμός των 
συνεπειών της πανδημίας και εφόσον 
κριθεί αναγκαίο, δεν υπάρχει καμία αμ-
φιβολία ότι θα διεκδικήσουμε τα μέγιστα 
δυνατά οφέλη για τη χώρα μας. 

Κατά την γνώμη σας θέμα παραί-
τησης της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας 
Μενδώνη τίθεται; Είτε γιατί παραδέ-
χθηκε ότι ξεγελάστηκε, είτε για να δι-
ευκολύνει τον πρωθυπουργό, όπως 
πρότεινε η Ευρωβουλευτής Ελίζα Βό-
ζενμπεργκ; Πολιτική ευθύνη υπάρχει 
για κάποιον όταν γνωρίζει και παραμένει 
αδρανής. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη με την 
κυρία Μενδώνη. Όταν υπήρξε η πρώτη 
επώνυμη καταγγελία, στις 6 Φεβρουαρί-
ου, δίχως δεύτερη σκέψη, ο κ. Λιγνάδης 
απομακρύνθηκε από τη θέση του. Στην 

υπουργό Πολιτισμού καταλογίζεται ατυ-
χής επικοινωνιακός χειρισμός της υπό-
θεσης, όμως αυτός δεν είναι λόγος απο-
πομπής της από την θέση της. Η μεγάλη 
εικόνα για την κυρία Μενδώνη είναι πως 
πρόκειται για μία εξαιρετική Υπουργό, με 
σημαντικό έργο στο Υπουργείο Πολιτι-
σμού.

Θα ήθελα την άποψη σας για την 
ίδρυση αστυνομίας πανεπιστημίων. 
Μήπως αντί να λύσει προβλήματα γίνει 
αιτία νέων εντάσεων; Την ίδια στιγμή η 
αντιπολίτευση τονίζει πως πανευρω-
παϊκά δεν υπάρχει ανάλογο «σώμα» 
φύλαξης και πως ο βαθμός εγκλη-
ματικότητας εντός των ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων δεν δικαιολογεί μια τέτοια 
κίνηση. Τι απαντάτε; Με αφορμή την 
αναφορά σας στο εξωτερικό, θα πρέπει 
να αναγνωρίσουμε ότι σε καμία χώρα 
δεν συναντά κανείς εικόνες όπως αυτές 
στα ελληνικά πανεπιστήμια: με τις απει-
λές και τις χειροδικίες σε βάρος καθηγη-
τών, τον βανδαλισμό ιστορικών κτιρίων, 
την λεηλασία εξοπλισμών, τη μετατροπή 
χώρων τους σε γιάφκες και σημεία παρα-
εμπορίου και τελικά με τη χρήση τους για 
οτιδήποτε άλλο εκτός από τον πραγμα-
τικό τους προορισμό. Στα ελληνικά Πα-
νεπιστήμια ουσιαστικά καταστρατηγείται 

η Δημοκρατία, αφού μια μικρή, ισχνή συ-
νήθως, μειοψηφία επιβάλλει τις θέσεις 
της, κάποιες εκ των οποίων, κινούμενες 
εκτός νόμου, στην μεγάλη πλειοψηφία 
των φοιτητών, των καθηγητών και του 
διοικητικού προσωπικού. Με τον πρό-
σφατη νόμο που ψήφισε η Βουλή, θε-
σμοθετήσαμε την προστασία της ακαδη-
μαϊκής ελευθερίας και την αναβάθμιση 

του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με την 
ελεγχόμενη είσοδο, την προστασία του 
χώρου και την περιφρούρηση του. Έτσι, 
θα αποτρέπονται έκνομες ενέργειες. 
Γιατί ασφάλεια σημαίνει ελευθερία. Και 
ελευθερία είναι να εκφράζονται ανοιχτά 
όλες οι γνώμες, όχι να επιβάλλονται με 
κρέμασμα ταμπέλας στο λαιμό των πρυ-
τάνεων.

συνέντευξη
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Οι ζυμώσεις και οι πρωτοβουλίες για να βγει η βαριά ελληνική βιομηχανία από το τέλμα 

Αισιόδοξα μηνύματα 
για τον τουρισμό του 2021

Πιστοποιητικά εμβολιασμού, 
PCR tests covid και rapid 
tests για όλους όσοι έρχο-

νται από το εξωτερικό και οι διμερείες 
συμφωνίες  ανάμεσα στην Ελλάδα και 
τις χώρες που μπορούν να υποστη-
ρίξουν την φετινή τουριστική σεζόν 
είναι τα  «κλειδιά» της τουριστικής 
ανάκαμψης του 2021  όπως αναφέρει 
στην karfitsa ο πρόεδρος της ΠΟΞ 
Γρηγόρης Τάσσιος επισημαίνοντας  ότι 
«σημαντική προυπόθεση είναι να κρα-
τηθεί η χώρα μας στο πράσινο χρώμα 
του χάρτη της Ευρώπης και φυσικά, 
όλοι μας να συμβάλλουμε προς αυτήν 
την κατεύθυνση». 

Κρατήσεις για το καλοκαίρι,  εκτός 
όσων έχουν μεταφερθεί μέσω των 
vouchers για το 2021, ουσιαστικά δεν 
υπάρχουν  γιατί όλοι περιμένουν τα επι-
δημιολογικά δεδομένα με αποτέλεσμα 
όλα τα δεδομένα να συνηγορούν στο ότι 
η σεζόν θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Οι αποφάσεις για το πιστοποιητικό 
εμβολιασμού αναμένονται μέχρι τα τέλη 
Μαρτίου οπότε για τους επιχειρηματίες 
του Τουρισμού ακόμη και αν η σεζόν αρ-
γήσει να ξεκινήσει, το στοίχημα θα είναι 
να παραταθεί όσο γίνεται περισσότερο, 
ώστε να περιοριστούν και οι φετινές 
σημαντικές απώλειες στην τουριστική 
οικονομία. Στόχος είναι να επιτευχθεί 
τζίρος της τάξης του 50% του 2019 
ώστε να μπορέσουν οι επιχειρηματίες να 
ανακάμψουν από την καταστροφή του 
2020. Επίσης σημαντικό ρόλο θα παίξει 
και η στήριξη της Πολιτείας στα αιτήμα-
τα των ξενοδόχων για επιδότηση για το 
2021 των ασφαλιστικών εισφορών των 
υπαλλήλων που αγγίζουν τους 210.000 
στο σύνολο τους, προκειμένου να μπο-
ρέσουν να προσλάβουν προσωπικό και 
να ανακουφιστούν από τα χρέη της προ-
ηγούμενης χρονιάς. 

 «Προς το παρόν γίνονται μεγάλες 
προσπάθειες να ανοίξει η χώρα για το 
Ορθόδοξο Πάσχα, κάτι που για τη βό-

ρεια Ελλάδα είναι μεγάλο στοίχημα, κα-
θώς έχουμε γείτονες τους ομόθρησκους 
Βούλγαρους, Ρουμάνους και Σέρβους. 
Εκτιμώ, ωστόσο, ότι ο τουρισμός θα 
πάει καλύτερα από τον Ιούνιο και μετά», 
τονίζει ο κ Τάσσιος και εξηγεί.: «Είναι 
πολύ δύσκολο να έχουμε αφίξεις προς 
το Πάσχα των Καθολικών, τον Απρίλιο, 
ευελπιστούμε να δούμε τους πρώτους 
τουρίστες αρχές Μαΐου, αρκεί βέβαια να 
προχωρήσουν ταχύτερα οι εμβολιασμοί» 
αναφέρει ο κ. Τάσσιος. 

Κρίσιμη θεωρείται η έκθεση για τον 
τουρισμό στο Βερολίνο, στα τέλη Μαρ-
τίου οπότε αναμένεται να τεθούν όλα τα 
ερωτήματα και τα ζητήματα των ημερών 
και του κλάδου από τους tour operators.  
Στόχος είναι να ευοδωθούν οι  συζητή-
σεις για το πώς μπορούν να ανοίξουν 
ασφαλείς ταξιδιωτικοί διάδρομοι και με 
Ουκρανία,  Καναδά, Κίνα, Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα, και  Σαουδική Αραβία.

Το θετικό, πάντως, είναι ότι η Eλλάδα 
βρίσκεται, σε αυτή τη φάση για το καλο-
καίρι στις πρώτες προτιμήσεις του ευρω-
παϊκού κοινού, απ’ όπου ούτως ή άλλως 
η χώρα μας αντλεί το μεγαλύτερο κομ-

μάτι της τουριστικής κίνησης, όπως προ-
κύπτει τόσο από εκθέσεις όσο και από τα 
μηνύματα των tour operators και των 
αεροπορικών εταιρειών που προγραμ-
ματίζουν απευθείας πτήσεις με ελληνικά 
νησιά. Ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός ταξι-
διωτικός οργανισμός, η TUI, με πελατο-
λόγιο 21 εκατομμυρίων τουριστών στην 
Ευρώπη, διαπιστώνει, με βάση τις πρώ-
τες τάσεις κυρίως από αναζητήσεις ότι 
για φέτος το καλοκαίρι η Ελλάδα μαζί με 
την Ισπανία είναι οι δύο πιο δημοφιλείς 
προορισμοί διακοπών για τους Ευρωπαί-
ους. Οι Βρετανοί δείχνουν προτίμηση για 
την Ελλάδα για διακοπές κατά τη διάρ-
κεια του Αυγούστου.

Πρωτοβουλία για επιδότηση 
των PCR τεστ από τους 
επιχειρηματίες της Χαλκιδικής 
Τα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλ-

κιδικής ανέλαβαν την πρωτοβουλία για 
την κάλυψη του 50% του κόστους του 
τεστ ανίχνευσης κορονοϊού που απαιτεί-
ται να κάνουν οι τουρίστες που περνούν 
τα σύνορα της χώρας με προορισμό τη 
Χαλκιδική,. Πρόκειται για μια πρωτο-

βουλία που πήρε ο ίδιος ο πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, 
Γρηγόρης Τάσιος και υιοθετήθηκε από 
τους επαγγελματίες της Χαλκιδικής. Ο 
τουρίστας με προορισμό την Χαλκιδική 
θα επιδεικνύει το τεστ μαζί με την από-
δειξη κατά το check in στο κατάλυμα και 
θα τού επιστρέφεται το ήμισυ του ποσού 
που έχει καταβάλει. Η κάλυψη θα αφορά 
σε τουρίστες  που θα έχουν κάνει κρατή-
σεις για περισσότερες από επτά ημέρες 
ενώ η πρωτοβουλία θα έχει  ανταποδοτι-
κό χαρακτήρα π.χ δωρεάν διανυκτερεύ-
σεις. 

Η καταστροφή του τουρισμού 
το 2020 με αριθμούς  
Τουλάχιστον αποκαρδιωτικά χαρα-

κτηρίζονται τα οικονομικά στοιχεία στον 
τουριστικό κλάδο όπως προκύπτει από 
την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι 
απώλειες για τον τουριστικό κλάδο δια-
μορφώθηκαν στα 13,89 δισ. Ευρώ με τις 
εισπράξεις να καταγράφουν μείωση κατά 
76,5% σε σύγκριση με το 2019. ( 2020 - 
4,28 δισ. ευρώ, 2019 - 18,17 δισ. Ευρώ). 
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Θέλουν να ανατρέψουν το σχεδιασμό του ΤΑΙΠΕΔ 

Αγώνας για να μην «φύγουν» 
τα ιαματικά λουτρά από τους Δήμους 

Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί  
περισσότεροι από 50 δήμοι της 
χώρας με επικεφαλής την Κε-

ντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας προκει-
μένου να ανατρέψουν τον σχεδιασμό 
τύπου ΤΑΙΠΕΔ για τα Ιαματικά Λουτρά 
των περιοχών τους.

Το υπουργείο Τουρισμού δέχεται πιέ-
σεις προκειμένου να αποσύρει το σχέδιο 
νόμου που θα εντάσσει όλες τις ιαματι-
κές πηγές της χώρας σε μια ανώνυμη 
εταιρεία με την επωνυμία «Ιαματικές Πη-
γές Ελλάδας – ΙΠΕ Α.Ε.», της οποίας τον 
έλεγχο θα έχει κατά 80% το Ελληνικό 
Δημόσιο.

Σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο νό-
μου, η ΙΠΕ Α.Ε. θα συσταθεί με σκοπό τη 
διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και 
αξιοποίηση των φυσικών ιαματικών πό-
ρων μαζί με τις εγκαταστάσεις τους και 
του περιβάλλοντος χώρου, σε ακτίνα χι-
λίων μέτρων (1.000 μ.), που αποτελούν 
περιουσία του Δημοσίου ή/και των οικεί-
ων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΟΤΑ).

Η διάρκεια της ΙΠΕ θα είναι πενήντα 
έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου ενώ θα μπορεί να παραταθεί με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 
θα ανέρχεται στα 5 εκατ. ευρώ, και θα 
καλύπτεται κατά 80% από το Ελληνικό 
Δημόσιο και κατά 20% από την Κεντρική 
Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

Αν υλοποιηθεί αυτός ο σχεδιασμός 
τότε οι δήμοι δεν θα έχουν ουσιαστική 
δικαιοδοσία αλλά ούτε και οικονομικά 
οφέλη από τις πηγές. 

Οι περισσότεροι Δήμοι έχουν λάβει 
ή βρίσκονται στη διαδικασία λήψης των 
Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) των 
εγκαταστάσεών τους. Πολλοί βρίσκονται 
σε διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμών 
για την ανεύρεση επενδυτή, αρκετοί συμ-
μετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα 
για την αναβάθμιση των υποδομών τους, 
ενώ άλλοι συμμετέχουν ήδη σε εταιρικά 

σχήματα εκμετάλλευσης των ιαματικών 
φυσικών πόρων τους

SOS για τα Λουτρά Λαγκαδά 
 Τα λουτρά Λαγκαδά είναι από τα πα-

λαιότερα στην Ελλάδα και  τα μοναδικά 
που λειτουργούν στην Θεσσαλονίκη 
μετά το κλείσιμο των λουτρών Θέρμης 
τα οποία ανήκουν στο δήμο Θεσσαλονί-
κης και των λουτρών Απολλωνίας που 
ανήκουν στο δήμο Βόλβης. 

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Λαγκα-
δά Γιάννη Ταχμτζίδη στις εγκαταστάσεις 
έχει γίνει πολυέξοδη επένδυση ενώ 
έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες για να 
γίνει διαγωνισμός προκειμένου να βρε-
θεί επενδυτής ο οποίος, σε συνεργασία 
με το δήμο θα αναλάβει τη λειτουργία 
τους. Ο Δήμαρχος Λαγκαδά  από κοινού 
με άλλους δημάρχους, προχώρησαν σε 
ενημέρωση βουλευτών όλων των κομ-
μάτων, του αντιπροέδρου της ΚΕΔΕ Λά-
ζαρου Κυρίζογλου, καθώς επίσης και του 

προέδρου της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονί-
ας, Ιγνάτιου Καϊτετζίδη

«Όχι» από τον δήμαρχο Αλμωπίας 
«Είναι αδιανόητο αυτό που πάει να γί-

νει, γιατί πέρα από όλα τα άλλα, η έκταση 
όπου βρίσκονται οι Ιαματικές Πηγές Λου-
τρακίου είναι ιδιόκτητη και ανήκει πρώτα 
στην τοπική κοινότητα και φυσικά στον 
Δήμο» επισημαίνει ο δήμαρχος Αλμωπί-
ας, Χρήστος Μπάτσης.

Ο Απόστολος Πάνας για 
τα Λουτρά της Αγίας Παρασκευής 
«Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθε-

ση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου 
Τουρισμού συστήνεται Ανώνυμη Εταιρία 
με επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλά-
δας» (ΙΠΕ),  και ευνοείται στην ουσία η 
δήμευση περιουσιών που ανήκουν στους 
Δήμους, αφού πολλές είναι ιδιοκτησία 
τους, σε άλλες έχουν επενδύσει και στις 
υπόλοιπες τους έχει δοθεί η χρήση για 40 

χρόνια.
Η κατάσταση αυτή πλήττει σημαντικά 

και τα Ιαματικά Λουτρά της Αγίας Παρα-
σκευής στη Χαλκιδική και δίνει ακόμη 
ένα αρνητικό πρόσημο στην ανάπτυξη 
του ιαματικού τουρισμού στον τόπο μας» 
τονίζει ο βουλευτής Χαλκιδικής Απόστο-
λος Πάνας.

Η παρέμβαση της ΚΕΔΕ 
Η ΚΕΔΕ ζητάει την άμεση απόσυρση 

του επίμαχου νομοσχεδίου του υπουρ-
γείου Τουρισμού, με τίτλο: «Ανάπτυξη 
ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατά-
ξεις», των άρθρων 7 έως 14, που αφορά 
τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας «Ια-
ματικές Πηγές Ελλάδος (ΙΠΕ) όπου τον 
πλήρη έλεγχο θα έχει ο εκάστοτε υπουρ-
γός Τουρισμού. 

 Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ στην τελευταία συ-
νεδρίαση του σώματος τάχθηκε ομόφω-
να κατά του νομοσχεδίου
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Άρχισαν να ηχογραφούνται τα πρακτικά στο Εφετείο Θεσσαλονίκης 

Εγκαταλείπουν τη στενογραφία 
και στις ποινικές δίκες 

Η εικόνα του τετραδίου με τις 
συντομογραφίες του γραμ-
ματέα στα ποινικά δικαστήρια 

αρχίζει να μπαίνει στο χρονοντούλαπο 
της Ιστορίας. Στο Εφετείο Θεσσαλονί-
κης άρχισε να εφαρμόζεται πρόγραμ-
μα ηχογράφησης πρακτικών και στις 
ποινικές δίκες, όπως ισχύει τα τελευ-
ταία χρόνια στις Πολιτικές διαδικασίες. 
Ήταν ένα πάγιο αίτημα όλων των πα-
ραγόντων της δικαιοσύνης, προκειμέ-
νου να μην υπάρχει αμφιβολία για τα 
όσα καταγράφηκαν σε ένα δικαστήριο. 

Στα ποινικά δικαστήρια της χώρας 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται η μέθοδος 
της… στενογραφίας. Αν εξαιρέσει κανείς 
γραμματείς που ανέβασαν στις δικαστι-
κές έδρες τα lap top τους, καθώς τους 
εξυπηρετούσε να σημειώνουν εκεί όσα 
άκουγαν κατά τη διάρκεια της διαδικα-
σίας, κατά τ’ άλλα το… τεφτέρι ήταν η 
βασική μέθοδος τήρησης των πρακτι-
κών. Με σοβαρές ελλείψεις όμως καθώς 
πολλές φορές ήταν αδύνατο για οποιον-
δήποτε γραμματέα να καταγράψει με το 
χέρι όλες τις καταθέσεις των μαρτύρων 
και τις απολογίες των κατηγορουμένων. 
Έτσι αρκετοί συνήγοροι υπεράσπισης 
αντιδρούσαν στην… απώλεια συγκεκρι-
μένων τμημάτων καταθέσεων, καθώς 
θεωρούσαν ότι είναι πολύ σημαντικά για 
την απόφαση, όμως αυτά δεν είχαν κατα-
γραφεί. Και είναι αλήθεια πως ειδικά σε 
μεγάλες δίκες, η καταγραφή όλων των 
καταθέσεων είναι αδύνατη, ακόμη και αν 
χρησιμοποιούνται δύο γραμματείας, που 
κατά κανόνα είναι ένας.  

Τα τελευταία χρόνια στις Πολιτικές 
δίκες το πρόβλημα λύθηκε με την ηχο-
γράφηση των πρακτικών. Στα περισσότε-
ρα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, ειδικά 
στους χώρους του Εφετείου, υπάρχει 
εγκατεστημένο στην έδρα σύστημα ηχο-
γράφησης. Στη συνέχεια, εταιρίες έχουν 
αναλάβει την απομαγνητοφώνηση των 
πρακτικών, πληρώνοντας υπαλλήλους 

με τη… σελίδα ή με το δικαστήριο. Ειδι-
κά στις πολιτικές δίκες οι καταθέσεις των 
μαρτύρων είναι ιδιαίτερα ουσιώδεις, κα-
θορίζοντας την έκβαση της διαδικασίας, 
όπως και οι τοποθετήσεις – ερωτήσεις 
των συνηγόρων. Εδώ και λίγες ημέρες το 
ίδιο άρχισε να γίνεται, αρχικά σε πιλοτική 
φάση, στις ποινικές δίκες του Εφετείου.  

«Είναι πολύ θετική εξέλιξη. Είναι ένα 
αίτημα που είχαμε εδώ και χρόνια. Είναι 
κάτι που αναβαθμίζει την ποιότητα της 
απονομής της δικαιοσύνης», σημείωσε 
μιλώντας στην Karfitsa ο πρόεδρος του 
δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης 
Στάθης Κουτσοχήνας. 

 
Με ακουστικά και… record  
Πλέον οι γραμματείς των ποινικών 

δικών δεν θα έχουν στυλό, εκτός εξαι-
ρετικών περιπτώσεων για λόγους ασφα-
λείας, όμως ακουστικά και μία συσκευή 
με record, pause και stop. Θα χρησιμο-
ποιηθούν οι συσκευές ηχογράφησης που 
είναι ήδη στις έδρες των δικαστηρίων. 
«Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην πιστή 

καταγραφή των όσων λέγονται και στην 
ποιότητα της διαδικασίας και των απο-
φάσεων», σημείωσε ο κ. Κουτσοχήνας. 
«Δηλαδή στην ποιότητα της απονομής 
της δικαιοσύνης».  

Οι δικηγόροι επανειλημμένως έχουν 
διατυπώσει ενστάσεις για την παραδο-
σιακή διαδικασία, όπως άλλωστε και οι 
ίδιοι οι δικαστικοί υπάλληλοι. «Υπήρχε 
θέμα με την έννοια ότι η καταγραφή γι-
νόταν χειρόγραφα από έναν γραμματέα, 
όση προσπάθεια και προσοχή να κατέβα-
λε δεν μπορούσε να είναι πιστή καταγρα-
φή όσων λέγονται στη διαδικασία. Υπήρ-
χε πάντα κίνδυνος να μην μεταφερθεί 
κάτι με ακρίβεια και να έχει ως συνέπεια 
στην απόφαση», τόνισε ο κ. Κουτσοχή-
νας. Πλέον αυτά θα ανήκουν στο παρελ-
θόν και τουλάχιστον στο Εφετείο, όλα θα 
ηχογραφούνται.  

Βέβαια, σύμφωνα με την αναθεωρη-
μένη υπουργική απόφαση, με τη διαδικα-
σία ηχογράφησης δεν θα καταγράφονται 
ούτε η πρόταση του εισαγγελέα, ούτε οι 
αγορεύσεις των δικηγόρων. Μέχρι τώρα 

στις δικαστικές αποφάσεις οι θέσεις των 
συγκεκριμένων πάντα διατυπωνόταν συ-
νοπτικά, χωρίς λεπτομέρειες. «Δικονο-
μικά έχει σημασία το να καταγράφονται 
όλα επειδή μπορεί να προκύπτουν νο-
μικά ζητήματα που δεν αποτυπώνονται 
εάν δεν γίνεται πλήρης καταγραφή των 
πρακτικών», σημείωσε ο πρόεδρος των 
δικηγόρων.   

Η απόφαση για ηχογράφηση ισχύει 
για περιορισμένο αριθμό Εφετείων σε 
όλη τη χώρα και αφορά μόνον τις δικα-
στικές υπηρεσίες οι οποίες συνδέονται 
με το πρόγραμμα «Σόλων» και βρίσκο-
νται on line. Έτσι αρχικά η ηχογράφηση 
θα εφαρμοστεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Πειραιά και Χαλκίδα, με την ελπίδα άμε-
σα να επεκταθεί. Η απομαγνητοφώνηση 
αναμένεται να γίνει με τον ίδιο τρόπο, 
προκαλώντας αντιδράσεις από τους 
υπαλλήλους, δηλαδή από εταιρίες που 
θα αναλάβουν αυτό το έργο και όχι δικα-
στικούς υπαλλήλους

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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«Καμπάνες»… εκτός πλαισίου για δυστυχήματα στην άσφαλτο

Μεθυσμένοι οδηγοί στο εδώλιο για 
κακούργημα 

H ταν απόγευμα της 5ης Αυγού-
στου 2013. Κατακαλόκαιρο 
και η κίνηση στο ρεύμα της 

επιστροφής από τη Χαλκιδική προς τη 
Θεσσαλονίκη είχε κυκλοφορία, όμως 
τα οχήματα κινούνταν με κανονικές 
ταχύτητες. 

Μέχρι που ένα ΙΧ με ριψοκίνδυνους 
ελιγμούς προσπερνάει το ένα μετά το 
άλλο τα αυτοκίνητα, σαν να είναι στα-
ματημένα. Κινείται με 180 χιλιόμετρα 
την ώρα και μπαινοβγαίνει ακόμη και 
στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης. Μέχρι 
που πέφτει πάνω σε ένα ΙΧ, που ήταν 
στη δεξιά λωρίδα. Νεκρή μία 40χρονη. 
Καθόταν δίπλα στο παιδί της, στο πίσω 
κάθισμα του αυτοκινήτου.  

Για τη συνήθη πρακτική των δικαστη-
ρίων ένα τέτοιο τροχαίο θα παραπέμπο-
νταν στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο και 
ο οδηγός θα έφευγε με μία ποινή με ανα-
στολή. Οι συγγενείς του θύματος αγα-
νακτισμένοι θα διαμαρτύρονταν για την 
επιεική αντιμετώπιση ενός τέτοιου τρο-
χαίου από τη Δικαιοσύνη. Η αίσθηση της 
ατιμωρησίας είναι πιο έντονη από ποτέ. 
Εκτός σπάνιων περιπτώσεων. Η υπόθε-
ση του τροχαίου που έγινε το 2013 στην 
εθνική Μουδανίων, δεν κατέληξε στο 
Πλημμελειοδικείο, αλλά στο Μεικτό Ορ-
κωτό Δικαστήριο. Η Εισαγγελία της Χαλ-
κιδικής, βλέποντας τις ιδιαίτερες συνθή-
κες του δυστυχήματος άσκησε διώξεις 
για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών 
που είχε συνέπεια τον θάνατο, σε βαθμό 
κακουργήματος. Η υπόθεση, μία από τις 
λίγες τέτοιας μορφής οδηγήθηκε στο Κα-
κουργιοδικείο. 

Οδηγός αυτοκινήτου, ήταν αυτό-
πτης μάρτυρας της κούρσας θανάτου 
του οχήματος, με τον μεθυσμένο οδηγό. 
«Τηλεφώνησα το 100 μόλις με προσπέ-
ρασε. Τους είπα ότι κάνει επικίνδυνους 
ελιγμούς και υπάρχει κίνδυνος για τους 
οδηγούς και επιβάτες. Πριν κλείσω το 
τηλέφωνο τους είπα: μάλλον δεν πρόλα-

βα βλέπω καπνούς…», κατέθεσε χαρα-
κτηριστικά στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο 
Θεσσαλονίκης που εξέτασε σε δεύτερο 
βαθμό την υπόθεση. Μάλιστα δεν δίστα-
σε να κατακεραυνώσει τέτοιες συμπερι-
φορές. «Σε τέτοια άτομα πρέπει να προ-
βλεφτεί στέρηση άδειας οδήγησης εφ’ 
όρου ζωής», συμπλήρωσε. Δικαστές και 
ένορκοι τον άκουγαν, δείχνοντας να δι-
καιολογούν την αγανάκτησή του. Σπάνια 
υποθέσεις ακραίων τροχαίων, έστω και 
με ένα θύμα, έφταναν να τιμωρούνται 
βαριά, έστω για την ηθική δικαίωση των 
συγγενών. 

 
«Επιτέλους έδωσαν σημασία…»  
Ο δικηγόρος Σπύρος Κοτλίτσας ήταν 

συνήγορος πολιτικής αγωγής στη συγκε-
κριμένη δίκη. «Επιτέλους η ελληνική δι-
καιοσύνη αποφάσισε να δώσει μεγαλύ-
τερη σημασία τι συμβαίνει στην ελληνική 
άσφαλτο», ανέφερε. Έχει αντιμετωπίσει 
εκατοντάδες περιπτώσεις τροχαίων με 

θύματα ανθρώπους που άφησαν πίσω 
τους οικογένειες. «Μέχρι σήμερα δεν 
έχουν φτάσει πολλές τέτοιες υποθέσεις 
στα Κακουργιοδικεία», διαβεβαίωσε. 

Μία ακόμη υπόθεση, με παρόμοια 
χαρακτηριστικά ακραίας συμπεριφοράς 
οδηγού ήταν αυτή που έγινε το 2017 
στην Ημαθία, όπου παρασύρθηκε και 
σκοτώθηκε ένα κορίτσι από αυτοκίνητο 
με οδηγό που κινούνταν με μεγάλη τα-
χύτητα και χωρίς να έχει άδεια οδήγησης. 
Και εκεί ο οδηγός αντιμετώπισε την ίδια 
διάταξη και οδηγήθηκε στο Κακούργη-
μα, ενώ του επιβλήθηκε σε πρώτο βαθ-
μό ποινή πέραν των 6 χρόνων κάθειρξης. 
Ο οδηγός του αυτοκινήτου που έκανε τη 
μοιραία κούρσα στη Χαλκιδική καταδι-
κάστηκε, με ελαφρυντικά σε φυλάκιση 
4 ετών και 4 μηνών, μετατρέψιμη προς 
5 ευρώ την ημέρα, ενώ πρωτόδικα του 
είχε επιβληθεί κάθειρξη μεγαλύτερη των 
5 ετών.  

Είναι αλήθεια ότι πλέον με τον νέο 

Ποινικό Κώδικα οι περιπτώσεις αυτές 
των τροχαίων δυστυχημάτων δεν αντι-
μετωπίζονται με τον ίδιο επιεική τρόπο, 
όπως παλιότερα. Πλέον η «επικίνδυνη 
οδήγηση» είναι κακούργημα και προ-
βλέπονται βαριές ποινές για υπεύθυνους 
τροχαίων που έχουν ξεπεράσει τα όρια, 
είτε αυτά είναι ταχύτητας είτε επικίνδυ-
νης οδήγησης, είτε μέθης ή οδήγησης 
με χρήση ναρκωτικών. Στις περιπτώσεις 
μάλιστα που το τροχαίο έχει θύμα, ακό-
μη και τραυματία, οι ποινές μπορεί να 
φτάσουν μέχρι τα 10 και τα 15 χρόνια 
κάθειρξη, ενώ εάν οι νεκροί είναι πε-
ρισσότεροι μπορούν να επιβληθούν και 
ισόβια (ΠΚ 290Α). «Ο νομοθέτης αντιμε-
τωπίζει πλέον τέτοιες περιπτώσεις όπως 
ακριβώς και τις δολοφονίες», έλεγαν 
νομικοί, σημειώνοντας πως οι αποφά-
σεις για τις αλλαγές αυτές επήλθαν μετά 
τα πολύνεκρα τροχαία δυστυχήματα των 
Τεμπών και του Αλιάκμονα.
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Πώς κύλησαν 365 ημέρες μέσα στην πανδημία του κορονοϊού

Από το κρούσμα μηδέν της Θεσσαλονίκης 
έως την άκρη του τούνελ… 

Ηταν 26 Φεβρουαρίου του 2020, 
όταν το πρώτο επιβεβαιωμένο 
κρούσμα κορονοϊού εντοπίστη-

κε στη Θεσσαλονίκη. Η είδηση έσκασε 
σαν «βόμβα» στην πόλη και ιδιαίτερα 
στο δημαρχιακό μέγαρο, από όπου 
είχε περάσει λίγα 24ωρα νωρίτερα η 
38χρονη «ασθενής μηδέν» μετά από 
επαγγελματικό της ταξίδι στη βόρεια 
Ιταλία.

Από τότε, η πόλη βρέθηκε στο επίκε-
ντρο και μαζί σε συναγερμό μπήκε όλη 
η χώρα. Ο υπουργός Υγείας, Βασίλης 
Κικίλιας, επισκέφτηκε εκτάκτως τη Θεσ-
σαλονίκη μαζί με τον υφυπουργό Πολι-
τικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά και σε 
σύσκεψη με τον περιφερειάρχη, Απόστο-
λο Τζιτζικώστα, τον δήμαρχο, Κωνστα-
ντίνο Ζέρβα, τους διοικητές της 3ης και 
4ης ΥΠΕ και τον πρόεδρο του Ιατρικού 
Συλλόγου συνέστησαν ψυχραιμία στους 
πολίτες, να μην πανικοβάλλονται και σε 
περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων να 
παραμένουν στο σπίτι τους και να συμ-
βουλεύονται τα νοσοκομεία αναφοράς.

Ακολούθησε το πρώτο lockdown 
του περασμένου Μαρτίου, μετά από δι-
άγγελμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου 
Μητσοτάκη, όπου τα πάντα κατέβασαν 
«ρολά». Οι δρόμοι ξαφνικά στη χώρα 
άδειασαν λόγω των περιορισμών στην 
κυκλοφορία και μετακίνηση των πολι-
τών, τα σχολεία έκλεισαν, οι επιχειρήσεις 
έβαλαν λουκέτο, οι πολίτες «έμειναν 
σπίτι». Κάθε οικονομική δραστηριότη-
τα είχε ουσιαστικά τερματιστεί μέχρι τον 
Μάιο όπου δειλά - δειλά άρχισε η επι-
στροφή σε μια νέα πραγματικότητα με 
τη μάσκα, τα αντισηπτικά και τα μέτρα 
ατομικής προστασίας να είναι σε πρώτο 
πλάνο.

«Σε λίγες μέρες συμπληρώνεται ένας 
χρόνος από την έλευση της πανδημίας 
στην πόλη, στη χώρα μας. Ένας χρόνος 
με πολλές δυσκολίες, στερήσεις, απώ-

λειες σε ζωές και περιουσίες, ένας χρό-
νος στον οποίο δοκιμάστηκαν και δοκι-
μάζονται ακόμη πολλά. Τολμώ όμως να 
πω ότι σταθήκαμε όρθιοι. Και σήμερα 
αρχίζει να προβάλλει η άνοιξη», είπε ο 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος 
Ζέρβας, αναφερόμενος σε αυτές τις 365 
ημέρες που έζησαν οι πολίτες με τον εφι-
άλτη της πανδημίας αλλά και στην έλευ-
ση του εμβολίου.

Για τη Θεσσαλονίκη σίγουρα η πιο 
δύσκολη περίοδος ήταν αυτή που κα-
ταγράφηκε μετά την 28η Οκτωβρίου, 
όπου τα κρούσματα εκτοξεύτηκαν, οι μο-
νάδες εντατικής θεραπείας γέμισαν και 
το σύστημα υγείας δέχτηκε ασφυκτικές 
πιέσεις με αποτέλεσμα να χρειαστεί και 

εθελοντική βοήθεια γιατρών και νοση-
λευτών από άλλες περιοχές της ελληνι-
κής επικράτειας για να μπορέσει να στα-
θεί όρθιο. Η Θεσσαλονίκη είχε μπει για τα 
καλά στο «κόκκινο» και το αποδείκνυαν 
και οι αναλύσεις του ΑΠΘ στα λύματα της 
πόλης, με τον κ.Ζέρβα αρκετές φορές 
να έχει χαρακτηρίσει τον Νοέμβριο ως 
«μαύρο» μήνα.

Αυτή ήταν η περίοδος του δεύτερου 
lockdown, όπου και πάλι ελήφθησαν 
«σκληρα» μέτρα για τις επιχειρήσεις 
και τους επαγγελματίες, με την έλευση 
όμως του εμβολίου λίγο πριν τη δύση 
του 2020 να αποτελεί την αισιόδοξη εί-
δηση και το πρόγραμμα «Ελευθερία» να 
τίθεται σε εφαρμογή. 

«Εμβόλια, πρωτόκολλα θεραπείας, 
μέτρα προστασίας και αυτοσυγκράτηση, 
γνώση κι εμπειρία μάς καθιστούν ανθε-
κτικούς στον ιό, ο οποίος φαίνεται σταδι-
ακά να χάνει τη μάχη με την επιστήμη, με 
την ανθρώπινη θέληση», συμπληρώνει 
ο κ.Ζέρβας αναφορικά με την πορεία της 
πανδημίας και τον τρόπο αντιμετώπισης 
της.

Βέβαια, με τη συμπλήρωση ενός χρό-
νου από την εμφάνιση της πανδημίας 
στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα ο δή-
μαρχος αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι 
φορείς εξακολουθούν να κρούουν τον 
κώδωνα του κινδύνου γνωρίζοντας πως 
δεν μπορεί να υπάρξει εφησυχασμός 
ούτε για μία στιγμή. 

«Πρώτα η δημόσια υγεία και αμέσως 
μετά η οικονομία», τονίζει ο κ.Ζέρβας 
και προσθέτει πως εφόσον τα πράγματα 
ξεφύγουν το επόμενο διάστημα και πάλι 
«σε επίπεδο κρουσμάτων, λυμάτων, 
νοσηλευόμενων σε ΜΕΘ, θα πρέπει να 
επέμβουμε άμεσα και είμαι απολύτως 
σαφής: Αν πρέπει να κλείσει κάτι, αυτό 
είναι τα σχολεία. Αν πρέπει να κλείσουν 
όλα, αυτό να γίνει έγκαιρα», λέει.

Αυτό το διάστημα είναι σε εξέλιξη το 
πρόγραμμα εμβολιασμών για άνω των 
74 ετών, στη Θεσσαλονίκη οι εμβολια-
σμοί γίνονται στο μεγαλύτερο εμβολι-
αστικό κέντρο της χώρας εντός της ΔΕΘ 
(στα περίπτερα 13 και 14), αλλά και οι 
εμβολιασμοί στις ηλικίες από 60 - 64 σε 
περιφερειακά κέντρα εμβολιασμού στη 
δυτική πλευρά της πόλης. 

Σύμφωνα με το αισιόδοξο μήνυμα 
που μεταφέρει ο υπουργός Υγείας, Βασί-
λης Κικίλιας, προς τον δήμαρχο Θεσσα-
λονίκης εάν όλα πάνε βάσει σχεδιασμού, 
στις 2 Μαΐου, που είναι το φετινό Πάσχα, 
θα έχουν εμβολιαστεί το σύνολο των κα-
τοίκων της χώρας ηλικίας άνω των 60 
ετών και οι ομάδες υψηλού κινδύνου.

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

Η Δήμητρα Βουλγαρίδου ήταν η ασθενής «μηδέν» στη Θεσσαλονίκη
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Η Δαμασκηνιά Κοζάνης ήταν το πρώτο χωριό που «χτύπησε» ο κορωνοϊός 

Εκεί που ξεκίνησε το πιο σκληρό 
lockdown της Ελλάδας 

H ταν 16 Μαρτίου 2020. Ο 
κορωνοϊός άρχισε να εξα-
πλώνεται επικίνδυνα σε όλο 

τον κόσμο. Ήταν ο «αόρατος εχθρός». 
Λίγες ημέρες μετά την καταγραφή του 
πρώτου κρούσματος, που έγινε στη 
Θεσσαλονίκη στις 26 Φεβρουαρίου, 
ένα χωριό έχει τις πρώτες απώλειες. 
«Μας έμεινε ο φόβος. Χάσαμε δικούς 
μας ανθρώπους». Ο Παύλος Τζάνας 
είναι ο πρόεδρος της Δαμασκηνιάς 
Κοζάνης. Της πρώτης ελληνικής 
περιοχής όπου επιβλήθηκε σκληρό 
lockdown. 

Η καραντίνα στη Δαμασκηνιά ήταν 
πολύ πιο σκληρή από τα σημερινά επι-
βαλλόμενα μέτρα. Περιπολικά ήταν 
νυχθημερόν στις εισόδους του χωριού, 
απαγορεύοντας την είσοδο και την έξοδο 
οποιουδήποτε. Οι κάτοικοι απαγορευό-
ταν να κινούνται εκτός των σπιτιών τους. 
Μόνον μέχρι τις αυλές. Ασφαλώς όλα τα 
καταστήματα ήταν κλειστά. Η τροφοδο-
σία γινόταν από υπαλλήλους του προ-
γράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», οι οποί-
οι έπαιρναν παραγγελίες και χρήματα 
από τους κατοίκους και τους παρέδιδαν 
τρόφιμα και φάρμακα. Δεν είχαν επινοη-
θεί ούτε τα μηνύματα, ούτε τα έγγραφα 
μετακίνησης. Ακόμη δεν υπήρχε σκέψη 
για μάσκες. Όλοι είχαν τρομοκρατηθεί,  
όπως και στη γειτονική Δραγασιά, όπου 
ταυτόχρονα επιβλήθηκε καραντίνα. Ένα 
μνημόσυνο φαίνεται πως ήταν η αφορ-
μή… 

«Χάσαμε τέσσερις στη Δαμασκηνιά 
και δύο στη Δραγασιά», λέει ο πρόεδρος 
της κοινότητας στην Karfitsa. Η καρα-
ντίνα τον είχε βρει εκτός χωριού. Όμως 
για να βοηθήσει τους συγχωριανούς του 
και την υπέργηρη μητέρα του, αποφά-
σισε να κλειστεί και αυτός «εντός των 
τειχών». Μάλιστα, τις ημέρες εκείνες 
είχε την αίσθηση ότι νόσησε και ο ίδιος. 
Την ώρα που έβλεπε συγχωριανούς του 

να διακομίζονται στα νοσοκομεία της 
περιοχής και να γεμίζουν τις εντατικές. 
«Νόμιζα τότε στην καραντίνα ότι είχα κι 
εγώ κορωνοϊό, όμως έκανα εξετάσεις και 
βγήκε ότι δεν είχα τίποτε. Μπαινόβγαινα 
στο χωριό, έτρεχα να εξυπηρετήσω τον 
κόσμο, άνθρωπος είμαι και κρύωσα», 
θυμήθηκε. 

Το πρώτο χωριό όπου επιβλήθη-
κε η πρωτοφανής καραντίνα ήταν και ο 
«μπούσουλας» για όσα θα ακολουθού-
σαν, ειδικά στο δεύτερο κύμα της παν-
δημίας μετά τον Σεπτέμβριο. «Εκείνη η 
καραντίνα ήταν η αρχή. Δεν ξέραμε τίπο-
τε. Αλλά εδώ δεν ήξεραν οι επιστήμονες, 
εμείς θα ξέραμε», διερωτήθηκε. «Ήταν 
δύσκολο, μία πρωτόγνωρη κατάστα-
ση που δεν είχε ζήσει κανείς. Ήταν λίγο 
παράξενο δεν ξέραμε τι είναι και πώς εί-
ναι», περιέγραψε ο κ. Τζάνας. Ο ίδιος είχε 
ν’ αντιμετωπίσει τον «αόρατο κίνδυνο» 
αλλά και την αμφιβολία των κατοίκων. 
«Στην αρχή είχαμε ανθρώπους που δεν 
ήθελαν να ακολουθήσουν τα μέτρα, αμ-
φέβαλλαν. Όμως μετά, όταν άρχισαν και 
έφευγαν από τη ζωή συγχωριανοί μας, 
αυτοί που πέθαναν από τον κορωνο-
ϊό, τότε άρχισαν να το σκέφτονται πάρα 
πολύ», ανέφερε ο πρόεδρος.  

 «Είχαμε αρκετές απώλειες»  
«Σε εμάς ήταν αρχές και δεν ξέραμε 

τί ακριβώς είναι. Μετά όμως όταν είδαμε 
ότι τα πράγματα δυσκολεύουν, καταλά-
βαμε ότι τελικά τα συμπτώματα που εί-
χαμε ήταν ο ιός». Ο ιερέας Δημήτρης Πα-
παδημητρούλης ήταν ένας εξ αυτών που 
νόσησαν από κορωνοϊό στη Δαμασκηνιά. 
«Το πέρασα δύσκολα», επιβεβαιώνει 
μιλώντας στην Karfitsa. Η πρεσβυτέρα 
του, νόσησε πολύ πιο βαριά. Έμεινε πολ-
λές ημέρες στο νοσοκομείο μέχρι να το 
ξεπεράσει. «Στο χωριό είχαμε αρκετές 
απώλειες», θυμάται ο ιερέας, ο οποίος 
έμεινε σπίτι του και έδωσε μάχη με τον 
κορωνοϊό, καθώς την ίδια περίοδο η σύ-
ζυγός του νοσηλευόταν.  

Θυμάται την καραντίνα και σημειώνει 
πως εκεί, στο χωριό, τα πράγματα ήταν 
πολύ πιο εύκολα από το lockdown που 
βιώνουν σήμερα οι κάτοικοι των πόλεων. 
«Εμείς εδώ στο χωριό έτσι κι αλλιώς δεν 
έχουμε πού να πάμε. Ούτε καφετέριες, 
ούτε εστιατόρια, ούτε καταστήματα.  Άντε 
να περπατούσαμε στο δρόμο. Δεν είναι 
όπως οι πόλεις με τα καταστήματα και τα 
καφέ. Απλώς εμείς τρομοκρατηθήκαμε 
και καθόμασταν μέσα», υπογράμμισε. 
Επισήμανε μάλιστα ότι δεν αμφισβήτησε 

ούτε για μία στιγμή τον κίνδυνο του κο-
ρωνοϊού. «Δεν ήμουν δύσπιστος, όταν 
βλέπεις ότι δεν είσαι καλά θα ανησυ-
χήσεις. Όταν ακούς στην τηλεόραση ότι 
υπάρχει ο ιός, αντιλαμβάνεσαι ότι η κα-
τάσταση είναι δύσκολη», απάντησε.  

Οι κάτοικοι στη Δαμασκηνιά, πλέον 
είναι ι πρώτοι οι οποίοι λαμβάνουν τα 
μέτρα. «Η αλήθεια είναι ότι προσέχουμε 
όλοι μας πάρα πολύ. Τραβήξαμε όμως 
τόσα και τόσα. Μας έμεινε αντανακλα-
στική κίνηση όταν δούμε ξένο να κά-
νουμε λίγο πίσω. Το συνηθίσαμε αυτό», 
είπε ο κ. Τζάνας. Βλέπουν την τελευταία 
περιοχή της χώρας όπου επιβλήθηκε το 
σκληρό lockdown, τον Εύοσμο  και συ-
στήνουν:  «Δεν πρέπει να διαμαρτύρεται 
κανείς με την καραντίνα. Να καθίσουν 
μέσα στα σπίτια τους, να κοιτάξουν όλα 
τα προβλεπόμενα να φορούν μάσκες, να 
κοιτάζουν όλη την ατομική υγιεινή για να 
είναι εντάξει. Όλοι μας πρέπει να κάνουμε 
υπομονή», ανέφερε ο πρόεδρος της Δα-
μασκηνιάς. Μάλιστα λέει ότι είναι αντίθε-
τος με τα μέτρα τύπου ακορντεόν. «Από 
την αρχή έπρεπε να μας κλείσουν όλους. 
Θα ήμασταν μια χαρά. Το άνοιξε κλείσε 
νομίζω ότι είναι χειρότερο». Το ίδιο και 
ο ιερέας του χωριού. «Έχω να τους πως 
ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Φυσικά 
να κρατούν τα μέτρα και να κάνουν αυτά 
που λέει το κράτος. Αυτά που συστήνουν 
οι ειδικοί. Γιατί σίγουρα ξέρουν περισσό-
τερα πράγματα από εμάς», ανέφερε ο 
εφημέριος του ναού.  

Ο πρόεδρος της Δαμασκηνιάς, μόλις 
πριν λίγες ημέρες έκανε και το εμβόλιο 
για τον κορωνοϊό. Μπορεί στο χωριό να 
πέρασαν την πανδημία στην αρχή, όμως 
είναι αλήθεια ότι κάποιοι φοβήθηκαν να 
το κάνουν. «Τώρα που βλέπουν ότι δεν 
έχει παρενέργειες, άρχισαν να πηγαίνουν. 
Κι εγώ την πρώτη νύχτα είχα λίγο πυρε-
τό, όμως αυτό ήταν. Όλα καλά», κατέλη-
ξε ο κ. Τζάνας.

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Κ Ω Σ Τ Α Σ  Κ Α Ν Τ Ο Υ Ρ Η Σ
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Εμβόλιο και επιστροφή στην εργασία για τους 60αρηδες

Η ευτυχία των μεσήλικων 
έρχεται μέσα από τα εμβόλια

Η επιχείρηση «Ελευθερία» 
παίρνει σάρκα και οστά και 
στους πολίτες της παραγωγι-

κής ηλικίας δίνοντας τους μια ανάσα 
ασφάλειας και την πεποίθηση ότι 
μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους 
κάτω από ένα πέπλο προστασίας της 
υγείας τους.

Έναν χρόνο πριν όταν ο κορονοϊός 
έκανε την εμφάνιση του στη χώρα μας 
με το πρώτο κρούσμα να εντοπίζεται 
στη Θεσσαλονίκη, κανείς δεν περίμενε 
τη σφοδρότητα του ιού, τα μέτρα που 
θα λαμβάνονταν για την προστασία της 
δημόσιας υγείας ούτε και την ευχάριστη 
έκβαση με την ανακάλυψη εμβολίων σε 
τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Μάλιστα η δυνατότητα εμβολιασμού 
όλο και περισσότερων πολιτών ενεργών 
και δραστήριων έφερε ακόμη πιο μεγάλα 
χαμόγελα και… την άκρη του «τούνελ» 
λίγο πιο κοντά.

Οι εμβολιασμοί στους πολίτες ηλικίας 
από 60 έως 64 ετών προχωρούν και όσοι 
κάνουν το εμβόλιο δηλώνουν ότι πήραν 
μια πρώτη ανάσα νιώθοντας αισιόδοξοι 
και έτοιμοι να τινάξουν από πάνω τους το 
πέπλο του φόβου να μην νοσήσουν από 
κορονοϊό και να συνεχίσουν απρόσκοπα 
την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Ο Κώστας Σουρουπίδης προϊστάμε-
νος του Τμήματος Γραμματείας και Δι-
οικητικής Μέριμνας,του Δήμου Δέλτα 
και μέλος του σωματείου εργαζομένων 
στο δήμο είναι ένας πολίτης που έλαβε 
την πρώτη δόση του εμβολίου της Astra 
Zeneca που προορίζεται για τις ηλικίες 
60-64 την περασμένη εβδομάδα. Λίγες 
ώρες αργότερα επέστρεψε στην εργασία 
του χωρίς κανένα σύμπτωμα.

«Ήταν η πρώτη ημέρα που αισθάνθη-
κα ότι προστατεύομαι από την πανδημία 
με ένα ουσιαστικό τρόπο. Περιμένω με 
αγωνία την δεύτερη δόση που θα γίνει σε 
μερικές εβδομάδες στις 5 Μαΐου. Τότε θα 
σφραγιστεί το αίσθημα ασφάλειας καθώς 
θα έχω θωρακιστεί πλήρως απέναντι σε 

έναν ιό που μου έχει αλλάξει τη ζωή. Βέ-
βαια αυτό δε σημαίνει ότι θα βγάλω τη 
μάσκα, απλά τότε θα καταφέρω να απο-
βάλλω την ανασφάλεια και ίσως αρχίσει 
για εμένα η κανονικότητα.   Από την ώρα 
που εμβολιάστηκα συνεχίζω να ασκώ 
κανονικά τα καθήκοντα μου λαμβάνο-
ντας όλα τα μέτρα προστασίας  από την 
εξάπλωση της πανδημίας. Φοράω μάσκα 
και κρατάω αποστάσεις προκειμένου να 
συνεχίσω να προστατεύομαι» αναφέρει 
στην karfitsa ο κ Σουρουπίδης .  

Από την αρχή της πανδημίας ο κ Σου-
ρουπίδης ζούσε κάτω από συνθήκες 
ανασφάλειας μήπως νοσήσει καθώς ο 
ίδιος, αν και δεν έχει κάποιο υποκείμενο 
νόσημα να τον ταλαιπωρεί, έχει κάποια 
περισσότερα κιλά που τον κατατάσσουν 

στις ομάδες υψηλού κινδύνου.  
«Αισθάνομαι ότι βρισκόμαστε στην 

αρχή του τέλους της πανδημίας. Με το 
εμβόλιο, που θα λάβουμε,  οποίας εται-
ρείας και αν είναι, θα μπορούμε να ζούμε 
φυσιολογικά έχοντας πάντα κατά νου ότι 
ο ιός δεν έχει εξαφανιστεί».   

Ο δημοτικός υπάλληλος θεωρεί ότι 
οι συνάδελφοι του σε όλη τη χώρα πρέ-
πει να ενταχθούν στις ομάδες που θα 
εμβολιαστούν ανεξάρτητα από ηλικιακά 
όρια προκειμένου η εργασία τους να γίνει 
ακόμη πιο παραγωγική και δια ζώσης, 
χωρίς να ταλαιπωρούνται με τηλεργασία 
και άδειες ειδικού σκοπού.

Για την 59χρονη Δέσποινα Καραπα-
ναγιωτίδου, μια νέα δραστήρια γυναίκα 
το μήνυμα που έλαβε στο κινητό της για 
εμβολιασμό ήταν ότι πιο ευχάριστο και 
ελπιδοφόρο. Αν και λίγους μήνες μικρό-
τερη από τον μέσο όρο ηλικίας των υπο-
ψηφίων για εμβολιασμό από το εμβόλιο 
της Astra Zeneca δεν σκέφτηκε ούτε μια 
στιγμή να αρνηθεί. Χωρίς καμία αγωνία 
θα πάει στις 13 Μαρτίου στις 16.00 το 
απόγευμα στο εμβολιαστικό κέντρο της 
Δυτικής Θεσσαλονίκης για να κάνει την 

πρώτη δόση.
«Δεν εχω καμία αγωνία. Αν προκύ-

ψουν παρενέργειες θα το αντιμετωπίσω 
με τις οδηγίες των γιατρών. Άλλωστε 
σε όλα τα φάρμακα υπάρχουν παρενέρ-
γειες. Αυτό τι σημαίνει ότι αρνούμαστε 
να ακολουθήσουμε τη φαρμακευτική 
αγωγή που μας συστήνεται; Όλες οι με-
γάλες ασθένειες που συγκλόνισαν την 
ανθρωπότητα αντιμετωπίστηκαν με τον 
εμβολιασμό. Θεωρώ ότι μόνο με αυτόν 
τον τρόπο θα θωρακιστώ και θα αισθαν-
θώ ασφαλής για να συνεχίσω τη ζωή 
μου» τονίζει η κ.Καραπαναγιωτίδου και 
αναφέρει ότι σημασία έχει να κάνουμε 
ότι λένε οι γιατροί, όπως σε όλες τις πε-
ριπτώσεις.

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ 
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Σίμος Δανιηλίδης: Όλοι να εμβολιαστούμε
«Η πανδημία του κορονοϊού παραμένει σε έξαρση 

και πρέπει να δείξουμε στάση ευθύνης απέναντι στο 
κρίσιμο και σοβαρότατο θέμα και όλοι να πάμε να εμ-
βολιαστούμε» δήλωσε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Νε-
άπολης – Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, μετά τον εμβολι-
ασμό του. Να σημειωθεί ότι όλο αυτό το διάστημα δεν 
του παρουσιάστηκε ούτε πονοκέφαλος ούτε κάποια 
ενόχληση στο χέρι αλλά και καμία άλλη παρενέργεια, 
όπως ο ίδιος έχει αναφέρει.

Όπως είπε ο κ.Δανιηλίδης, «τα 15 λεπτά της προ-
ληπτικής παραμονής πέρασαν χωρίς καμιά άμεση πα-
ρενέργεια ή κάποια αρνητική αντίδραση με πόνο στο 
μπράτσο, ή μελάνιασμα ή κοκκίνισμα», με αποτέλεσμα 
να επιστρέψει «μόνος κατευθείαν στο γραφείο οδηγώ-
ντας το προσωπικό μου αυτοκίνητο προκειμένου να 
συνεχίσω τη δουλειά».

«Με εμβολίασε ο Γιώργος, ενδοκρινολόγος από 
την Καλαμαριά, που υπηρετεί τη στρατιωτική του θη-
τεία, και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ήταν τόσο ελαφρύ το 
χέρι του κατά τον εμβολιασμό που ούτε κατάλαβα αν 
με τσίμπησε και πότε με τσίμπησε», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ο δήμαρχος.

Χρήστος Μήττας: Η ελπίδα πλέον είναι εδώ
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Περιφέ-

ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Χρήστος Μήττας, εμβο-
λιάστηκε με την πρώτη δόση του εμβολίου πριν από 
μερικά 24ωρα, ενώ το επόμενο ραντεβού κλείστηκε 
για τις 15 Μαΐου.

«Ο εμβολιασμός είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος 
προς την Ελευθερία. Σηκώνουμε τα μανίκια μας για 
να πάρουμε πίσω τις ζωές μας. Υπομονή λίγο ακόμη 

να φτάσουμε όλοι υγιείς μέχρι το τέλος μαζί με όλους 
όσους αγαπάμε» τόνισε ο κ.Μήττας και ευχαρίστησε 
γιατρούς, νοσηλευτές αλλά και το διοικητικό προσω-
πικό στο Κέντρο Υγείας Νεάπολης για την άψογη οργά-
νωση των εμβολιασμών.

Ανέστης Πολυχρονίδης: Με το εμβόλιο βγαίνου-
με από την κρίση μία ώρα αρχύτερα!

Το εμβολιαστικό κέντρο των Αμπελοκήπων – Με-
νεμένης επισκέφτηκε ο επικεφαλής της δημοτικής πα-

ράταξης “Συνεργασία Τώρα” του δήμου Ωραιοκάστρου, 
Ανέστης Πολυχρονίδης, προκειμένου να κάνει την 
πρώτη δόση του εμβολίου.

“Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε! Ένα μεγάλο 
μπράβο στο προσωπικό του ΤΟΜΥ 2η+14η Αμπελόκη-
πων - Μενεμένης για την άψογη οργάνωση της διαδικα-
σίας του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού! Κάνοντας 
το εμβόλιο μειώνουμε τις πιθανότητες διασποράς του 
κορονοϊού και βοηθάμε όλοι μας να βγούμε από αυτή 
την κρίση μία ώρα αρχύτερα!”, σχολίασε χαρακτηριστι-
κά ο κ.Πολυχρονίδης, παροτρύνοντας και όλους τους 
φίλους, γνωστούς και συγγενείς που βρίσκονται στην 
ίδια ηλικία να εμβολιαστούν το συντομότερο δυνατό.

Ευθύμης Φωτόπουλος: Να μη φοβηθεί κανείς. 
Να χτίσουμε τείχος απέναντι στην πανδημία

Πανέτοιμος να κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου 
είναι και ο γενικός γραμματέας του δήμου Θεσσαλονί-
κης, Ευθύμης Φωτόπουλος. Έχει ήδη κλείσει το ραντε-
βού του για τις 16 Μαρτίου στο εμβολιαστικό κέντρο 
των Αμπελοκήπων – Μενεμένης προκειμένου να κάνει 
το εμβόλιο της Astra Zeneca.

Ο ίδιος αναφέρει στην «Karfitsa» πως θα κάνει το 
εμβόλιο και μάλιστα με μεγάλη χαρά, ενώ δεν σκέφτη-
κε ούτε στιγμή πως θα μπορούσε να το καθυστερήσει 
ή να το αποφύγει. «Να μη φοβηθεί κανείς και τίποτα. 
Μόνο με τον εμβολιασμό θα αντιμετωπιστεί η πανδη-
μία. Εάν εμβολιαστούν όλοι θα χτίσουμε ένα τείχος 
απέναντι στον κορονοϊό. Ούτε μια στιγμή δεν πέρασε 
από το μυαλό να μην το κάνω», είπε χαρακτηριστικά ο 
κ.Φωτόπουλος.

reportage
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Ένα έτος πανδημία με lockdown και μάσκες

Οι γνώσεις, οι εμπειρίες 
και τα νέα δεδομένα 

Το 2020 αναμφισβήτητα μπορεί 
να χαρακτηριστεί και έτος του 
κορωνοϊού καθώς ολόκληρος 

ο πλανήτης σημαδεύτηκε από την 
φονική πανδημία, ενώ και η μήνας 
Φεβρουάριος είναι πολύ σημαντικός, 
καθώς είναι ο μήνας εμφάνισης του 
ιού σε παγκόσμιο επίπεδο. Επομένως 
τον μήνα που διανύουμε έχει συμπλη-
ρωθεί ένα έτος «παρέα» με τον ϊό, 
ο οποίος εμφανίστηκε στη χώρα μας 
ως το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα 
στην Θεσσαλονίκη 26 Φεβρουαρίου.

Η karfitsa ήρθε σε επαφή με ειδικούς 
που όλους αυτούς τους μήνες ασχολού-
νται με τον νέο κορωνοϊό, τον SARS-
Cov-2, ο οποίος προκαλεί  την ασθένεια 
Conid-19.  Ο στόχος του ρεπορτάζ  να μά-
θουμε που βρισκόμαστε αυτή σε σχέση  
με τον αόρατο ιό, τι λάθη έχουν γίνει, τι 
έχουμε μάθει και τι εμπειρία έχει αποκτη-
θεί  σε όλα τα επίπεδα, από επιστημονικά 
έως οργανωτικά. Επίσης, να αποκτήσου-
με εικόνα για τα δυο νέα δεδομένα που 
προέκυψαν από την εμφάνιση του ιού 
τον Φλεβάρη του 2020, έως ένα χρόνο 
μετά τον Φεβρουάριο του 2021 και δεν 
είναι άλλα από τις μεταλλάξεις και τα 
εμβόλια. Γεγονός είναι όπως μας μετέ-
φεραν καθηγητές του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης πως όταν εμ-
φανίστηκε ο κορωνοϊός, υπήρχε «μαύρο 
σκοτάδι» σε επιστημονικό και κυβερνη-
τικό επίπεδο παγκοσμίως.

Που ήμασταν και που βρισκόμαστε
Κατά γενική ομολογία, ένα χρόνο 

μετά την πρώτη επαφή της Ελλάδας με 
τον κορωνοϊό,  είμαστε σε πολύ καλύ-
τερο σημείο. Αυτό τονίζει ο καθηγητής 
Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μη-
χανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης Δημοσθένης Σαρη-
γιάννης. «Πέρσι τέτοιο χρονικό διάστημα 
δεν ξέραμε τίποτα για τον ιό, όχι μόνο στη 
χώρα μας, αλλά σε ολόκληρη της Ευρώ-
πη και την Αμερική, σχολιάζει από την 

πλευρά τους ο επίσης καθηγητής Νανο-
τεχνολογίας του Τμήματος Φυσικής του 
ΑΠΘ Στέργιος Λογοθετίδης.

Αυτό το διάστημα των 365 ημερών 
που οι ειδικοί έχουν βάλει κάτω από το 

μικροσκόπιο τους τον ιό και κυριολεκτι-
κά και μεταφορικά, έχουν προκύψει νέα 
στοιχεία που προσέφεραν εμπειρία και  
γνώση. Όπως δήλωσε στην karfitsa ο κ. 
Σαρηγιάννης «γνωρίζουμε πολύ περισ-

σότερα για την φυσιολογία του ιού και 
πως λειτουργεί. Έχουμε αποδεδειγμένα 
καλά υπολογιστικά εργαλεία για να δη-
μιουργηθούν συνθήκες πρόληψης και 
πλέον έχουμε φαρμακευτικά μέσα, τα 
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οποία δεν είχαμε πέρσι τον Μάρτιο. Επί-
σης αποκτήσαμε παραπάνω τεχνολογική 
γνώση».

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και 
Υγειονομικής Μηχανικής, χαρακτηρίζει 
την συγκεκριμένη πανδημία την πρώτη 
παγκοσμίου διάστασης περιβαλλοντική 
ασθένεια. Ένα πολύ σημαντικό εύρημα 
που τεκμηριώνεται μέσα από επίσημες 
επιστημονικές αναφορές σε μελέτες, 
είναι πως η αεριογενής οδός, αποτελεί 
πολύ σημαντική οδό μετάδοσης του ιού. 
«Σωματίδια ρύπανσης λειτουργούν σαν 
όχημα μετάδοσης του Covid. Το γεγονός 
αυτό αναδεικνύει ακόμη περισσότερο 
την περιβαλλοντική διάσταση του θέμα-
τος. Άρα μειώνοντας την ατμοσφαιρική 
ρύπανσης μειώνεται και ο ρυθμός μετά-
δοσης του ιού και σίγουρα μειώνεται η 
θνητότητα», αναλύει στην karfitsa ο κ. 
Σαρηγιάννης.

O κ. Λογοθετίδης από την πλευρά του 
επισημαίνει τις μεγάλες ελλείψεις που 
αντιμετωπίστηκαν σε σημαντικά υλικά 
προστασίας από τον SARS-Cov-2. Ο κα-
θηγητής εξηγεί «δεν είχαμε μέσα κατα-
πολέμησης και προστασίας από τον ιό, 
ιατρικά υλικά και παραγωγή προϊόντων 
προστασίας. Επομένως, όχι γνώση, όχι 
υλικά, όχι παραγωγή. Ένα χρόνο μετά 
και αφού όλος ο μηχανισμός ενεργοποι-
ήθηκε, ολόκληρες κυβερνήσεις μπήκαν 
στη μάχη, καθώς ελλείψεις δεν υπήρξαν 
μόνο στην Ελλάδα. Αρχίσαμε σταδιακά 
στη χώρα μας να έχουμε μια μικρή πα-
ραγωγή υλικών προστασίας για τον κο-
ρωνοϊό».

Λάθη, παραλείψεις 
και η χρησιμότητα του lockdown
Αναφερόμενοι σε πιθανά λάθη και 

παραλείψεις που μπορεί να έχουν συμβεί 
καθώς ολόκληρη η χώρα και ο κρατικός 
μηχανισμός βίωνε μια πρωτόγνωρη κα-
τάσταση που συνεχίζεται, αλλά πρέπει 
να ληφθούν σοβαρά υπόψη, να διορθω-
θούν και να μην ξανασυμβούν  και οι δυο 
καθηγητές συμφώνησαν δηλώνοντας  
στην karfitsa πως δεν ενισχύθηκε άμε-
σα και δεν προετοιμάστηκε κατάλληλα 
το Εθνικό Σύστημα Υγείας και κυρίως η 
πρωτοβάθμια φροντίδα. 

Μια ακόμη παράληψη την οποία ο 
κ. Σαρηγιάννης τοποθετεί στο επίπε-
δο της παθητικής προστασίας, είναι η 
προσπάθεια ώστε να μην μολυνθούν οι 
πολίτες. Στο πλαίσιο αυτής της προσπά-
θειας εντάσσεται και η απολύμανση του 
αέρα. Σύμφωνα με τον καθηγητή αυτή θα 
έπρεπε να γίνεται σε όλους τους χώρους 

εργασίας που απαιτείται δια ζώσης πα-
ρουσία των εργαζομένων, σε όλα τα δη-
μόσια και δημοτικά κτίρια και στα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς. 

Σχετικά με την επιβολή καθολικού 
lockdown και κατά πόσο αυτή η στρατη-
γική έχει επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέ-
σματα σε σχέση με το μεγάλο κοινωνικό 
και οικονομικό κόστος ο κ. Σαρηγιάννης 
τόνισε πως τέτοιου είδους μέτρα θα πρέ-
πει να είναι τα έσχατα που λαμβάνονται 
και η επιβολή τους θα πρέπει να συνδυά-
ζεται με την εξοικονόμηση χρόνου ώστε 
να υλοποιηθούν άλλες ενέργειες θωρά-
κισης του κοινωνικού συνόλου. Μάλι-
στα σύμφωνα με στοιχεία που έχει στην 
διάθεση του και παραθέτει στην karitsa 
,αυτά δείχνουν μια πολύ καλή λειτουρ-
γία του πρώτου lockdown με ανάλογα 
θετικά αποτελέσματα. Η αποτελεσματι-
κότητα μειώνεται κατά την επιβολή του 
στο δεύτερο κύμα πανδημίας. Στο τρίτο 
κύμα ενώ ακόμη βρίσκεται στην αρχή, η 
απόδοση έχει πέσει σχεδόν στο μισό κα-
θώς βρίσκεται στο 45% σε σχέση με αυτή 
του περσινού Μάρτη.

Τα νέα δεδομένα που προέκυψαν
Αυτός ο ένας χρόνος που η χώρα μας 

αντιμετωπίζει τον «αόρατο εχθρό» είναι 
τόσο πυκνός που έχουν προκύψει και νέα 
δεδομένα. Τα σημαντικότερα από αυτά 
είναι οι μεταλλάξεις που έχουν επιφέρει 
ανησυχία για την αύξηση του ρυθμού με-
τάδοσης και τα εμβόλια που αποτελούν 
την μεγάλη αχτίδα φωτός στην άκρη του 
«σκοτεινού τούνελ» της πανδημίας.

Αναφερόμενος στις μεταλλάξεις ο κ. 

Δημοσθένης Σαρηγιάννης τονίζει πως 
δίνουν μεγαλύτερο ρυθμό μετάδοσης 
τουλάχιστον κατά 30%, παράγοντας που 
καθιστά το οποιοδήποτε μέτρο λιγότερο 
αποδοτικό. Ανησυχία για την αύξηση της 
ταχύτητας μετάδοσης του κορωνοϊού 
μέσα από την μετάλλαξη που φαίνεται 
να επικρατεί εκφράζει και ο καθηγητής κ. 
Στέργιος Λογοθετίδης. Όπως εξηγεί «στη 
Θεσσαλονίκη το 50% των κρουσμάτων 
είναι από τη νέα μετάλλαξη και όσο προ-
χωράει ο καιρός θα αυξάνεται το ποσο-
στό αυτό».

Ένα θετικό στοιχείο πάντως που 
προκύπτει από την αύξηση του ρυθμού 
μετάδοσης και το οποίο παραθέτει στην 
karfitsa ο καθηγητής κ. Σαρηγιάννης εί-
ναι πως η υπερμετάδοση οδηγεί σε ταχύ-
τερη φυσική ανοσία.

Σχετικά με τα εμβόλια ο κ. Λογοθε-
τίδης εμφανίζεται καθησυχαστικός τονί-
ζοντας πως μέχρι στιγμής φαίνεται πως 
καλύπτουν τις υπάρχουσες μεταλλάξεις, 
όμως σε κάθε περίπτωση οι εταιρίες ερ-
γάζονται συνεχώς και τα τροποποιούν, 
ώστε να καλύπτουν όλο μεγαλύτερο 
φάσμα μεταλλάξεων. Από την πλευρά 
του ο κ. Σαρηγιάννης αναφέρει πως η εμ-
φάνιση μεταλλάξεων δεν έχει επηρεάσει 
τον αρχικό σχεδιασμό για τους μαζικούς 
εμβολιασμούς και θεωρεί πως το αργό-
τερο μέχρι τέλη Οκτωβρίου του τρέχο-
ντος έτους, θα έχει εμβολιαστεί το 67% 
των πολιτών. Ένα πολύ θετικό  στοιχείο 
το οποίο υπογραμμίζει ο καθηγητής είναι 
πως από τις 30 Μαΐου και μετά θα έχει 
επιτευχθεί ένα 30% ανοσίας στον πλη-
θυσμό. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ ση-

μαντικό γιατί υπολογισμοί έχουν δείξει 
πως μια ανοσία της τάξης του 30% αρκεί 
ώστε να υψωθεί ένα μεγάλο τοίχος στη 
διασπορά του κορωνοϊού. 

Τι γίνεται με τις μάσκες
Ακόμη ένα θέμα το οποίο απασχολεί 

τους πολίτες  και μέσα στο έτος που δι-
ανύσαμε έχει συσσωρευτεί εμπειρία για 
το τι ακριβώς ισχύει, είναι η χρησιμότητα 
της μάσκας, σε τι ποσοστό προστατεύει 
και ποια μάσκα πρέπει να φοράμε. Ο κ. 
Στέργιος Λογοθετίδης ως καθηγητής Να-
νοτεχνολογίας του Τμήματος Φυσικής 
του ΑΠΘ είναι από τους πλέον ειδικούς 
για να δώσει απαντήσεις για το συγκε-
κριμένο θέμα και αφού μας ξεκαθάρισε 
πως θα πρέπει να συνηθίσουμε την ιδέα 
πως η μάσκα θα είναι για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα απαραίτητο «αξεσουάρ» 
προφύλαξης εξήγησε, πως οι υφασμάτι-
νες μάσκες είναι αυτές που προσφέρουν 
την χαμηλότερη προστασία περίπου 20% 
με 25% για τον κορωνοϊό πριν τις μεταλ-
λάξεις. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται με 
την χρήση χειρουργικής μάσκας. Επίσης 
πολύ υψηλή προστασία προσφέρουν οι 
μάσκες, N95 κατά τα Αμερικάνικα και 
FFP2 κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Πά-
ντως, ο κ. Λογοθετίδης τονίζει πως και 
η διπλή μάσκα είναι ένας τρόπος για να 
αυξήσει κάποιος τα ποσοστά προστασίας, 
τα οποία όμως όπως έχει ήδη αναφερθεί 
μειώνονται, όσο αυξάνει ο ρυθμός μετα-
δοτικότητας του ιού μέσω των διαφόρων 
μεταλλάξεων που εμφανίστηκαν.
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Εισαγγελέας για καταγγελίες με 
εμβολιασμούς από την πίσω πόρτα 

Συναντήσεις με Θεοχάρη 
και Σταμάτη είχε ο Ζέρβας

Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν 
καταγγελίες που δημοσιοποιήθηκαν από μέσα 
ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες σε δύο ιδρύ-
ματα χρονίως πασχόντων της Θεσσαλονίκης, έγι-
ναν εμβολιασμοί εκτός σειράς, προσώπων που 
δεν έχουν σχέση με τα ιδρύματα. Διατάχθηκε προ-
καταρκτική εξέταση που ανατέθηκε να διενεργη-
θεί από τις εσωτερικές υποθέσεις των σωμάτων 
ασφαλείας. 

Οι καταγγελίες είδαν το φως της δημοσιότητας 
στο Mega και σύμφωνα με αυτές κατά τη διάρκεια 
των προηγούμενων ημερών σε δύο συγκεκριμέ-
να ιδρύματα, έγιναν 24 εμβολιασμοί σε πρόσωπα 
που δεν είχαν καμία σχέση με το ίδρυμα, ούτε καν 
εργασιακή. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρω-
τοδικών ζήτησε από τον εισαγγελέα ποινικής δί-
ωξης να διερευνηθεί το αληθές των καταγγελιών 
και να εξεταστεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της 
παράβασης καθήκοντος από την πλευρά όσων 
οργάνωσαν και διενήργησαν τους εμβολιασμούς 
στα δύο ιδρύματα.  

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξε-
ταστούν οι κατάλογοι των εμβολιασθέντων, ενώ 
θα κληθούν να καταθέσουν και οι υπεύθυνοι των 
δύο ιδρυμάτων. Πηγές ανέφεραν πως εργαζόμε-
νοι επιβεβαίωναν τους εμβολιασμούς από την… 
πίσω πόρτα. Μάλιστα έλεγαν πως αιτία ήταν το 
γεγονός ότι είχαν μείνει εμβόλια και υπήρχε κίν-
δυνος να καταστραφούν επειδή είχαν βγει από την 
κατάψυξη.  

Συναντήσεις με τον υπουργό Τουρισμού Χάρη 
Θεοχάρη και τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας 
του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Γιώργο Σταμάτη, είχε ο δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, στην Αθήνα. 
Συζητήθηκαν εκτενώς ζητήματα που αφορούν 
την επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού και 
σειρά θεμάτων που απασχολούν τον ξενοδοχεια-
κό και κλάδο της εστίασης, ενώ στην κορυφή της 
ατζέντας με τον κ.Σταμάτη βρέθηκε το πρώην ορ-
φανοτροφείο “Μέγας Αλέξανδρος” και η διαμόρ-
φωση του σε πρότυπο “πάρκο για όλους”.
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Η Ευθυμίου ζητά νομοθετική ρύθμιση 
για κακοποιήσεις και εκφοβισμό 

Σύμβαση για την συντήρηση γηπέδων 
στο Ωραιόκαστρο

«Πράσινο φως» για 2 έργα πνοής στο Άγιο 
Όρος 

Μήνυση για τα fake news 
κατέθεσε ο Μανδαλιανός 

Με επιστολή της προς την πρόεδρο της Ειδικής Μό-
νιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου της Βουλής, Άννα Καραμανλή η βουλευ-
τής Α΄ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Άννα Ευθυμίου κατέθεσε 
αίτημά για εισαγωγή προς συζήτηση σε συνεδρίαση της 
Επιτροπής, των σημαντικών ζητημάτων της σεξουαλικής 
παρενόχλησης και κακοποίησης, καθώς και του εργασια-
κού εκφοβισμού. Το αίτημα κατατέθηκε στο πλαίσιο των 
κυβερνητικών εξαγγελιών για νομοθετική πρωτοβουλία 
ουσιαστικότερης αντιμετώπισης των παραπάνω ζητημά-
των. 

Προγραμματική σύμβαση για τη συντήρηση αθλη-
τικών εγκαταστάσεων του δήμου Ωραιοκάστρου υπέ-
γραψαν η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Βούλα 
Πατουλίδου με τον δήμαρχο, Παντελή Τσακίρη. Πιο συ-
γκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες συνολικού κόστους 
330.000 ευρώ που προβλέπεται να γίνουν στα ανοιχτά 
γήπεδα Ωραιοκάστρου, Νεοχωρούδας, Νέας Φιλαδέλ-
φειας, Μεσαίου, Λητής, Μελισσοχωρίου και στα κλειστά 
γυμναστήρια Ωραιοκάστρου, Νεοχωρούδας και Δρυμού.

Δυο σημαντικά έργα για την περιοχή του Αγίου Όρους 
εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ΚΕΔΑΚ, που πραγματοποιήθηκε υπό την 
προεδρία του  Υφυπουργού Μακεδονίας - Θράκης Σταύ-
ρου Καλαφάτη. Τα έργα αφορούν την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση της οριστικής μελέτης για τις λιμενικές υπο-
δομές της Ιεράς Μονής Ιβήρων και τις προδιαγραφές των 
μελετών για τα έργα επεξεργασίας και διάθεσης αστικών 
λυμάτων στο Άγιον Όρος.

Επίσης, η πορεία των έργων οδικών μεταφορών και 
αγροτικής ανάπτυξης ήταν στο επίκεντρο της τηλεδιά-
σκεψης που είχε ο υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης 
με τις περιφέρειες της Β. Ελλάδας. Σ’ αυτήν πήραν μέρος 
ο περιφερειάρχης Ανταλοικής Μακεδονίας και Θράκης 
Χρήστος Μέτιος και οι πέντε αντιπεριφερειάρχες. 

Μηνυτήρια αναφορά, κατά παντός υπεύθυνου, για το 
ποινικό αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων κατέ-
θεσε στο αστυνομικό τμήμα Ευόσμου ο δήμαρχος Κορ-
δελιού – Ευόσμου, Κλεάνθης Μανδαλιανός, για λογα-
ριασμό του δήμου για τις φήμες που κυκλοφόρησαν περί 
δημιουργίας δομής προσφύγων και μεταναστών στα όρια 
του Ευόσμου. Ο κ. Μανδαλιανός διέψευσε τις φήμες και 
μέσω της μηνυτήριας αναφοράς ζητείται η ποινική δίωξη 
και κατά το νόμο τιμωρία όσων εμπλέκονται στην υπόθε-
ση που διέδωσαν τα fake news.
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ΑΥΡΙΟ ΟΛΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… με αυτή την 
προσδοκία και ελπίδα, κοιμούνται και ξυπνούν 
ένδεκα εκατομμύρια Έλληνες, αλλά όπως φαί-
νεται αυτή η μέρα, μάλλον θα αργήσει πολύ να 
ξημερώσει για τους περισσότερους. Το καλά 
στημένο σχέδιο των μνημονιακών απαιτήσεων 
τώρα μπαίνει σε εφαρμογή, στραγγαλίζοντας 
στην κυριολεξία κάθε πιθανότητα και προοπτι-
κή για μια έστω ανάσα. Σε ρόλο “L’ etat c’ est 
moi” η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
ποδηγετεί στην κυριολεξία βάναυσα τις ζωές 
των Ελλήνων με βασικά πιόνια - εργαλεία τις 
τράπεζες και τις εφορίες που «φακελώνουν» 
τους πάντες, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να 
ξεφύγει από τους φόρους και τα χαράτσια. Δο-
κιμάστε να κάνετε μια γονική μεταβίβαση ακι-
νήτου στα παιδιά σας, ή μια πώληση ακινήτου ή 
να ζητήσετε μια απλή φορολογική ενημερότητα 
και θα δείτε τι σας περιμένει…

Τίποτε απ’ όλα τα παραπάνω δεν μπορείτε 
να κάνετε, αν προηγουμένως δεν προπληρώ-
σετε κάθε οφειλή σας στο δημόσιο, μέχρι και 
τις κλήσεις στη δημοτική αστυνομία! «Μα…έχω 
κάνει ρύθμιση των δόσεων και είμαι συνεπής 
με την πληρωμή τους, γιατί δεν μου δίνετε την 
φορολογική ενημερότητα;» διερωτάται ο αιτών 
πολίτης. Η απάντηση είναι τυποποιημένη και 
μπλοκαρισμένη από την ΑΑΔΕ στην εφαρμογή 
του taxis net και είναι η ίδια για όλους: Πρέπει 
να εξοφλήσετε ολοσχερώς πρώτα κάθε οφειλή 
σας προς το δημόσιο. «Μα, σας είπα, έχω ρυθ-
μίσει τα χρέη μου στις 24, ή 40 ή  120 δόσεις, 
που σημαίνει ότι αδυνατώ να πληρώσω τώρα 
όλο αυτό το ποσό εφάπαξ» Η απάντηση είναι 
η ίδια αλλά με νόημα: Λόγω της πανδημίας 
αύριο μπορεί να μην συνεχίσετε να πληρώνε-
τε τις δόσεις σας γιατί χάσατε τη δουλειά σας, ή 
γιατί μπορεί να έχει μειωθεί κι άλλο η σύνταξή 
σας. Με τι διασφαλίσεις λοιπόν ζητάτε να σας 
δοθεί η φορολογική σας ενημερότητα; Αν έχετε 
κάποιο ακίνητο στο όνομά σας, πηγαίνετε στο 
υποθηκοφυλάκειο και ζητήστε ένα πιστοποιη-
τικό ελεύθερο βαρών και προσκομίστε το μας 
ως εγγύηση – ως υποθήκη! Κι όλα αυτά, για μια 
απλή φορολογική ενημερότητα, για να πραγ-
ματοποιηθεί μια πώληση που θα φέρει έσοδα 
και στο κράτος και στην πραγματική οικονομία, 
στους πολίτες και στην αγορά!

Ιστορίες για αγρίους! Μετά απορούν κάποιοι, 
γιατί «πέθανε» η οικοδομική δραστηριότητα, 
γιατί «έσβησαν» εκατοντάδες χιλιάδες επαγ-
γελματίες, γιατί «κόλλησαν» οι δουλειές στις 
επιχειρήσεις, στη βιομηχανία, στις εξαγωγές 
και γιατί οι άνεργοι είναι σε πραγματικό αριθμό 
πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Όταν το ίδιο το κρά-
τος «φράζει κάθε συναλλαγή» μπλοκάροντας 
τους πάντες σε κάθε πράξη τους, είναι φυσικό 
και επακόλουθο να συμβαίνουν όλα αυτά και 
ποιος ξέρει τι άλλο χειρότερο έρχεται ακόμη…   

 Όλο και περισσότεροι Έλληνες τώρα ανα-
καλύπτουν το «σατανικό σχέδιο» λεηλασίας 
του ελληνικού λαού, Ούτε η πανδημία, ούτε οι 
τραγικές επιπτώσεις στην οικονομία με το κλεί-
σιμο των επιχειρήσεων και της αγοράς σταμά-
τησαν τους δανειστές. Πνίγουν κάθε ελπίδα και 
δεν λογαριάζουν κανένα. Εν μέσω πανδημίας 
με κλειστές επιχειρήσεις και τους μισούς ερ-
γαζόμενους με επιδόματα πείνας οι «θεσμοί» 
αξίωσαν εκβιαστικά από την ελληνική κυβέρ-
νηση να ψηφίσει στη Βουλή τον νέο πτωχευτικό 
νόμο, υπό την απειλή ότι αν δεν ξεκινήσουν από 
1ης Μαρτίου οι πλειστηριασμοί και οι κατασχέ-
σεις ακινήτων η Ελλάδα δεν πρόκειται να λάβει 
καμία οικονομική βοήθεια της Ευρώπης για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων 
από την πανδημία.  

Το 2020 η ΑΑΔΕ έκανε περισσότερες από 
40.000 κατασχέσεις και μέσα στο 2021 «στο-
χεύει» σε 1.800.000 φορολογούμενους να 
είναι αντιμέτωποι με κατάσχεση! Την ίδια ώρα 
που πάνω από 4,5 εκατομμύρια φορολογού-
μενοι αδυνατούν να πληρώσουν στην εφορία 
έστω και 50 ευρώ.  Την ίδια ώρα, που υφάρπα-
ξαν τα αναδρομικά των χαμηλοσυνταξιούχων, 
παρά τις συνεχείς αποφάσεις ανωτάτων δικα-
στηρίων της χώρας. Την ίδια ώρα που η διαβε-
βαίωση και δέσμευση απερχόμενου υπουργού,  
για την καταβολή αναδρομικών και επιστροφή 
παράτυπων περικοπών σε χιλιάδες συνταξιού-
χους με 30ετή και άνω ασφάλιση, πάει κι αυτή 
για αργότερα. Υπό το βάρος των 170 δις. σε 
τραπεζικά δάνεια, ποσό που πλησιάζει το ύψος 
του ΑΕΠ της χώρας εκ των οποίων τα 68,5 δις. 
ευρώ είναι «κόκκινα» αυτή η χρονιά όπως όλα 
δείχνουν θα είναι εξαιρετικά δύσκολη και με 
μεγάλες ανατροπές!

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Δριμεία κριτική στην οικονομική επιτροπή 

Συνάντηση Μητσοτάκη - Καράογλου 

Ο Ζέρβας «έφαγε» Ακριτίδου – Δρόσο!

 Την στάση του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, Μάκη Κυ-
ριζίδη, καταγγέλλουν δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου Θεσσαλονί-
κης. Ο Ανδρέας Κουράκης, η Ελλη Χρυσίδου και ο Σταύρος Καλα-
ϊτζίδης, δημοτικοί σύμβουλοι από τρεις διαφορετικές παρατάξεις, 
κάνουν λόγο για απαράδεκτο τρόπο λειτουργίας της Οικονομικής 
Επιτροπής και για αλαζονική συμπεριφορά του αντιδημάρχου. 

Μια εφ όλης της ύλης συζήτηση μέσα σε πολύ καλό κλίμα είχε 
ο μέχρι πρότινος υφυπουργός Μακεδονίας - Θράκης, Θεόδωρος Κα-
ράογλου, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο 
Μαξίμου. Οι σχέσεις των δύο ανδρών βρίσκονται σε πολύ καλό επί-
πεδο, άλλωστε είναι και «σειρές» στην βουλή, καθώς εκλέχθηκαν 
και οι δύο για πρώτη φορά το 2004. Σύμφωνα με πληροφόρηση της 
karfitsa, κατά την διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε μια 
πολυεπίπεδη «χαρτογράφηση» της υφιστάμενης κατάστασης στη Β. 
Ελλάδα δεδομένου ότι ο πρωθυπουργός εμπιστεύεται τις γνώσεις 
του βουλευτή καθώς, είναι από τους λίγους που γνωρίζουν τόσο 
καλά πρόσωπα, γεγονότα και καταστάσεις. Επίσης, υπήρξε ενδιαφέ-
ρον και για τα δύο mega projects, τη δημιουργία του Thess Intec 
και την ανάπλαση της ΔΕΘ, που τέθηκαν σε πορεία υλοποίησης επί 
υφυπουργίας Θ. Καράογλου. 

Τις παραιτήσεις δύο βασικών στελεχών της διοίκησης του ζήτησε 
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, μετά από καταγ-
γελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για παρατυπίες στη διαδι-
κασία εμβολιασμού σε δύο Ιδρύματα της πόλης.

Ο δήμαρχος απάλλαξε των καθηκόντων της την αντιδήμαρχο 
Παιδείας, Δήμητρα Ακριτίδου, ενώ κάλεσε και τον πρόεδρο του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Δρόσο Τσαβλή, να υποβάλει 
την παραίτηση του στο Σώμα στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση.

Ο κ.Ζέρβας, μέσω ανακοίνωσης, ευχαρίστησε την αντιδήμαρχο 
κ.Ακριτίδου και τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου κ.Τσαβλή 
για την έως τώρα προσφορά τους, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως 
«λόγοι ηθικής τάξης δεν επιτρέπουν την παραμονή τους στη διοίκη-
ση του δήμου Θεσσαλονίκης».
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Σκληρή κριτική Ορφανού στον 
Ζέρβα

Εξαίρεση ο … Αβαρλής

Μάθημα για τα δικαιώματα του 
πολίτη πρότεινε ο Δ. Κούβελας

Σκληρή επίθεση εναντίον του Κωνσταντίνου 
Ζέρβα εξαπέλυσε σε ένα ακόμη δημοτικό συμ-
βούλιο ο Γιώργος Ορφανός. Ο επικεφαλής της 
δημοτικής παράταξης «Η Θεσσαλονίκη είναι το 
Μέλλον” ακούγοντας την τοποθέτηση του δημάρ-
χου για θέματα της πόλης είπε πως “μιλάει σαν να 
έχουμε Σεπτέμβριο του 2023 και πάμε σε εκλογές 
και όχι Φεβρουάριο του 2021. Βγάζει προεκλογι-
κό λόγο, ενώ μέσα στους πρώτους 18 μήνες της 
θητείας του δεν κίνησε ούτε βήμα” και πρόσθεσε 
ιδιαίτερα καυστικά: “σκέφτομαι πόσο δύσκολο 
πράγμα είναι η ανασφάλεια”. 

Ο Γιώργος Αβαρλής ήταν ο μόνος από τη διοί-
κηση Ζέρβα που ψήφισε ...υπέρ της πρότασης του 
επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης”, Σωτήρη 
Ζαριανόπουλου, να συζητηθούν στη συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης τα όσα 
έλαβαν χώρα στο ΑΠΘ και να αιτηθεί ο δήμος στην 
αστυνομία τη μη μετατροπή των 30 προσαγωγών 
φοιτητών σε συλλήψεις. “Απαράδεκτο αυτό που 
έγινε από την αστυνομία, είμαι παθών από τη Χού-
ντα”, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αβαρλής. 

Την πρόταση να προστεθεί στο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου το μάθημα 
«Μαθαίνω να σέβομαι τα δικαιώματα του άλ-
λου» κατέθεσε χθες στη Βουλή ο Βουλευτής Α΄ 
Θεσσαλονίκης, της Ν.Δ. κ. Δημήτρης Κούβελας. 
Συγκεκριμένα τόνισε ότι «η αλλαγή κουλτούρας 
και νοοτροπίας πρέπει να αρχίζει από το δημοτικό 
σχολείο με ειδικό μάθημα που θα αναφέρεται σε 
βασικές αρχές σεβασμού στους συνανθρώπους 
μας με ιδιαιτερότητες και κινητικές δυσκολίες».
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Διχάζει η Μενδώνη

Ποιοι εκλέχτηκαν στις νομαρχιακές του 
ΣΥΡΙΖΑ

Υπέρ της Υπουργού ο Στράτος 

Ο Φωτίου στη γραμματεία Οργανωτικού 
της ΝΔ

Στο στόχαστρο του Φάμμελου η Μενδώνη 

Πυκνώνουν οι φωνές γαλάζιων προσώπων που ζη-
τούν την παραίτηση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μεν-
δώνη. Αν και οι βουλευτές είτε πολιτευτές Θεσσαλονίκης 
συνήθως ακολουθούν μετριοπαθή έως και … απαθή 
γραμμή αυτή τη φορά αντέδρασε η αναπληρώτρια δι-
ευθύντρια της ΝΔ Θεσσαλονίκης Αναστασία Ασπρούτσου 
ακολουθώντας την άποψη της Ευρωβουλευτού Ελίζας 
Βόζενμπεργκ αλλά και άλλων βουλευτών του Λεκανο-
πεδίου. 

Ο Χρήστος Μαϊκίδης όπως αναμενόταν ήρθε πρώτος 
σε σταυρούς στην νέα Νομαρχιακή επιτροπή Β’ Θεσσαλο-
νίκης του ΣΥΡΙΖΑ. Στις γυναίκες πρώτη σε σταυρούς ήταν 
η Αναστασία Γαϊταρτζή. Πάντως, με βαθιά ανακούφιση 
φαίνεται ότι πληροφορήθηκαν οι βουλευτές Α’ Θεσσαλο-
νίκης την απόφαση της Έφης Αχτσιόγλου να πολιτευτεί 
στο Βόρειο Τμήμα Αθηνών κι όχι στην Α’ εκλογική περι-
φέρεια Θεσσαλονίκης όπως αναμενόταν. 

Αντιθέτως, υποστηρικτής της Υπουργού Πολιτισμού 
ήταν ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Στράτος Σιμόπουλος 
ο οποίος με μια μακρά ανάρτησή του στο FB κι αφού επι-
σήμανε την γνωριμία του με την κ. Μενδώνη από την επο-
χή που εκείνη ήταν Γενική Γραμματέας του Υπουργείου 
Πολιτισμού και ο νυν βουλευτής κατείχε τη θέση του Γε-
νικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων και τη συνεργασία του 
μαζί της για την ανάδειξη των αρχαιοτήτων του σταθμού 
Μετρό Βενιζέλου τόνισε τα εξής: «Η οξύτατη επίθεση που 
δέχεται εδώ και μέρες από την αξιωματική αντιπολίτευση 
και η χειρίστου είδους κομματικοποίηση από την τελευ-
ταία ενός αμιγώς κοινωνικού θέματος εδράζεται, κυρίως, 
σε δράσεις της , με τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ ρητά και έμπρακτα 
διαφωνούσε ή αντιστρατεύθηκε κυβερνητικά».

Ο Κώστας Φωτίου παρέμεινε στη θέση του αναπλη-
ρωτή γραμματέα Οργανωτικού της ΝΔ για τη Μακεδο-
νία και Θράκη. Γενικοί συντονιστές των Οργανώσεων 
αναλαμβάνουν οι Δημήτρης Γκολέμης για την Α’ και Β’ 
Θεσσαλονίκης, Ηλίας Τάπρας για την Κεντρική Μακεδο-
νία, Στέργιος Αδάμ για την Δυτική Μακεδονία, Δημήτρης 
Χατζίδης σε Έβρο και Ροδόπη και Γιώργος Λυπηρίδης σε 
Καβάλα, Δράμα και Ξάνθη. Τομεάρχης της γραμματεί-
ας Οργανωτικού στην Α’ Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει ο 
Γιώργος Τσιουπλάκης και στην Β’ Θεσσαλονίκης ο Δανιήλ 
Γιαγκίδης.

Στον μακρύ κατάλογο όσων έχουν βάλει στο στό-
χαστρο τους το τελευταίο χρονικό διάστημα την Υπουρ-
γό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, προστέθηκε ο Σωκράτης 
Φάμμελος. Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, 
«χρεώνει» στην Υπουργό μια ακόμη αρνητική, όπως την 
χαρακτηρίζει εξέλιξη για την Θεσσαλονίκη, ειδικά την Δυ-
τική, καθώς συντάσσεται με την άποψη πως με παρέμβα-
ση της έχει μπλοκάρει χρηματοδότηση ύψους 1.080.000 
ευρώ, που προορίζονταν για την εκπόνηση μελετών ανα-
στήλωσης και αποκατάστασης πέντε διατηρητέων κτι-
ρίων που βρίσκονται εντός των ορίων του πρώην στρα-
τοπέδου Παύλου Μελά. Με λογοπαίγνιο ο κ. Φάμμελος 
γενικεύει την επίθεση του, χρησιμοποιώντας την φράση 
...»είναι αυτή η κυβέρνηση των Α(χ)ρίστων..
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Αρχικά με τον όρο σεξου-
αλική παρενόχληση (Σύμ-
φωνα με το Ψηφισμα του 
Συμβουλίου των Υπουρ-
γών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης του 1993, εννοούμε 
οποιαδήποτε ανεπιθύμητη 
συμπεριφορά σεξουαλι-
κού χαρακτήρα (η οποία 
μπορεί να είναι είτε λεκτι-
κή είτε σωματική) που έχει ως αποτέλεσμα 
τη προσβολή της αξιοπρέπειας ενός ατόμου 
με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εξευτελι-
στικού, ταπεινωτικού ή εχθρικού κλίματος 
(πρακτικά μπορεί να σημαίνει σεξουαλικά 
σχόλια, βλέμματα ακόμα και σωματικές 
επαφές) στο άτομο που την υφίσταται και 
έχει ως απότοκο το διασυρμό του ατόμου και 
τη δημιουργία ψυχολογικών νοσημάτων σε 
αυτό(άρθρο 337 Ποινικού Κώδικα, άρθρο 3 
Ν3896/2010). Η πρώτη απόπειρα ορισμού 
της «σεξουαλικής παρενόχλησης» έγινε εν 
έτει 1975 από τη φεμινίστρια Lin Farley σε 
συνεργασία με την Ένωση Εργαζομένων 
Γυναικών Νέας Υόρκης και αρχικά απαιτού-
νταν να υπάρχουν επαναλαμβανόμενα πε-
ριστατικά σεξουαλικής συμπεριφοράς-κάτι 
που αργότερα αποσύρθηκε με το σκεπτικό 
ότι ορισμένα περιστατικά ήταν τόσο ισχυρά 
που δε χρειάζονταν επανάληψη-, επίσης 
θεωρούνταν ότι συνδεόταν μόνο με τη σε-
ξουαλική δραστηριότητα κάτι που επίσης 
αποσύρθηκε. Η σεξουαλική παρενόχληση 
αποτελεί ένα κοινωνικό πρόβλημα στις μέ-
ρες μας-που όλο και πληθαίνουν τα άτομα 
υφίστανται παρενοχλήσεις-όμως καθίστα-
ται υποκειμενικό κριτήριο το εάν ένα άτομο 
έχει δεχτεί πραγματικά την παρενόχληση. 
Αυτό συμβαίνει λόγω των διαφορών των 
απόψεων των δυο φύλων ως προς το τι 
συνιστά παρενόχληση αλλά και λόγω του 
ότι ο συγκεκριμένος ορισμός μεταβάλλεται 
ανάλογα με τις εκάστοτε ιστορικές, πολιτι-
σμικές, πολιτικές ,οικονομικές και κοινωνι-
κές συγκυρίες.
Όσον αφορά στις παρενοχλήσεις στο χώρο 
εργασίας αυτές διακρίνονται είτε σε παρε-
νόχληση από τον εργοδότη ή προϊστάμενο 
προς τον εργαζόμενο-υφιστάμενο (ή αντί-
στροφα) είτε μεταξύ των συναδέλφων.
Όσον αφορά στη σεξουαλική παρενόχλη-
ση από συνάδελφο, ο δέκτης έχει τη δυ-
νατότητα βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
76/207/ΕΟΚ να απευθυνθεί και αν ενη-
μερώσει τον εργοδότη-διευθυντή του, ο 

οποίος θα πρέπει να λάβει 
όλα τα αναγκαία μέτρα 
ώστε να προστατεύσει το 
άτομο (συνήθως πρώτα 
καλεί και συζητά με το 
θύμα-θύτη, ύστερα προ-
βαίνει σε μετακίνηση του 
υπαλλήλου που προέβη 
στην παρενόχληση καθώς 
έχει και τη δυνατότητα 

να προβεί ακόμη και σε απόλυση του),εάν 
δεν κάνει τίποτα από αυτά το άτομο έχει τη 
δυνατότητα να επικαλεστεί καταχρηστική 
άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος, με-
ταβολή των όρων εργασίας ακόμη και να 
καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας.
Όσον αφορά στην παρενόχληση του εργα-
ζομένου από τον εργοδότη αυτή μπορεί να 
εκφράζεται είτε μέσω σεξουαλικών υπονο-
ούμενων, ερωτήσεων που αφορούν σεξου-
αλικές προτιμήσεις και ζητήματα, επιθυμία 
συνευρέσεων εκτός του εργασιακού χώρου 
που προκαλούν δυσφορία στον εργαζόμε-
νο. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν δυο 
ενδεχόμενα: πρώτον να υπάρξει απόλυση 
από την πλευρά του εργοδότη λόγω μη 
ύπαρξης ανταπόκρισης από την πλευρά του 
εργαζόμενου (απόλυση που είναι άκυρη 
άρθρο 9 Ν3488/2006 καθώς θα πρέπει σε 
κάθε περίπτωση η απόλυση να γίνεται στα 
πλαίσια της καλής πίστης, των χρηστών 
ηθών και του κοινωνικοοικονομικού σκο-
πού του δικαιώματος (άρθρο 281 Αστικού 
Κώδικα) και ο εργαζόμενος έχει δικαίω-
μα να αποζημιωθεί λόγω ηθικής βλάβης 
(απόφαση 1139/2007 Εφετείου Αθηνών). 
Επίσης, ακόμη και αν δεν επέλθει απόλυση 
μετά από περιστατικό σεξουαλικής παρε-
νόχλησης θεωρείται ότι επήλθε βλαπτική 
μεταβολή των εργασιακών σχέσεων επι τω 
χείρω και άρα καταγγελία της σύμβασης 
εργασίας (άρθρο 281 Αστικού Κώδικα) από 
την πλευρά του εργοδότη όποτε ακολουθεί 
η ανωτέρω διαδικασία.
Τέλος υπάρχει και η περίπτωση παρενό-
χλησης του εργοδότη από τον εργαζόμενο, 
περίπτωση που συναντάται σπανιότερα και 
εάν αποδειχθεί και ο εργοδότης ασκήσει 
μήνυση κατά του εργαζομένου μπορεί βά-
σει του άρθρου 337 του Ποινικού Κώδικα 
να λύσει τη σχέση εργασίας με τον εργαζό-
μενο χωρίς να καταβάλει αποζημίωση.

*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθη-
νών
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Σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο

Η Ράπτη ρωτάει Γεωργιάδη 

Πολιτική αντιπαράθεση για την κατάληψη στο ΑΠΘ 

Πονοκέφαλος για τον Άδωνη Γεωργιάδη η εστίαση, ο κλάδος που έχει χτυ-
πηθεί περισσότερο από κάθε άλλον την περίοδο της πανδημίας. Η Έλενα Ρά-
πτη κατέθεσε ερώτημα προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα: 
«Παράταση των μισθώσεων στον κλάδο της εστίασης». Η Βουλευτής ρώτα τον 
υπουργό για τα περιθώρια που υπάρχουν ώστε να υπάρξει πρόβλεψη για την 
παράταση της διάρκειας των επαγγελματικών μισθώσεων στο χώρο της εστία-
σης για διάστημα ίσο με το διάστημα στο οποίο οι εν λόγω επιχειρήσεις ήταν σε 
αναστολή με κρατική εντολή;

Θεωρώντας πως η πιθανότητα νέας αναστολής δεν μπορεί να αποκλεισθεί, η 
κ. Ράπτη ρώτα επίσης, αν μπορεί να υπάρξει ρύθμιση αυτόματης αναστολής της 
συμβατικής περιόδου μίσθωσης για τις επιχειρήσεις εστίασης με σημείο αναφο-
ράς την έναρξη και τη λήξη της απόφασης που επιβάλλει την αναστολή;

Σε μείζον θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης εξελίσσεται ο νόμος για σύσταση 
αστυνομίας πανεπιστημίων. Με αφορμή μάλιστα την κατάληψη του κτιρίου διοί-
κησης του ΑΠΘ και την εισβολή αστυνομικών δυνάμεων για την αποκατάσταση 
της τάξης,ξεκίνησε κύκλος εκατέρωθεν «βολών» . Η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
ΠΣ Κατερίνα Νοτοπούλου κάνει λόγο για τρόμο και πάταξη στο ΑΠΘ. Ασκώντας 
κριτική για τη νέα κυβερνητική απόφαση, προσθέτει πως «η απάντηση της κυ-
βέρνησης στην απόπειρα κατάληψης στο ΑΠΘ είναι μία πρόβα της αστυνομικής 
καταστολής στα Πανεπιστήμια» . 

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Μακεδονίας - Θράκης Σταύρος Καλαφά-
της, υπερασπιζόμενος των κυβερνητικών πρωτοβουλιών τονίζει, πως «η κατά-
ληψη στο Α.Π.Θ. ως πράξη αντίθεσης στον πρόσφατο νόμο για τα Πανεπιστήμια, 
επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα και την ορθότητα των ρυθμίσεων που προβλέ-
πει. Η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται».

karfitsomata
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Το τελευταίο διάστημα το κίνημα 
«MeToo» αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη 
στήριξη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
το συναντά κανείς ως #MeToo. Ένα κίνη-
μα που έμελλε να επηρεάσει τόσο τις ΗΠΑ 
όσο και άλλες χώρες σε παγκόσμιο επίπε-
δο, στις οποίες τα θύματα των προσβολών 
της γενετήσιας ελευθερίας και αξιοπρέπειας 
προέβαιναν στην καταγγελία του θύτη, περι-
γράφοντας και ανασύροντας από τη μνήμη 

τους την προσβολή που υπέστησαν, 
την οποία για ποικίλους λόγους δεν εί-
χαν δημοσιεύσει και καταγγείλει μέχρι 
σήμερα. Οι λόγοι της μη καταγγελίας 
κατα βάση ανευρίσκονται στην ιεραρ-
χική εξάρτηση τους από τον εργοδό-
τη, στο φόβο και άγχος που βιώσαν ή 
ακόμη και στη ντροπή που μέχρι σή-
μερα αισθάνονται. Σε νομικό επίπεδο, 
οι όποιες εκτιμήσεις πρέπει να είναι 
αντικειμενικές και να απέχουν κατά το 
δυνατόν από συναισθηματισμούς. Σε 
πρώτη φάση, πρέπει να τονιστεί ότι οι 
καταγγελίες αυτές διαφέρουν ποιοτικά 
μεταξύ τους, καθώς διαφορετική είναι 
η ποινική μεταχείριση του βιασμού και 
των ίσης βαρύτητας γενετήσιων πρά-
ξεων και διαφορετική στις περιπτώσεις 
εκείνες που υπάρχει προσβολή της 
γενετήσιας αξιοπρέπειας με πράξη μι-
κρότερης βαρύτητας, που συνηθίζεται 
να αναφέρεται ως σεξουαλική παρενό-
χληση. 

Η πρώτη περίπτωση αυτή του άρ-
θρου 336 του Ποινικού Κώδικα, ήτοι 
του βιασμού ή και των άλλων γενε-
τήσιων πράξεων, αφορά ουσιαστικά 
εκείνη την περίπτωση όπου ο δράστης 
είτε έρχεται σε συνουσία με το θύμα 
(βιασμός) είτε διαπράττει μαζί του κά-
ποια άλλα γενετήσια πράξη που προ-
σβάλλει τη γενετήσια ελευθερία του 
θύματος, δηλαδή την ελευθερία του 
να επιλέγει τον ερωτικό του σύντροφο 
και το χρόνο της ερωτικής πράξης. Σε 
αυτή την περίπτωση ο νομοθέτης έχει 
προβλέψει αυστηρές ποινικές κυρώ-
σεις κακουργηματικής φύσεως, καθώς 
προβλέπει την ποινή άλλοτε της κά-
θειρξης 10-15 έτη, άλλοτε της ισόβιας 
κάθειρξης ή της κάθειρξης 10-15 έτη 
και άλλοτε της κάθειρξης 5-10 έτη, 
ανάλογα τη βαρύτητα της περίπτωσης 
της γενετήσιας πράξης, γεγονός που 
καταδεικνύει την έντονη απαξία του 

εγκλήματος. Λόγω του κακουργηματικού 
χαρακτήρα των εγκλημάτων, παραγράφο-
νται σε 15 έτη από την τέλεση του βιασμού, 
ενώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι σε αυτές τις 
περιπτώσεις η δίωξη ασκείται αυτεπάγγελτα, 
δηλαδή ανεξαρτήτως έγκλησης-μήνυσης. 
Ως εκ τούτου, πράξεις που τελέστηκαν από 
το 2006 και έπειτα δεν έχει εξαλειφθεί το 
αξιόποινο και δεν έχουν υποπέσει σε παρα-
γραφή, εφόσον μέχρι σήμερα δεν παραπέμ-
φθηκαν αμετάκλητα σε δικαστήριο.

Όσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση αυτή 
του άρθρου 337 του Ποινικού Κώδικα, κα-
ταλαμβάνει προσβολές της γενετήσιας αξι-
οπρέπειας που είναι ήσσονος σημασίας σε 
σχέση με το βιασμό, όμως φυσικά εξίσου 
καταδικαστέες και κατακριτέες. Η περίπτω-
ση αυτή περιλαμβάνει χειρονομίες γενετή-
σιου χαρακτήρα, προτάσεις που αφορούν 
γενετήσιες πράξεις, γενετήσιες πράξεις που 
τελούνται ενώπιον άλλου και επίδειξη γεν-
νητικών οργάνων. Αξίζει να επισημανθεί 
ότι οι χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα 
περιέχουν σωματική επαφή του δράστη με 
το θύμα μέσω της κίνησης -κατα κανόνα- 
χεριού που αφορούν την γενετήσια ελευ-
θερία του ατόμου, χωρίς φυσικά να έχουν 
την ένταση των γενετήσιων πράξεων που 
αναλύθηκαν ανωτέρω που αποτελούν το 
έγκλημα του βιασμού. Έτσι, χειρονομία γε-
νετήσιου χαρακτήρα είναι μία θωπεία στους 
μηρούς ή ένα χάδι στο στήθος. Προτάσεις 
που αφορούν γενετήσιες πράξεις προφα-
νώς δεν έχουν σωματική επαφή, αλλά στην 
ουσία ο θύτης προτείνει στο θύμα να τελέ-
σουν συνουσία ή άλλη γενετήσια πράξη που 
υποκαθιστά τη συνουσία και σχετίζεται με 
την γενετήσια ελευθερία του θύματος. Για 
παράδειγμα αποτελεί πρόταση που εμπίπτει 
στο άρθρο αυτό η πρόταση για συνουσία ή 
άλλης ίσης βαρύτητας γενετήσια πράξη, όχι 
όμως η πρόταση για χειρονομία γενετήσιου 
χαρακτήρα, όπως είναι η πρόταση για ένα 
φιλί ή χάδι. Εγκληματική συμπεριφορά για 
την οποία προβλέπεται η ποινή της φυλακί-
σεως από 10 ημέρες έως 1 έτος ή χρηματική 
ποινή. 

Περίπτωση που αφορά κατά βάση το με-
γαλύτερο μέρος του κινήματος MeToo είναι 
η περίπτωση εκείνη όπου η ανωτέρω σε-
ξουαλική παρενόχληση (ήτοι οι χειρονομίες 
γενετήσιου χαρακτήρα ή οι προτάσεις που 
αφορούν γενετήσιες πράξεις) γίνεται στον 
εργασιακό χώρο. Η περίπτωση αυτή υφίστα-

ται όταν ο θύτης εκμεταλλεύεται την ιεραρ-
χική εξάρτηση του εργαζόμενου από αυτόν ή 
εκμεταλλεύεται την ανάγκη του να εργαστεί 
και προβαίνει στη σεξουαλική παρενόχλη-
ση του θύματος - εργαζομένου ή ατόμου 
που έχει ξεκινήσει διαδικασία αναζήτησης 
εργασίας. Ο έλληνας ποινικός νομοθέτης 
εκτιμώντας ακριβώς την ιδιαίτερη αυτή ερ-
γασιακή σχέση του δράστη με το θύμα, την 
οποία εκμεταλλεύεται ο δράστης ως ιεραρ-
χικά ανώτερος, επιφυλάσσει πιο αυστηρή 
μεταχείριση στις σεξουαλικές παρενοχλή-
σεις στον εργασιακό χώρο, καθώς ως ποινή 
προβλέπεται η φυλάκιση 10 ημερών έως 
3 ετών ή η χρηματική ποινή. Το κρίσιμο σε 
αυτές τις περιπτώσεις του άρθρου 337 του 
Ποινικού Κώδικα είναι ότι η ποινική δίωξη 
δεν ασκείται αυτεπαγγέλτως, αλλά κατόπιν 
υποβολής έγκλησης. Πρόκειται ουσιαστικά 

Το «MeToo» και οι νομικές διαστάσεις του
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Τα θύματα 
σεξουαλικών 

παρενοχλήσεων 
(χειρονομιών 

γενετήσιου 
χαρακτήρα, 

προτάσεων που 
αφορούν γενετήσιες 

πράξεις) εφόσον 
επιθυμούν την 

ποινική μεταχείριση 
του δράστη πρέπει 

να προβούν 
εμπρόθεσμα 

στην κατάθεση 
της έγκλησης, 

ουσιαστικά στην 
καταγγελία της 

πράξης διαφορετικά 
δεν μπορεί να 

υπάρξει αξιόποινο.

opinion
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opinion

για αυτό που οι μη νομικοί θα αποκαλούσαν μήνυση, η 
οποία όμως θα πρέπει να κατατεθεί εντός 3 μηνών από 
τότε που το θύμα έμαθε το δράστη και την εγκληματι-
κή πράξη, ουσιαστικά 3 μήνες από τότε που υπέστη τη 
σεξουαλική παρενόχληση. Σε περίπτωση που η έγκληση 
δεν κατατεθεί καθόλου ή δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα, 
δεν μπορεί να κινηθεί η ποινική δίωξη και όποια ποινική 
δίωξη ασκήθηκε πρέπει να κριθεί απαράδεκτη λόγω της 
έλλειψης της έγκλησης - μήνυσης, ακόμη και αν η πράξη 
δεν έχει παραγραφεί.

Ως εκ τούτου, τα θύματα σεξουαλικών παρενοχλή-
σεων (χειρονομιών γενετήσιου χαρακτήρα, προτάσεων 
που αφορούν γενετήσιες πράξεις) εφόσον επιθυμούν 
την ποινική μεταχείριση του δράστη πρέπει να προβούν 
εμπρόθεσμα στην κατάθεση της έγκλησης, ουσιαστικά 
στην καταγγελία της πράξης διαφορετικά δεν μπορεί να 
υπάρξει αξιόποινο. Αυτό φυσικά δεν στερεί από το θύμα-
τα το δικαίωμα τους να μιλήσουν δημόσια -σε κάθε χρό-

νο που αυτά θα νιώθουν ασφαλή- για την σεξουαλική ή 
πάσης φύσεως παρενόχληση που υπέστησαν, εντούτοις 
αναλαμβάνουν την ευθύνη να τιμωρηθούν πιθανώς για 
εγκλήματα κατά της τιμής σε περίπτωση που αυτό που 
αναφέρουν δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι 
αρχές οφείλουν να σέβονται τη διάκριση των λειτουργιών 
και το τεκμήριο αθωότητας κάθε κατηγορουμένου, έχουν 
υποχρέωση να απέχουν από ενέργειες που παρεμβαίνουν 
στη δικαστική λειτουργία σε εκκρεμείς υποθέσεις, ενώ 
παράλληλα οφείλουν να βοηθούν και να υποστηρίζουν 
τα θύματα να καταγγείλουν τέτοιες πράξεις διαμορφώ-
νοντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης και στήριξης. Κατά την 
άποψη μου, αλλαγές πρέπει να γίνουν, αυτό που πρέπει 
να αλλάξει δεν είναι τόσο η παραγραφή των εγκλημάτων, 
όσο η απαιτούμενη έγκληση που ακόμη και αν δεν έχει 
παραγραφεί το έγκλημα στερεί από το θύμα το δικαίω-
μα του, όταν ξεπεράσει το όποιο σοκ ή το φόβο που υφί-
σταται, να καταγγείλει το έγκλημα. Πέρα από το ποινικό 
σύστημα όμως πρέπει ο κάθε ένας μας να αλλάξει, να ευ-

αισθητοποιηθεί, να στηρίζει όποιον βλέπει ότι υφίσταται 
ή έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό 
του χώρο ή οπουδήποτε, να μιλήσει. Οι αλλαγές έρχονται 
πρώτα από εμάς τους ίδιους. 

*Ο Γιώργος Κ. Βασιλειάδης είναι δικηγόρος μέλος 
του ΔΣΘ
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Πώς είναι η σχέση σας με το κινητό 
σας τηλέφωνο; Το χρησιμοποιείτε για κλή-
σεις; μηνύματα, κοινωνικά μέσα, παιχνίδια, 
εφαρμογές ή όλα τα παραπάνω; Οι άνθρω-
ποι συνήθως χρησιμοποιούν το κινητό τους 
τηλέφωνό για δουλειά, ευχαρίστηση και 
κοινωνικοποίηση. Είναι το πρώτο πράγμα 
που παίρνουν το πρωί και το τελευταίο που 
αποχωρίζονται πριν πέσουν για ύπνο. Δυ-
σκολεύονται ακόμη και να το τοποθετήσουν 
κλειστό στο τραπέζι, ενώ κάνουν κάτι άλλο 
από φόβο ότι κάποιος «μας χρειάζεται». 

Τα τελευταία χρόνια, τα κινητά τηλέφω-
να έχουν γεφυρώσει κομμάτια της ζωής μας. 
Με αυτά μπορούμε να χαλαρώσουμε, να 
δουλέψουμε ή να αλληλεπιδράσουμε όπου 
κι αν βρισκόμαστε.

«Τέλεια!», μπορεί να σκεφτείτε - περισ-
σότερες επιλογές, περισσότερη ελευ-
θερία και περισσότερη συνδεσιμότητα. 
Ποια όμως είναι η ζημιά σε αυτό;

Έρευνες έχουν δείξει ότι η εξάρτη-
σή μας είναι τόσο έντονη, που η αποχή 
της χρήση των κινητών τηλεφώνων 
για μία ημέρα επιδρά σημαντικά στην 
ψυχική υγεία και προκαλεί σωματική 
δυσφορία, πανικό, σύγχυση και ακραία 
απομόνωση. 

Μια μέρα μη χρήσης τεχνολογίας 
παράγει συστήματα παρόμοια με την 
απότομη στέρηση ναρκωτικών και 
αυτό είναι τρομακτικό.

Γιατί λοιπόν τόσοι πολλοί άνθρωποι 
έχουν παρασυρθεί από την τεχνολογία 
που δεν μπορούν να βρίσκονται χωρίς 
αυτό σε φυσικό, γνωστικό ή συναισθη-
ματικό επίπεδο για παρατεταμένη πε-
ρίοδο; Τι θα συνέβαινε πραγματικά αν 
δεν κάναμε χρήση του κινητού μας για 
μερικές ημέρες; 

Ανοίγοντας το πρωί τα μάτια μας, 
μας έρχεται αυτόματα η σκέψη:  «Πού 
είναι το τηλέφωνό μου;» Αξιοσημείω-
το βέβαια είναι ότι η σκέψη αυτή δεν 
περιορίζεται μόνο τη στιγμή που ξυ-
πνάμε αλλά όλη την ημέρα. Η σκέψη 

μακριά από τη συσκευή του τηλεφώνου μας 
θα δημιουργούσε μεν μικροσκοπικές αιχ-
μές ενθουσιασμού, όμως πολύ γρήγορα θα 
μπορούσαν να συναντηθούν με ένα αίσθημα 
άγχους και φόβου και απώλειας. Η πράξη να 
τσεκάρουμε το τηλέφωνό μας για να δούμε 
αν είχαμε μια αναπάντητη κλήση ή κάποιο 
μήνυμα δημιουργεί παρόμοιο αίσθημα με 

την αύξηση της ντοπαμίνης στον εγκέφαλο 
που παίρνει κανείς κατά τον τζόγο (ουσιαστι-
κά σαν ένα τυχαίο αποτέλεσμα που προκα-
λεί αυτό το χτύπημα της ντοπαμίνης). Έτσι, 
χωρίς τη δυνατότητα ελέγχου του τηλεφώ-
νου μας, νιώθουμε απώλεια και αδυνατούμε 
να λάβουμε αυτό το χτύπημα της ντοπαμίνης 
που έχουμε συνηθίσει. 

Πολλές εταιρείες παιχνιδιών μάλιστα 
όπως το Candy Crush Saga, χρησιμοποιούν 
μηχανικούς για να παραπλανήσουν τους 
παίκτες επηρεάζοντας την ψυχολογία τους 
και κάνοντάς τους να ξοδέψουν χρήματα για 
να προχωρήσουν. 

Σύνδεση με τον εικονικό μας εαυτό:
Τα κινητά τηλέφωνα το καθιστούν τόσο 

εύκολο να παρακολουθούμε και να διαμορ-
φώνουμε τις εικονικές μας ταυτότητες μέσα 
από τους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης 
και να δείχνουμε την καλύτερη πλευρά μας 
στο κοινό μας. Το να μην μπορούμε να επε-
ξεργαστούμε την ταυτότητά μας στο διαδί-
κτυο μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλο άγχος. 
Κάτι τέτοιο μας αποδεικνύει την αξία που 
δίνουμε σε αυτήν την ταυτότητα σε σχέση 
με τη φυσική μας. Τα προφίλ που έχουμε στο 
διαδίκτυο προβάλλουν τα καλύτερα χαρα-
κτηριστικά μας, τις καλύτερες φωτογραφίες 

μας, τα πιο ωραία πράγματα που έχουμε κά-
νει, αλλά αποτυγχάνουν να δείξουν τις κα-
θημερινές ζωές που ζούμε. 

Τι μας παρέχει λοιπόν το κινητό μας τη-
λέφωνό; Μεγάλο μέρος του τρόπου που 
ζούμε αλλάζει. Ο χρόνος που ξοδεύουμε 
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία μέσω των 
τηλεφώνων μας είναι πρωτοφανής. Με τόσο 
πολύ χρόνο αφιερωμένο στις κλήσεις μας, τι 
μας λείπει άραγε; Είμαστε τόσο τυλιγμένοι 
στην τεχνολογία που χάνουμε τα στοιχεία 
της φυσικής μας ζωής και αντ ‘αυτού, παγι-
δευόμαστε μέσα στις εικονικές μας ταυτότη-
τες.

Τώρα που μπορούμε να αλληλεπιδρά-
σουμε με εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες 
άτομα ταυτόχρονα, έχουμε ενισχύσει τον 
αντίκτυπο που έχουν οι άλλοι στην αυτοει-
κόνα μας. Στην πραγματικότητα, τα κινητά 
τηλέφωνα αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο 
σχετιζόμαστε τόσο με τους άλλους όσο και 
με τον εαυτό μας. Χρειαζόμαστε άμεση ικα-
νοποίηση, περισσότερη επικύρωση, περισ-
σότερη διέγερση, καλύπτει την ανάγκη μας 
για αποδοχή και σύνδεση.

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

Ποια είναι η σχέση σας με το κινητό σας; Μπορείτε να αντέξετε 
χωρίς αυτό;

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 *

Μια μέρα 
μη χρήσης 

τεχνολογίας 
παράγει 

συστήματα 
παρόμοια με την 

απότομη στέρηση 
ναρκωτικών 

και αυτό είναι 
τρομακτικό

opinion
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’Ενας σεισμολόγος φοβάται τους σεισμούς; Ο 
σεισμολόγος έχει ιδιαίτερη σχέση με το φαινόμενο. 
Αν και η ανθρώπινη φύση του υπαγορεύει το φόβο 
του σεισμού, η επιστημονική του τον ωθεί να τον με-
λετήσει. Σ’ εμένα, προσωπικά, επικρατεί η δεύτερη.

Η πιο δυνατή επαγγελματική εμπειρία… Ο σει-
σμός του 1999 στην Πάρνηθα! Όταν εκδηλώθηκε, 
μιλούσα με συνάδελφο από την Αθήνα κι άκουσα 
τον ήχο του από το τηλέφωνο. Κατέβηκα στην αί-
θουσα σεισμογράφων όπου άρχισε να καταγράφεται 
ο σεισμός. Στο Γεωδυναμικό της Αθήνας σημειώθη-
κε διακοπή ρεύματος με αποτέλεσμα η ανάλυση του 
σεισμού, η έκδοση ανακοινωθέντος και η ενημέρω-
ση των αρχών να γίνει από εμάς. Η διαδικασία πήγε 
άψογα, η ανακοίνωση εκδόθηκε σε 10 λεπτά.

Πού σας πέτυχε ο σεισμός του 1978; Στο σπίτι 
μου, σε 6οροφη πολυκατοικία στην οδό Ολύμπου. 
Πρωτοετής φοιτητής διάβαζα για την εξεταστική. 
Ήταν η πρώτη εμπειρία πραγματικά ισχυρού σεισμού 
και η αφορμή για την μετέπειτα ειδίκευση και καριέ-
ρα μου στο γνωστικό αντικείμενο της Σεισμολογίας.

Με τα χρόνια έγινε ευκολότερη η δουλειά; Ναι 
στο επιχειρησιακό κομμάτι. Η Σεισμολογία είναι σαν 
ένα διάνυσμα με δύο συνιστώσες, επιστημονική και 
κοινωνική. Επιστημονικά, οι σύγχρονες εξελίξεις σε 
τεχνολογία, πληροφορική και επικοινωνίες πρόσφε-
ραν σημαντικά εργαλεία στα χέρια των σεισμολό-
γων. Κοινωνικά, έχει να κάνει με τις επιπτώσεις των 
σεισμών στον άνθρωπο. Κι εδώ βοηθήσαμε στη σύ-
νταξη αξιόπιστου αντισεισμικού κανονισμού.

Πόσο συχνά φίλοι σας έχουν απορίες για σει-
σμούς; Πάντα υπάρχουν σχόλια ή απορίες π.χ. «Σκε-
φτόμαστε για διακοπές στη … υπάρχει κίνδυνος; Να 
πάμε αλλού;». Γνωρίζοντας ότι ερευνητικά ασχο-
λούμαι με τη μεσοπρόθεσμη πρόγνωση σεισμών 
γίνονται συχνά ερωτήσεις. Δεν τους απαντώ, εξηγώ-
ντας τους ότι τα αποτελέσματα μιας τέτοιας έρευνας 
παραμένουν αυστηρά εντός της ομάδας. Δεν τα γνω-
ρίζουν ούτε καν οι οικογένειές μας.

Τι πρέπει να έχουμε στο σπίτι για ενδεχόμενο 
σεισμού... Βαριά έπιπλα στερεωμένα στους τοίχους, 

όχι βαριά αντικείμενα πάνω από το κρεβάτι, σχέδια 
δράσης μετά από ενδεχόμενο σεισμό, είδη πρώτης 
ανάγκης σε σακίδιο (σχετικές οδηγίες στην ιστοσελί-
δα του ΟΑΣΠ www.oasp.gr).

Πόση ώρα μετά από μια δόνηση σας τηλεφω-
νούν ...δημοσιογράφοι; Πολλές φορές τηλεφωνούν 
πριν ακόμη καταγράψουν το σεισμό τα μηχανήμα-
τα! Πώς γίνεται αυτό; Αν ο σεισμός εκδηλωθεί σε 
περιοχή που ζει ανταποκριτής ΜΜΕ θα γίνει άμεσα 
αισθητός ενώ θα χρειαστεί κάποια δευτερόλεπτα να 
καταγραφεί από τους σταθμούς μας.

Αγαπημένο «επίκεντρο» στη Θεσσαλονίκη... Η 
θάλασσα, η παραλία, με θέα τα καταπληκτικά ηλιο-
βασιλέματα του Θερμαϊκού, τη διαχωριστική γραμ-
μή θάλασσας και ουρανού καθώς ο ήλιος δύει. Η 
νυχτερινή βόλτα με μηχανή, καλοκαίρι, δίπλα στη 

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

Ο Μανώλης Σκορδύλης παραμένει ψύχραιμος και καθησυχαστικός ακόμη κι όταν ο κόσμος ...σείεται! ‘Οταν όλοι λέμε «Σεισμός», αυτός τρέχει να πιάσει δουλειά 
για την ανάλυση του φαινομένου. Ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ μας συμβουλεύει τι πρέπει να κάνουμε όταν ο εγκέλαδος «χτυπάει» την πόρτα και εξομολογεί-

ται πόσο του λείπουν οι φοιτητές του.

Μανώλης Σκορδύλης
Ο σεισμός στην Πάρνηθα η πιο δυνατή εμπειρία

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 

θάλασσα.
Τι προκαλεί «ρήγμα» στις φιλικές σχέσεις; Η 

έλλειψη κατανόησης και επικοινωνίας, το ανεπτυγ-
μένο «εγώ», η εσωστρέφεια. Πρέπει να είμαστε ανοι-
χτοί και ειλικρινείς στους κοντινούς μας ανθρώπους. 
Να τους επικοινωνούμε τις χαρές, τους φόβους, τους 
προβληματισμούς, τις ανησυχίες μας… Και να τους 
ΑΚΟΥΜΕ!

Σας λείπουν οι φοιτητές σας; Πολύ! Σε κάθε δι-
αδικτυακό μάθημα έχω την αίσθηση ότι βρίσκομαι 
σε εικονική πραγματικότητα! Κακά τα ψέματα, τίπο-
τε δε μπορεί να υποκαταστήσει την εκ του σύνεγγυς 
επικοινωνία των ανθρώπων. Δεν πρέπει να μας αλ-
λοιώσει αυτή η δύσκολη τρέχουσα πραγματικότητα. 
Οι όμορφες μέρες στην εκπαίδευση, στις ανθρώπινες 
σχέσεις, στην καθημερινότητά που τόσο υποτιμού-
σαμε αλλά τόσο πολύ εκτιμήσαμε, θα ξανάρθουν!
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Κρίσεις υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρ-
χουν. Λύσεις υπάρχουν; Εξαρτάται, από τον 
ηγέτη της χώρας, αν πρόκειται για κρίση 
κρατική, ή το άτομο/ οικογενειάρχη όταν 
επηρεάζεται αρνητικά. Προβληματίστηκες 
ποτέ να προλάβεις μια κρίση που ξεμυτίζει, 
ή να διαφύγεις απ’ τις εμπλοκές της, ή να την 
καταστείλεις αργά, εννοείται με απώλειες, 
ή και να την αποφύγεις πριν πλακώσει και 
ζημιώσεις απόλυτα. Σε ένα κόσμο αδρανή, 
εμπρός, πάτησε το πρώτο σκαλί, με συνετές 
και φρέσκες ιδέες, και τότε θα σου πει ο Κα-
βάφης : «Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι· 
τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα».

Στο θεατρικό έργο του Ιωσήφ Σ. Ιωση-
φίδη «ΕΓΩ, Ο ΣΩΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ» που κυ-
κλοφορεί από τον Σύνδεσμο Πολιτισμού 
Ελλάδας Κύπρου και τις εκδόσεις Αρχύτας 

– βλέπουμε δύο κρίσεις που βιώνουν 
οι δύο ήρωες και τις απόπειρές τους για 
δύο διεξοδικές λύσεις, ευρηματικές – 
αν και μόνο η 2η έχει πιθανότητα να 
τους επαναφέρει στην ομαλότητα.

Όπως μας εξηγεί ο συγγραφέας : «η 
1η λύση στην κρίση του τότε ναζιστικού 
βίαιου καθεστώτος είναι αμυντική· το 
άτομο διασώζει την ύπαρξή του, έστω 
προσωρινά. Έτσι, μεσούσης μιας απάν-
θρωπης κρίσης, η Εύα Μπράουν ερω-
τεύεται έναν από τους 13 σωσίες του 
ανδρικά αδύναμου Αδόλφου Χίτλερ. 
Δολοφονεί τον τύραννο (πριν εκείνος 
δολοφονήσει τον Σωσία) και διαφεύγει 
ως Χίτλερ μαζί με την Εύα στην Αργε-
ντινή (πριν διαφύγει ο Χίτλερ μαζί της, 
έχοντας αφήσει πίσω του το πτώμα του 
Σωσία). Διέφυγαν να σώσουν τις ζωές 
τους και τις αξίες που πίστευαν (αυτή 
στην Τέχνη, ο μορφωμένος Σωσίας 
στις κλασικές αξίες). Αλλά στην τότε 
Αργεντινή ενσκύπτει 2η κρίση, αφού 
οι δύο κόρες τους ήταν ενταγμένες σε 

δύο αντίπαλες φασιστικές Νεολαίες και κα-
τασκοπεύουν τους γονείς τους για να τους 
καταδώσουν, όπως το ίδιο κάνουν και οι 
γύρω τους - ή έτσι τουλάχιστον υποψιάζο-
νται οι γονείς, μέσα στο εφιαλτικό κλίμα τής 
τότε φασιστικής Αργεντινής. Η λύση στη 2η 
κρίση ήταν να αποδεχθούν πρόσκληση από 
συγγενή στην Αμερική να μεταναστεύσουν 
εκεί όπου υπήρχαν εχέγγυα δημοκρατίας, 
ευκαιριών και μόρφωσης των κόρων τους. 
Αντίδοτο η Παιδεία και η απουσία της αρχή 
των δεινών».

Μέσα από το έργο του Ιωσήφ Σ. Ιωσηφί-
δη προκύπτει ένα αδιόρατο δίδαγμα: αν δεν 
μπορούμε να προβλέψουμε ή να προλάβου-
με μια κρίση που ανατρέπει αξίες και αρχές, 
κι ακόμα αν δεν μπορούμε με ελάχιστη απώ-
λεια/βλάβη να την καταστείλουμε, προκει-
μένου να διαφυλάξουμε τις αξίες, καλύτερα 
να διαφύγουμε από την κρίση ενεργοποιώ-
ντας αποφασιστικά μια ευφάνταστη και ωφέ-

λιμη έξοδο απ’ αυτήν. Αλλιώς η εμπλοκή ή 
η διαπλοκή μας μες στην κρίση απλώς φθεί-
ρει, εμάς και τα παιδιά μας.

*Η Σίσσυ Σιγιουλτζή-Ρουκά είναι Φιλό-
λογος, Συγγραφέας, Παραγωγός Πολιτι-
στικών Προγραμμάτων Πρόεδρος Συνδέ-
σμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου

www.cultural-association.org

ΚΡΙΣΕΙΣ ! ΛΥΣΕΙΣ ; 

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Σ Ι Σ Σ Υ 
Σ Ι Γ Ι Ο Υ Λ Τ Ζ Η - Ρ Ο Υ Κ Α *

Σε ένα κόσμο 
αδρανή, εμπρός, 
πάτησε το πρώτο 

σκαλί, με συνετές 
και φρέσκες ιδέες, 

και τότε θα σου 
πει ο Καβάφης 

: «Εδώ που 
έφθασες, λίγο δεν 

είναι· τόσο που 
έκαμες, μεγάλη 

δόξα».

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

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

τικής Κοινότητας, Δήμου Θεσσαλονίκης) 
Θεσσαλονίκη Τ.Κ 54645
e-mail: xrostirasart@gmail.com             
Τηλ: 2310833460
Fb page: Χρωστήρας πολυχώρος τέχνης και σε-
μιναρίων
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Ο πρώτος απολογισμός των χειμερινών μεταγραφών του ΠΑΟΚ 

Το... ταμείο είναι συν!

Ο ΠΑΟΚ στην πρόσφατη χειμερι-
νή μεταγραφική περίοδο κινή-
θηκε με πλάνο, μεθοδικότητα 

και κατάφερε να καλύψει με εντυπωσι-
ακό τρόπο πολλά από τα κενά που είχε 
στο ρόστερ του. Με τα πρώτα δείγματα 
γραφής να είναι ήδη ορατά η «K» κά-
νει το πρώτο ταμείο των μεταγραφών 
με το πρόσημο να είναι θετικό για τους 
περισσότερους από τους νεοαποκτηθέ-
ντες ποδοσφαιριστές.

ΠΑΟΚ
Μίκαελ Κρμέντσικ
O 28χρονος φορ του ΠΑΟΚ μετράει 

ήδη 12 επίσημες εμφανίσεις (9 στο πρω-
τάθλημα και 3 στο κύπελλο), έχοντας 
σημειώσει συνολικά 5 γκολ (τα τρία στο 
κύπελλο). Από τα 12 παιχνίδια, στα 9 ο 
Τσέχος ήταν βασικός και ήδη έχει δείξει 
τα διαπιστευτήριά του συμβάλλοντας τα 
μέγιστα στην καλή εικόνα που παρουσιά-
ζει σε γενικές γραμμές ο Δικέφαλος μέσα 
στο 2021. Ο Κρμέντσικ, όπως δείχνουν 
και τα νούμερα έχει κερδίσει τη μάχη του 
ανταγωνισμού από τον Σφιντέρσκι και 
ήδη στον ΠΑΟΚ έχουν ξεκινήσει συζη-
τήσεις για την παραμονή του 28χρονου 
στην ομάδα και μετά το καλοκαίρι, όπου 
ολοκληρώνεται ο δανεισμός του.

Αμρ Ουάρντα
Η αποκάλυψη της χειμερινής με-

ταγραφικής περιόδου. Επέστρεψε ξαφ-
νικά, κατόπιν αιτήματος και επιθυμίας 
του Πάμπλο Γκαρσία. Ο Αιγύπτιος μοιά-
ζει αναγεννημένος τόσο εντός, όσο και 
εκτός αγωνιστικού χώρου και στον ΠΑΟΚ 
τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση 
για τα όσα δίνει στην ομάδα. Μετράει 10 
συμμετοχές, δύο γκολ και μια ασίστ. Έχει 
ξεκινήσει βασικός σε όλα τα παιχνίδια, 
έχοντας βγει μόλις δύο φορές αλλαγή. 
Γενικώς, είναι εκ των κορυφαίων για την 
ομάδα του στο δεύτερο μισό της σεζόν 
και με τις εμφανίσεις του βάζει δύσκολα 
στον Γκαρσία για τη θέση «10» εκεί που 
φυσικά υπάρχει και ο Σίντζι Καγκάβα.

Σίντζι Καγκάβα
Πρόκειται για την πιο ηχηρή μεταγρα-

φή του ΠΑΟΚ. Ο Ιάπωνας σταδιακά άρχι-
σε να μπαίνει στην εξίσωση της ομάδας 
και παρά το γεγονός πως δεν έχει ξεκινή-
σει βασικός σε κάποιο παιχνίδι (μετράει 
πέντε συνολικά εμφανίσεις ως αλλαγή), 
κάθε φορά που μπαίνει στο γήπεδο δεί-
χνει τα διαπιστευτήρια, την ποιότητα και 
την εμπειρία του, μέσα από την απλότητα 
του παιχνιδιού του. Είναι δεδομένο πως 
στην εξέλιξη της χρονιάς θα διαδραματί-
σει μεγάλο ρόλο, με τον Πάμπλο Γκαρσία 
και τον οργανισμό ΠΑΟΚ να ποντάρουν 
πολλά σε αυτόν.

Ραχμάν Μπάμπα
Η αλήθεια είναι πως συγκριτικά με 

τους υπόλοιπους άρχισε να μπει στην εξί-
σωση των επιλογών του Πάμπλο Γκαρ-

σία. Ρόλο σε αυτό έπαιξε το γεγονός πως 
ήταν πίσω σε θέμα φυσικής κατάστασης. 
Ο Γκανέζος αριστερός μπακ, έπαιξε για 
πρώτη φορά και μάλιστα βασικός στο 
παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Λαμία την 
προηγούμενη Κυριακή και βρήκε και τον 
δρόμο προς τα δίχτυα (έβαλε το πρώ-
το από τα τέσσερα γκολ), κάνοντας τον 
Γκαρσία να χαμογελά, βλέποντας έναν 
παίκτη που μπορεί να στηριχτεί σε μία 
θέση που ο ΠΑΟΚ πονάει πολύ μετά τη 
φυγή του Γιαννούλη για την Νόριτς.

Λάζαρος Λάμπρου
Συμπεριλαμβάνεται στα νέα πρόσω-

πα, παρά το γεγονός πως το καλοκαίρι 
έκανε προετοιμασία με την ομάδα. Ο 
Λάμπρου γύρισε στον ΠΑΟΚ για να πά-
ρει παιχνίδια και να αρπάξει την ευκαιρία 
του, όμως μέχρι στιγμής δεν δείχνει να 

το πετυχαίνει βάσει τουλάχιστον συμμε-
τοχών. Μετράει συνολικά 9 εμφανίσεις 
(7 στο πρωτάθλημα και 2 στο κύπελλο), 
ωστόσο μόλις μία φορά ξεκίνησε ως βα-
σικός στο παιχνίδι με την ΑΕΛ στο θεσμό 
του κυπέλλου. Γκολ δεν έχει πετύχει, 
έχει μοιράσει μία ασίστ στο παιχνίδι με 
την ΑΕΛ.  

Βλάντιμιρ Μπραντονιτς
Για την ώρα ο 21χρονος Βόσνιος εξ-

τρέμ δεν έχει καταφέρει να κάνει το ντε-
μπούτο του με την φανέλα του ΠΑΟΚ, 
περιμένοντας κι αυτός την ευκαιρία του 
και προσπαθώντας μέσα από τις προπο-
νήσεις να κερδίσει την εμπιστοσύνη του 
Πάμπλο Γκαρσία.

* Την επόμενη εβδομάδα θα ακο-
λουθήσει ο μεταγραφικός έλεγχος των 
αποκτημάτων του Άρη.

Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο Υ
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Η ΓΓΑ «άναψε το πράσινο φως» και ο αθλητισμός επανεκκινείται 
σε όλα τα επαγγελματικά αθλήματα 

Επιτέλους (επιστροφή) 
στη δράση!

Η απόφαση που άπαντες περίμεναν είναι γεγονός. Η 
ΓΓΑ πήρε το «πράσινο φως» από την επιτροπή λοιμοξι-
ολόγων και έτσι οι αθλητές όλων των επαγγελματικών 
ομαδικών αθλημάτων θα επιστρέψουν και πάλι στη 
δράση, μετά από τέσσερις και πλέον μήνες. Πρόκειται 
αναμφίβολα για μία απόφαση που δίνει ανάσα σε όλες 
τις ομάδες, σε όλους τους αθλητές που επί μήνες παρέ-
μεναν «όμηροι» της πανδημίας, με πολλούς από αυτούς 
να αντιμετωπίζουν ακόμα και προβλήματα βιοπορισμού. 
Επί μήνες, οι υπεύθυνοι των πρωταθλημάτων και των 
Ομοσπονδιών, έδιναν αγώνα προκειμένου να πείσουν 
άπαντες πως θα μπορούσαν να επιστρέψουν με ασφά-
λεια στα γήπεδα τηρώντας απαρέγκλιτα τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα που είναι ίδια με αυτά που ακολουθούν και 
οι ομάδες της Super League και της Basket League που 
δεν σταμάτησαν ποτέ, όμως μάταια, μέχρι και το προη-
γούμενο Σάββατο που η απόφαση πήρε επίσημη μορφή 
μέσω του ΦΕΚ της Κυβέρνησης.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από περίπου τέσσερις μήνες 
επετράπη η επανέναρξη των πρωταθλημάτων Α1 μπά-
σκετ Γυναικών, Α1 πόλο Ανδρών και Γυναικών και Α1 
χάντμπολ Ανδρών και Γυναικών, με βάση τα ισχύοντα αυ-
στηρά υγειονομικά πρωτόκολλα και με την επισήμανση 
της επιστροφής των ομάδων στην έδρα τους αυθημερόν, 
όταν συμμετέχουν στη διεξαγωγή αγώνων εκτός νομού. 

Επίσης, στις προπονήσεις επέστρεψαν από τη Δευτέρα και 
οι ομάδες ποδοσφαίρου της Γ’ Εθνικής και της Α’ εθνι-
κής Γυναικών, της Α2 μπάσκετ Ανδρών και της Α’ εθνικής 
ποδοσφαίρου σάλας Ανδρών, με την βασική προϋπόθεση 
της διενέργειας εβδομαδιαίων τεστ στους αθλητές και τα 
προπονητικά τιμ. Επιπλέον, η εισήγηση ικανοποίησε και 
το αίτημα του υγρού στίβου, καθώς άνοιξαν και τα κλει-
στά κολυμβητήρια (μία εβδομάδα μετά τα ανοιχτά), για 
αθλητές σωματείων σε αγωνιστικό επίπεδο, υποψηφίους 
των ΣΕΦΑΑ και των Στρατιωτικών Σχολών, καθώς άτομα 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας (θεραπευτική 
κολύμβηση). Τέλος, το «ΟΚ» δόθηκε και για την έναρξη 
λειτουργίας επτά χιονοδρομικών κέντρων (χωρίς τη λει-
τουργία των σαλέ) για την προπόνηση των αθλητών που 
ανήκουν σε σωματεία χιονοδρομίας (με λίστες επικυρω-
μένες από την Ομοσπονδία), ώστε να καταστεί εφικτή η 
διεξαγωγή του πρωταθλήματος τον Μάρτιο, με τις προϋ-
ποθέσεις της χρήσης των lift από ένα άτομο, της υποχρε-
ωτικής χρήσης προστατευτικής μάσκας και διενέργειας 
τεστ.

 
Αιχμές ΠΣΑΠ για ομάδες της Football League
Την ώρα που άπαντες ένιωθαν πως οι κόποι μηνών 

επιβραβεύονται υπήρξε μια ανακοίνωση από τον ΠΣΑΠ 
που «φωτογράφιζε» ομάδες της Football League οι 

οποίες παρά το «πράσινο φως» της Πολιτείας δεν έχουν 
ξεκινήσει προπονήσεις, κάτι που δημιουργεί πολλά ερω-
τηματικά. «Κάποιοι (συγκεκριμένοι) εκπρόσωποι των 
ομάδων της Football League «έκλαιγαν» (με κροκοδεί-
λια δάκρυα) για την καθυστέρηση έναρξης των προπο-
νήσεων. Έκαναν μάλιστα συνεχώς δημόσιες συστάσεις 
προς τον ΠΣΑΠ, ρίχνοντας σε εμάς τις δικές τους ευθύνες 
ότι δήθεν δεν προβαίνουμε σε δραστικές ενέργειες ώστε 
να λυθεί πιο γρήγορα το πρόβλημα. Όταν όμως λύθηκε 
(όλοι ξέρουμε πως), μάλλον ήταν κάτι που δεν περίμε-
ναν και έπαθαν σοκ. Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός 
πως πέρασε ήδη μια ολόκληρη εβδομάδα από την ημέ-
ρα που πήραμε το «πράσινο φως» και ορισμένες ομάδες 
δεν άρχισαν ακόμη τις προπονήσεις. Μάλλον δεν έχουν 
συνέλθει από το σοκ και θέλουν τον χρόνο τους. Δεν 
εξηγείται αλλιώς. Πείτε μας για να ξέρουμε και εμείς από 
πότε να αρχίσουμε να μετράμε τις 43 ημέρες που χρειά-
ζονται οι ποδοσφαιριστές (για το καλό τους όπως λέτε ), 
ώστε να παίξουν σε επίσημο αγώνα. Από τη Δευτέρα 15 
Φεβρουαρίου που πήραμε το «πράσινο φως» ή από την 
ημέρα που θα αποφασίσει και η τελευταία ομάδα να αρχί-
σει τις προπονήσεις; Πείτε μας για να ξέρουμε, κάνετε τα 
πάντα για να παίξουμε ή για να μην παίξουμε;», ανέφερε 
μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.



Ανανεωµένη ιστοσελίδα


