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ΚΑΡΦΙΤΣΩΜΑΤΑ

ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΕΙΑ

Ποια «στολίδια» 
περιλαμβάνονται στη 

λίστα της Unesco 

Μαθητές χωρίς ρεύμα 
αποκλείονται από την 

τηλεκπαίδευση

Η αφωνία των 
βουλευτών της 

Θεσσαλονίκης και η 
… γκέλα του Στράτου 

για τα οπαδικά
Σελ. 21-24

Σελ. 16-17

Σελ. 10-11

Συναγερμός 
για τους χάκερς 
τραπεζών!
Το «φράγμα» πρόσθετων μέτρων ασφάλειας 
στις ηλεκτρονικές συναλλαγές κατάφερε να 
σπάσει ομάδα χάκερς στη Θεσσαλονίκη, που 
εντοπίστηκαν από την δίωξη ηλεκτρονικού 
εγκλήματος Β. Ελλάδας
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προσμετράται 
η ψήφος των 
αποδήμων 
στο σύνολο 
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αποτελέσματος, 

αλλά να εκλέγουν 
μόνο τέσσερις 

βουλευτές!
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Γιατί δεν θέλουν 
την επιστολική ψήφο;

Είναι μερικές φορές να απορεί κανείς με το πολιτικό μας σύστημα. Με την υποκρισία 
που κυριαρχεί με αφορμή το δικαίωμα των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους 
απόδημων Ελλήνων να ψηφίζουν στις εκλογές. Προσέξτε, αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να 
ψηφίσουν. Δεν είναι νέο εκλογικό σώμα ούτε έρχεται να… νοθεύσει το αποτέλεσμα της κάλ-
πης. Με απλά λόγια, μπορούν να πάρουν το αεροπλάνο, το τρένο ή το καράβι και να έρθουν 
στην Ελλάδα για να ψηφίσουν. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Κι όμως, αυτό το απλό πράγμα 
γίνεται τεράστιο πολιτικό θέμα. 

Το χειρότερο είναι ότι διογκώνεται από τα κόμματα που, υποτίθεται, είναι προοδευτικά 
και αγωνίζονται να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου στην Ελλάδα και όσοι μετανάστες ζουν 
εδώ, εργάζονται εδώ και τα παιδιά τους μεγαλώνουν στην πατρίδα μας, την οποία πλέ-
ον θεωρούν και δική τους. Κι ενώ για αυτούς δίνουν μάχη ώστε να αποκτήσουν εκλογικό 
δικαίωμα και στις εθνικές εκλογές, γιατί στις δημοτικές ένα μεγάλο κομμάτι το έχει, δεν 
θέλουν αυτό το δημοκρατικό δικαίωμα να το έχουν οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό! 
Τα επιχειρήματά τους, δε, είναι γελοία και φοβικά, ενώ αυτό που ψηφίστηκε με τον νόμο 
Θεοδωρικάκου και 288 ψήφους τελικά ήταν ένας θλιβερός συμβιβασμός εξαιτίας των αντι-
δράσεων του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Μπήκαν κόφτες ώστε να εμποδιστούν αυτοί οι άνθρωποι να ψηφίσουν. Και να αναφέρω 
ένα παράδειγμα. Αν κάποιος ζούσε μέχρι το 1985 στην Ελλάδα, είχε υπηρετήσει τη θητεία 
του κανονικά, έφυγε στο εξωτερικό και από τότε δεν έχει έρθει στη χώρα του και χώρα μας, 
δεν μπορεί να ψηφίσει, γιατί δεν πληροί τις προϋποθέσεις που τέθηκαν με τον νέο νόμο. 
Είναι γελοίο αυτό ή δεν είναι;

Ή το άλλο θλιβερό επιχείρημα να μην προσμετράται η ψήφος των αποδήμων στο σύνο-
λο του εκλογικού αποτελέσματος, αλλά να εκλέγουν μόνο τέσσερις βουλευτές! Αυτή είναι 
η… δημοκρατική αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ; Να υπάρχουν Έλληνες δύο κατηγοριών; Και αυτό 
είναι προοδευτικό;

Η κυβέρνηση έπρεπε να προχωρήσει, επίσης, στη θέσπιση της επιστολικής ψήφου, ώστε 
ο κάθε άνθρωπος να μπορεί να ψηφίζει όπου κι αν βρίσκεται. Σε όποιο σημείο του πλανήτη. 
Όταν η τεχνολογία τρέχει, η συμμετοχή σε μια δημοκρατική διαδικασία πρέπει να γίνεται με 
κάθε πρόσφορο μέσο. Ο κόσμος μας έχει αλλάξει, δεν το έχουν πάρει είδηση άραγε; Και, 
μάλιστα, ορθά λέει το ΜέΡΑ25 ότι θα έπρεπε να ψηφίζει και στην εκλογική περιφέρεια που 
είναι εγγεγραμμένος. Αυτό είναι το δημοκρατικό.

Δυστυχώς, η κυβέρνηση της ΝΔ συμβιβάστηκε τότε και το πληρώνει τώρα. Μπροστά στο 
να κάνει ένα μικρό βήμα, έχασε το μεγάλο. Είναι κρίμα για τη δημοκρατία και την Ελλάδα 
που δεν αγκαλιάζονται οι απόδημοι ισότιμα και δεν τους χρησιμοποιούν διαχρονικά σύμφω-
να με το συμφέρον του μικρού ελλαδικού κράτους.

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Τη δυνατότητα να προμη-
θευτούν tablet ή laptop 
με επιδότηση των 200 

ευρώ μέσω του προγράμματος 
«Ψηφιακή Μέριμνα» έχουν οι 
δικαιούχοι μαθητές και φοιτητές 
με μοναδικά προνόμια από την 
COSMOTE και τον ΓΕΡΜΑΝΟ. 
Επιπλέον, η COSMOTE και o ΓΕΡ-
ΜΑΝΟΣ προσφέρουν δώρο 12GB 
COSMOTE Mobile Internet για 
ένα χρόνο  1 χρόνο στους Δικαι-
ούχους του Προγράμματος ενώ 
όσοι  επιθυμούν να έχουν Wi-Fi 
όπου κι αν βρίσκονται, διατίθεται 
σε προσφορά το COSMOTE 4G 
Pocket Wi-Fi,από 99€ στα 79€, 
έως τις 30 Ιουλίου 2021, με εν-
σωματωμένη κάρτα SIM με 50GB 
για 6 μήνες και με δυνατότητα 
σύνδεσης στο internet έως και 
16 συσκευές ταυτόχρονα.

Η διαδικασία είναι απλή: Οι εν-
διαφερόμενοι ελέγχουν πρώτα στο 
site του Προγράμματος «Ψηφιακή 
Μέριμνα» εάν δικαιούνται την επι-
ταγή (voucher). Εάν την δικαιού-
νται κάνουν αίτησή και παίρνουν 
το voucher, το οποίο μπορούν να 
εξαργυρώσουν -μέχρι τις 30 Ιου-
λίου 2021- αγοράζοντας το Tablet 
ή Laptop που επιθυμούν είτε απευ-
θείας στο e-shop της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, 
είτε τηλεφωνικά στο 801 1197000 
για καταστήματα COSMOTE και 210 
800 6000 για καταστήματα ΓΕΡ-
ΜΑΝΟΣ. Τη συσκευή θα την παρα-
λάβουν δωρεάν στον χώρο τους. 
Εναλλακτικά, μπορούν, να επισκε-
φτούν ένα κατάστημα COSMOTE 

και ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την Ελλάδα 
και με το voucher να πραγματοποι-
ήσουν την αγορά τους. 

Δικαιούχοι είναι οι οικογένειες 
με ισοδύναμο οικογενειακό εισό-
δημα έως 6.000€, για κάθε εξαρ-
τώμενο παιδί 4 έως 24 ετών που 
φοιτά σε εκπαιδευτική δομή στην 
Ελλάδα. Εάν κάποιος επιθυμεί να 
αγοράσει συσκευή μεγαλύτερης 
αξίας απ’ αυτήν της επιταγής, πρέ-
πει να καλύψει τη διαφορά. Κάθε 
επιταγή αντιστοιχεί στην αγορά 

μίας συσκευής. Επίσης, μια οικο-
γένεια με περισσότερα από ένα 
ωφελούμενα παιδιά μπορεί να 
χρησιμοποιήσει περισσότερες από 
μία επιταγές για την αγορά μίας συ-
σκευής  με ανώτατο όριο τις τρεις 
επιταγές. Ο εξοπλισμός διατίθεται 
μαζί με λογισμικό για προστασία 
από ιούς (antivirus) και ασφαλή 
πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Στα καταστήματα COSMOTΕ και 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ, που βρίσκονται παντού 
σε όλη την Ελλάδα, οι Δικαιούχοι 
θα βρουν μια μεγάλη ποικιλία από 
Tablets και Laptops που συμμετέ-
χουν στο Πρόγραμμα, για να επι-
λέξουν αυτό που τους ταιριάζει. 
Μπορούν να το συνδυάσουν με 

τα αγαπημένα τους αξεσουάρ και 
Περιφερειακά (εκτυπωτές, ηχεία, 
πληκτρολόγια). Στηρίζοντας το 
πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» 
η COSMOTE και ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ φέρ-
νουν την τεχνολογία ακόμα πιο 
κοντά σε μαθητές και φοιτητές και 
συμβάλλουν στον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό της εκπαιδευτικής δι-
αδικασίας.

• Η «Ψηφιακή Μέριμνα» υλο-
ποιείται από τα Υπουργεία Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων, Οικονομι-
κών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων και Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης σε συνεργασία με την Κοινω-
νία της Πληροφορίας.

«Ψηφιακή Μέριμνα»: Με την εξαργύρωση της επιδότησης του voucher των 200 € 

Tablet ή laptop για μαθητές και φοιτητές 
από την COSMOTE και τον ΓΕΡΜΑΝΟ!

Δώρο 12 GB 
COSMOTE 
Mobile 
Internet για 
ένα χρόνο για 
όλους τους 
δικαιούχους 



4 17.04.2021

Οι πολίτες θα μπορούν να μετακινηθούν με επιπρόσθετο εργαλείο τα self-tests.

«Πράσινο πιστοποιητικό» 
για Πάσχα στο χωριό

Την εξέλιξη της επιδημιολογι-
κής κατάστασης και αυτής της 
εβδομάδας αναμένουν στο 

κυβερνητικό επιτελείο, προκειμένου 
να τεθεί υπ’ όψιν της Επιτροπής των 
Λοιμωξιολόγων το σχέδιο για την έξο-
δο του Πάσχα, με κυβερνητικά στελέχη 
μονότονα να επαναλαμβάνουν ότι δεν 
έχει ληφθεί καμία απόφαση. 

Πράγματι, δεν υπάρχει αυτήν τη 
στιγμή το οριστικό σχέδιο, ούτε οριστι-
κή απόφαση, από τη στιγμή, δε, που δεν 
έχουν συνεδριάσει επί του ζητήματος οι 
λοιμωξιολόγοι. Υπάρχουν, όμως, ορι-
σμένα δεδομένα, όπως η βούληση του 
πρωθυπουργικού επιτελείου να δοθούν 
διέξοδοι στους πολίτες, αλλά και το σκε-
πτικό ότι είναι καλύτερα οι πολίτες να 
βρίσκονται στο ύπαιθρο και σε εξωτερι-
κούς χώρους, παρά να πηγαίνουν από 
σπίτι σε σπίτι, στα αστικά κέντρα, όπως 
είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα συμβεί, 
σε περίπτωση που δεν επιτραπούν οι δια-
περιφερειακές μετακινήσεις. 

Οι προϋποθέσεις μετακίνησης
Σε κάθε περίπτωση και, βεβαίως, εν 

αναμονή της εισήγησης των ειδικών, η 
κυβέρνηση καταρτίζει ένα ολοκληρωμέ-
νο σχέδιο, προκειμένου να μπορούν να 
μετακινούνται οι πολίτες και εντός των 
τειχών και ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί, 
έστω πιλοτικά και με υφιστάμενους τους 
περιορισμούς που ισχύουν και για τους 
Έλληνες πολίτες, το άνοιγμα του τουρι-
σμού. 

Με βάση τον σχεδιασμό επί τάπητος, 
εκτιμάται ότι οι πολίτες θα μπορούν να 
μετακινηθούν με αρκετούς τρόπους που 
θα παραπέμπουν στο «Ψηφιακό Πρά-
σινο Πιστοποιητικό» της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, με επιπρόσθετο εργαλείο τα 
self-tests. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι 
πολίτες θα μπορούν να φέρουν αρνητικό 
αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου τουλάχι-
στον 48 ωρών, ενώ θα μπορούν, επίσης, 

να έχουν υποβληθεί σε rapidtest. Ακόμα, 
εφόσον έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο 
δόσεις, θα μπορούν να μετακινούνται με 
το αντίγραφο του ψηφιακού πιστοποιη-
τικού εμβολισμού που τους περιέρχεται 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ, 
σε περίπτωση που έχουν νοσήσει πρό-
σφατα, θα μπορούν να φέρουν και τεστ 
αντισωμάτων. 

Βεβαίως, η νέα μέθοδος που μπαίνει 
στην καθημερινότητα των πολιτών είναι 
τα self-tests. Όπως και σε αρκετές άλλες 
δραστηριότητες, οι πολίτες θα πρέπει 
τουλάχιστον 24 ώρες πριν να έχουν κάνει 
ατομικό τεστ αντιγόνου και να δηλώσουν 
το αποτέλεσμα στην ψηφιακή πλατφόρ-
μα self-testing.gov.gr. ή να φέρουν έντυ-
πη βεβαίωση ότι είναι αρνητικοί. 

Ο έλεγχος και οι προβληματισμοί
Αυτό είναι, grossomodo, το σχέδιο 

που επεξεργάζονται στο κυβερνητικό 
επιτελείο, το οποίο και θα συζητηθεί 
τις επόμενες μέρες με τους λοιμωξι-
ολόγους. Ένα ερώτημα, βεβαίως, που 

προκύπτει, είναι πώς θα ελέγχονται οι 
πολίτες που εξέρχονται των αστικών κέ-
ντρων, εφόσον επιτραπεί η υπερτοπική 
μετακίνηση. Πέραν του αυτονόητου σκέ-
λους της ατομικής ευθύνης, βεβαίως, το 
ερώτημα πολλών είναι πώς θα ελέγχο-
νται τα έγγραφα που θα φέρουν οι δυνη-
τικοί ταξιδιώτες του Πάσχα. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες και με 
δεδομένο ότι έχει γίνει μια πρώτη συζή-
τηση και για τον επιχειρησιακό σχεδια-
σμό, θεωρείται αδύνατο να ελέγχεται ο 
κάθε πολίτης που περνά από τα διόδια. 
Οι έλεγχοι, όμως, προβλέπεται να είναι 
σαρωτικοί, ενώ οι αστυνομικοί θα είναι 
εφοδιασμένοι και με συσκευές, προκει-
μένου να μπορούν να διαπιστώσουν, αν 
οι πολίτες έχουν υποβάλει τις δηλώσεις 
στις ψηφιακές πλατφόρμες, με βάση και 
το ΑΜΚΑ τους. 

Πέραν του σκέλους των ελέγχων, 
όμως, υπάρχουν βάσιμοι προβληματι-
σμοί στην Επιτροπή Λοιμωξιολόγων για 
το κατά πόσο έχει νόημα μια πρόσθετη 
επιδημιολογική επιβάρυνση σε αυτό το 

στάδιο. Μέλη της Επιτροπής επισημαί-
νουν στο «Π» ότι μπορεί να έχει επέλθει 
μια σταθεροποίηση, αλλά αυτή είναι σε 
υψηλά επίπεδα, το Σύστημα Υγείας εξα-
κολουθεί να πιέζεται και εύκολα μπο-
ρούν τα πράγματα να ξεφύγουν ξανά. 
Άλλο μέλος της Επιτροπής λέει ότι τυχόν 
υπερβολική χαλάρωση το Πάσχα μπορεί 
να δημιουργήσει ένα επικίνδυνο κοκτέιλ 
που θα θέσει σε κίνδυνο τόσο την επα-
ναλειτουργία της εστίασης, λίγες μέρες 
μετά το Πάσχα, όσο και το άνοιγμα του 
τουρισμού που προβλέπεται για τα μέσα 
Μαΐου. 

Υπό αυτό το πρίσμα, κάποιοι εκτιμούν 
ότι θα έπρεπε να συζητηθεί μια λύση με-
τακίνησης των πολιτών μόνο ανάμεσα σε 
περιοχές με όμοιο επιδημιολογικό επίπε-
δο. Πρόκειται, βεβαίως, για μια ιδέα που 
δεν είναι εύκολα εφαρμόσιμη, καθώς, αν 
απελευθερωθούν οι μετακινήσεις εκτός 
νομού, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
ελέγξει κανείς το πού πηγαίνει όποιος 
φεύγει από την οικία του περιοχή. 

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



517.04.2021

Στην Κουμουνδούρου ετοιμάζονται για νέες… κινητοποιήσεις για το εργασιακό

Πάλι παίρνουν τους…δρόμους

Με φυγή προς τα εμπρός, 
ξορκίζοντας την εσωστρέ-
φεια που τροφοδοτεί μια 

σειρά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρεί 
ο Αλέξης Τσίπρας να αλλάξει το κλίμα 
που επικρατεί το τελευταίο διάστημα 
στην Κουμουνδούρου. Η παρουσίαση 
του οικονομικού προγράμματος, η 
ολοένα αυξανόμενη αντιπολιτευτική 
ένταση, με αποκορύφωμα την από-
φαση για αποχή από τις ονομαστικές 
ψηφοφορίες στη Βουλή, και το «πρέ-
σινγκ» στην Προανακριτική Επιτροπή 
αποτελούν τρία στοιχεία- κλειδιά για 
τον επικεφαλής της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης. 

Ο στόχος, σύμφωνα με στελέχη του 
κόμματος, είναι διττός: Αφενός να ασκή-
σουν έντονη πίεση στην κυβέρνηση και 
αφετέρου να αποδείξουν ότι είναι έτοιμοι, 
σε περίπτωση που ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης αποφασίσει να οδηγήσει τη χώρα 
σε πρόωρες εκλογές. Το μήνυμα, όμως, 
που θέλει ο κ. Τσίπρας να περάσει προς 
τα στελέχη του είναι σαφές: Οι όποιες 
διαφοροποιήσεις, πλέον, θα αντιμετωπί-
ζονται διαφορετικά. Ήτοι, η ανοχή που 
επέδειξε η Κουμουνδούρου σε φαινόμε-
να Πολάκη έχει εξαντληθεί. Βέβαια, με 
βάση τα όσα συνέβησαν στο πρόσφατο 
Πολιτικό Συμβούλιο, αναδεικνύει ότι τα 
μέτωπα για τον Αλ. Τσίπρα παραμένουν 
ανοικτά. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Νί-
κοςΜπίστης πρότεινε να συμπεριληφθεί 
στο κείμενο συμπερασμάτων η «καταδί-
κη» όσων είπε ο ΠαύλοςΠολάκης –και 
μάλιστα συμφώνησαν στελέχη όπως ο 
Νίκος Φίλης, ο Νίκος Βούτσης και ο Ευ-
κλείδης Τσακαλώτος–, εντούτοις, μετά 
από εκατέρωθεν συμβιβασμούς και προ-
κειμένου να μη δημιουργηθεί νέα εστία 
έντασης, αποφασίστηκε να «απαλειφθεί» 
η συγκεκριμένη αναφορά. 

Το γεγονός ότι υπήρξε η εν λόγω 
πρόταση αποδεικνύει εμπράκτως το 
χάσμα που υπάρχει στο εσωτερικό του 
κόμματος. Αυτό προσπαθεί ο Αλ. Τσί-
πρας να υποβαθμίσει, αλλάζοντας την 
ατζέντα με αφορμή και το οικονομικό 

πρόγραμμα του κόμματος. Αυτό, υπεν-
θυμίζεται, περιλαμβάνει ό,τι αφορά τις 
οφειλές προς το Δημόσιο και τις οφειλές 
προς τις τράπεζες, την πλήρη διαγραφή 
τόκων και προσαυξήσεων, τη διαγραφή 
μέρους βασικής οφειλής, για συγκεκρι-
μένες κατηγορίες χρεών, καθώς και την 
αποπληρωμή της υπόλοιπης οφειλής σε 
έως 120 δόσεις. Παράλληλα, για τα χρέη 
προς τις τράπεζες, ο ΣΥΡΙΖΑ προωθεί, για 
όσο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες, την 
αναστολή πληρωμών, να υπάρξει μια πε-
ρίοδος χάριτος για τις ρυθμισμένες οφει-
λές, την επιμήκυνση περιόδου αποπλη-
ρωμής με αναπροσαρμογή επιτοκίου, 
αλλά και τη διαγραφή μέρους της οφει-
λής για ευάλωτους και πληττόμενους. 
Να σημειωθεί ότι πριν από λίγες μέρες 
ο κ. Τσίπρας είχε ανακοινώσει το «νέο 
ΕΣΥ», ενώ θα ακολουθήσουν στο εγγύς 
μέλλον αντίστοιχες εκδηλώσεις, που θα 
«δείχνουν» την ετοιμότητα του κόμμα-
τος για την επόμενη ημέρα. Άλλωστε, 
πρόσφατα ο επικεφαλής της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης είχε θέσει το κόμμα 

σε εκλογική ετοιμότητα, υποστηρίζοντας 
ότι «η ραγδαία κυβερνητική φθορά του 
τελευταίου μήνα μπορεί να οδηγήσει σε 
πολιτικές εξελίξεις».  

Στο μεταξύ, στην Κουμουνδούρου 
ετοιμάζονται για νέες… κινητοποιήσεις. 
Αυτήν τη φορά για το εργασιακό νομο-
σχέδιο που αναμένεται να φέρει στη Βου-
λή ο Κωστής Χατζηδάκης. Συνεργάτες 
του Αλ. Τσίπρα θεωρούν ότι το εν λόγω 
σχέδιο νόμου δύναται να προκαλέσει 
φθορά στην κυβέρνηση και παράλληλα 
πολιτικές εξελίξεις. Στόχος, προφανώς, 
του ΣΥΡΙΖΑ είναι να δημιουργήσει ανα-
ταραχή, όπως συνέβη στις πρόσφατες 
διαδηλώσεις για την «αστυνομική βία»! 
Το «πεζοδρόμιο» θεωρούν, άλλωστε, ότι 
αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη, παρά την παν-
δημία του κορονοϊού. «Όλο το διάστημα 
της πανδημίας, η κυβέρνηση νομιμοποί-
ησε την απλήρωτη εργασία και τώρα επι-
χειρεί να τη μονιμοποιήσει κιόλας. Ο κ. 
Χατζηδάκης φαίνεται ότι δεν κοροϊδεύει 
μόνο τον κόσμο των εργαζομένων, αλλά 

και τον ίδιο του τον εαυτό. Παρουσιάζει 
ως «μεταρρύθμιση» μια πολιτική βαρ-
βαρότητα που θα φέρει μειώσεις μισθών 
και μας γυρνάει στις μέρες της χρεοκοπί-
ας. Να είναι σίγουρος ότι η απάντηση που 
θα του δώσει η κοινωνία θα είναι αυτή 
που αντιστοιχεί στο μέγεθος της επίθεσης 
που σχεδιάζει», τόνιζαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, 
δίνοντας έμφαση στην τελευταία πρότα-
ση περί «απάντησης της κοινωνίας». 

Στην αξιωματική αντιπολίτευση εκτι-
μούν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν 
να επαναπατρίσουν «αριστερούς» ψη-
φοφόρους, οι οποίοι δεν ψήφισαν ΣΥΡΙ-
ΖΑ στις προηγούμενες εκλογές, καθώς 
ήταν δυσαρεστημένοι από την περίοδο 
διακυβέρνησης 2015-2019. Αλλά και να 
απευθυνθούν σε μερίδα της μεσαίας τά-
ξης, η οποία εκτιμούν ότι θα πληγεί από 
το νομοσχέδιο του Κ. Χατζηδάκη. Εξου 
κιόλας το οικονομικό πρόγραμμα είχε ως 
βασικούς «αποδέκτες» τη μεσαία τάξη 
και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
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Ο Υφυπ. Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Σταύρος Καλαφάτης στην karfitsa

Η Κυβέρνηση εξαντλεί κάθε δυνατότητα 
στήριξης της μικρομεσαίας επιχείρησης

Στις οικονομικές ενισχύσεις που 
έχουν λάβει επιχειρήσεις, ερ-
γαζόμενοι και άνεργοι εν μέσω 

πανδημίας, αναφέρθηκε σε συνέντευ-
ξη του στην karfitsa ο Υφυπουργός 
Εσωτερικών με αρμοδιότητα Μακε-
δονία – Θράκη Σταύρος Καλαφάτης 
τονίζοντας πως η κυβέρνηση εξαντλεί 
κάθε δυνατότητα στήριξης της μι-
κρομεσαίας επιχείρησης ως την ώρα 
που θα μπορέσει να βάλει μπρος τις 
μηχανές της. 

Σχολιάζοντας το επερχόμενο άνοιγμα 
του τουρισμού ο κ. Καλαφάτης εξήγησε 
πως επιδιώκονται οι καλύτερες δυνατές 
λύσεις ώστε και η δημόσια υγεία να προ-
στατεύεται και οι γείτονές μας να έρθουν 
και να περάσουν εδώ τις διακοπές τους 
με ασφάλεια. Ο υφυπουργός δίνει απα-
ντήσεις στην αξιωματική αντιπολίτευση 
που κατηγορεί την κυβέρνηση πως έχει 
αποδυναμώσει την πρωτοβάθμια φρο-
ντίδα υγείας, ενώ ταυτόχρονα υπενθυ-
μίζει την εντολή του Πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη που είναι να μην 
χαθεί ούτε μια ώρα, καθώς έχουν πολλά 
να γίνουν για τη Θεσσαλονίκη, τη Μακε-
δονία και τη Θράκη.

Με τις εξαγγελίες για άνοιγμα του 
τουρισμού στις 14 Μαΐου θα ήθελα να 
ρωτήσω εάν ληφθούν επιπλέον μέτρα 
για τον οδικό τουρισμό που αποτελεί 
μεγάλο ποσοστό στη Βόρεια Ελλάδα; 
Το ζήτημα αυτό -όπως και γενικότερα ο 
Τουρισμός- απασχολεί σοβαρά τον Πρω-
θυπουργό και την Κυβέρνηση. Είμαστε 
σε διαρκή επαφή με το Υπουργείο Του-
ρισμού επιδιώκοντας τις καλύτερες δυ-
νατές ρυθμίσεις, έτσι ώστε και η δημόσια 
υγεία να προστατεύεται και οι γείτονές 
μας να έρθουν και να περάσουν εδώ τις 
διακοπές τους με ασφάλεια. Οι επιθυμίες 
που εκφράζει ο κόσμος του τουρισμού 
στη Μακεδονία και τη Θράκη, όπως και 
σε ολόκληρη τη χώρα, είναι και δικές 
μας. Είμαστε στην ίδια πλευρά. Τα πάντα, 

ωστόσο εξαρτώνται από την επιδημιο-
λογική κατάσταση τόσο στη χώρα μας, 
όσο και στις χώρες της γειτονιάς μας, 
απ΄ όπου ξεκινά ο οδικός τουρισμός. Σε 
κάθε περίπτωση κοινή εκτίμηση είναι ότι 
η φετινή χρονιά θα είναι καλύτερη από 
την περσινή. 

Μικρομεσαίοι επιχειρηματίες ζη-
τούν την συνέχιση των μέτρων στήρι-
ξης και μετά το άνοιγμα της αγοράς. 

Υπάρχει τέτοια περίπτωση και ανάλογα 
δημοσιονομικά περιθώρια; Όπως γνω-
ρίζετε τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων, 
εργαζομένων και ανέργων κατά το 2020 
έφτασαν τα 24 δις ευρώ ενώ για το 2021 
έχουν ήδη ξεπεράσει τα 14 δις. Δέσμευ-
ση της Κυβέρνησης είναι να συνεχίσει τη 
στήριξη για όσο οι επιχειρήσεις σηκώ-
νουν τα βάρη της άμυνας μας απέναντι 
στην πανδημία. Έτσι ώστε να κρατηθεί 

όρθιος ο παραγωγικός και κοινωνικός 
ιστός και να βρει το βηματισμό του στο 
νέο περιβάλλον που προβάλλει για την 
επομένη της υγειονομικής κρίσης.  Επι-
πλέον για τις επιχειρήσεις εστίασης που 
έμειναν κλειστές για μεγάλο χρονικό δι-
άστημα έχει ετοιμαστεί μια νέα  δράση, 
προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων 
ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου κίνη-
σης με σκοπό την στήριξή τους για την 
αγορά πρώτων υλών τους 2-3 πρώτους 
μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας 
τους. Η Κυβέρνηση εξαντλεί κάθε δυνα-
τότητα στήριξης της μικρομεσαίας επι-
χείρησης ως την ώρα που θα μπορέσει 
να βάλει μπρος τις μηχανές της. Μπορεί 
λοιπόν εύκολα να καταλάβει ο καθένας 
τι θα γινόταν, αν  ακολουθούσε τις κραυ-
γές του ΣΥΡΙΖΑ που ζητούσε να εξαντλη-
θεί κάθε δυνατότητα στήριξης στην αρχή 
της πανδημίας. Όπως εύκολα μπορεί να 
καταλάβει την επιλογή του Αλ. Τσίπρα να 
γυρίσει και πάλι στα λόγια τ΄ αέρα του 
εμπαιγμού και της εξαπάτησης.  Θυμάται 
πολύ καλά το σκίσιμο των Μνημονίων με 
έναν νόμο κι ένα άρθρο, την κατάργηση 
του ΕΝΦΙΑ, τη «σεισάχθεια», το Πρό-
γραμμα Θεσσαλονίκης και τα νταούλια 
που θα βαρούσε για να χορεύουν οι αγο-
ρές. Όπως θυμάται βέβαια και την ομο-
λογία του για αυταπάτες και το εγκλημα-
τικό δημοψήφισμα του ́ 15 που έφερε τη 
χώρα στο χείλος του γκρεμού. Φαίνεται, 
ωστόσο πως ο  κ. Τσίπρας και οι σύμ-
βουλοί του στα οικονομικά ξέρουν πολύ 
καλά ότι δεν πρόκειται να κληθούν ποτέ 
να υλοποιήσουν τις υποσχέσεις τους και 
δεν δυσκολεύονται να  μοιράζουν λα-
γούς με πετραχήλια. Ένα δεν φαίνεται να 
κατάλαβαν: Ότι τώρα πια οι Έλληνες τους 
είδαμε, τους μάθαμε, τους ξέρουμε. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση 
πως εν μέσω πανδημίας και ενώ υπήρ-
χαν και υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, 
αγνόησε την πρωτοβάθμια φροντίδα 
υγείας, στην ουσία την αποδυνάμωσε 
και δεν αξιοποίησε ποτέ τις ΤΟΜΥ που 
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δημιούργησε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης όταν ήταν κυβέρνηση. Τι απαντάτε; Δυστυχώς τα 
σχέδια της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ενίσχυαν τη διοικητική 
γραφειοκρατία και όχι την ποιοτική αναβάθμιση των υπη-
ρεσιών υγείας. Επιπλέον είναι  προφανές ότι η πανδημία 
επαναπροσδιόρισε τις προτεραιότητες στο Εθνικό Σύστη-
μα Υγείας και επέβαλε έκτακτες δράσεις.  Δόθηκε έμφαση 
στις ΜΕΘ, οι οποίες υπερδιπλασιάστηκαν, έγιναν περισ-
σότερες από 10 χιλ. προσλήψεις υγειονομικών -που σε 
ένα μεγάλο βαθμό θα μονιμοποιηθούν- πραγματοποιή-
θηκαν εκτεταμένες προμήθειες μέσων και υλικών άμε-
σης ανάγκης. Παράλληλα δημιουργήθηκαν 500 Κινητές 
Μονάδες Υγείας που παρέχουν υποστήριξη στις δομές 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Και βέβαια οργανώθη-
κε  και λειτουργεί με υποδειγματικό τρόπο και ρυθμούς 
καλύτερους από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ο 
μηχανισμός εμβολιασμού. Επόμενο βήμα είναι η ριζική 
αναμόρφωση του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας με διττό στόχο: Αφενός την αμεσότερη και καλύτε-
ρη παροχή υπηρεσιών υγείας  στους συμπολίτες μας και 
αφετέρου την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων. Έχουμε 
σπουδαίο ανθρώπινο δυναμικό  στο χώρο της υγείας και 
όλοι οι Έλληνες είμαστε ευγνώμονες για όσα μας πρό-
σφεραν στους δύσκολους μήνες της πανδημίας. Γιατροί, 
νοσηλευτές, πληρώματα του ΕΚΑΒ, διοικητικό προσωπι-
κό, διακινδύνευσαν και εξάντλησαν τις δυνατότητές τους 
για να σώσουν ζωές. Τους ευχαριστούμε και τους ευγνω-
μονούμε.

Έχει επηρεάσει η υγειονομική κρίση και  οι συνέ-

πειες αυτής την εξέλιξη των δυο mega-project στη 
Θεσσαλονίκη, ή άλλων σημαντικών έργων και παρεμ-
βάσεων; Λένε ότι η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Στα 
μεγάλα έργα είναι κάτι παραπάνω. Διότι οι πρόδρομες δι-
αδικασίες είναι πολυεπίπεδες και χρονοβόρες. Παρά την 
πανδημία και τα προβλήματά που προκάλεσε, η  αρχή 
για τα έργα της Θεσσαλονίκης έγινε. Η Κυβέρνηση αντα-
ποκρίνεται στις υποχρεώσεις της για τα προαπαιτούμενα 
που θέτουν το πλαίσιο και τις βάσεις εκκίνησης με συνέ-
πεια και ταχύτητα. Μπορούμε έτσι να πούμε με σιγουριά 
ότι η Θεσσαλονίκη βρίσκεται πια μπροστά σε μία νέα προ-

οπτική που  δημιουργεί αυξημένες προσδοκίες και ελκύ-
ει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Πέρα μάλιστα από τη 
σειρά  των μεγάλων έργων υποδομής, σχεδιάζονται πρό-
σθετες παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν τη λειτουργικό-
τητά της πόλης  και την καθημερινότητα όλων. Το πόστο 
που υπηρετώ μπορεί να λειτουργεί ως επιταχυντής και 
στην κατεύθυνση αυτή γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια. 
Εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι 
να μην χαθεί ούτε μια ώρα, καθώς έχουμε να κάνουμε 
πολλά για τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και τη Θράκη.

συνέντευξη

Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται πια μπροστά 

σε μία νέα προοπτική που  δημιουργεί 

αυξημένες προσδοκίες και ελκύει 

έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον
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Η απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
να εκτελέσει απόφαση δικαστηρίου και να 
προχωρήσει σε κατάσχεση στην πρεσβεία 
της Βενεζουέλας στην Αθήνα, μετά τη δι-
καίωση υπαλλήλου που είχε καταγγείλει 
σεξουαλική παρενόχληση από τον τότε πρέ-
σβη, επαναφέρει στο προσκήνιο μια δυσώδη 
και ντροπιαστική υπόθεση, τόσο για τον ίδιο 
τον πρέσβη που «πρωταγωνίστησε» αρνητι-
κά όσο και για τον ΣΥΡΙΖΑ που προσπάθησε 
να καλύψει την υπόθεση.

Όσα είδαν το φως της δημοσιότητας 
γύρω από την περίφημη επιστολή του Αλέ-
ξη Τσίπρα προς τον Νικολά Μαδούρο και 
τις μεθοδεύσεις της σημερινής αξιωματικής 
αντιπολίτευσης προκειμένου να «κουκου-
λώσει» το σκάνδαλο ώστε να μην τραυμα-

τιστεί η «εικόνα» της Αριστεράς, επιβε-
βαιώνει περίτρανα ότι οι υποστηρικτές 
της συντάσσονται με μια ιδεολογία που 
ως κύριο συστατικό έχει την υποκρισία.

Στις 18 Φεβρουαρίου του 2021, με 
αφορμή τις αποκαλύψεις σεξουαλικής 
κακοποίησης γυναικών στην Ελλάδα, 
ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε στο Twitter 
ότι το κίνημα #Metoo «είναι ένα ξέσπα-
σμα που δεν αφορά αποκλειστικά τον 
κόσμο του θεάτρου αλλά το σύνολο 
της κοινωνικής ζωής. Αν μια λέξη μου 
έρχεται στο μυαλό όταν βλέπω το θάρ-
ρος των ανθρώπων που καταγγέλλουν 
στιγμές που τους πόνεσαν και τους 
πλήγωσαν, αυτή είναι η λέξη “ευγνω-
μοσύνη”». 

Ο ίδιος, όμως, το 2013 δεν ένιωσε 
κανένα αίσθημα συμπόνιας για τις πέ-
ντε γυναίκες που έπεσαν θύματα σε-
ξουαλικής παρενόχλησης από τον τότε 
πρέσβη της Βενεζουέλας στην Αθήνα. 
Αντίθετα, εφιστούσε την προσοχή του 
Μαδούρο σε ένα «ευαίσθητο θέμα», 
τονίζοντας ότι «μέχρι στιγμής το προ-
σωπικό της πρεσβείας έχει επιδείξει 
πολιτική ωριμότητα και δεν θα λάβει 
μέτρα εντός της Ελλάδας». 

Ο ίδιος άνθρωπος, δηλαδή, που 
ορθώς συντάχθηκε με τα θύματα του 

ελληνικού #metoo, στην περίπτωση των 
σεξουαλικών επιθέσεων εις βάρος των ερ-
γαζομένων γυναικών στην πρεσβεία της 
Βενεζουέλας την περίοδο 2012-2013, δεν 
ήταν με την πλευρά των θυμάτων αν και 
(όπως αποδεικνύεται) γνώριζε τι συνέβαινε. 
Επέλεξε να συγκαλύψει την υπόθεση γιατί 

το μόνο που είχε σημασία για εκείνον ήταν 
να μην πληγεί πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ ενόψει των 
επερχόμενων εκλογών…

Τελικά Αριστερά δεν σημαίνει διαρκής 
ευαισθησία, αλλά διαρκής υποκρισία! Οι 
οπαδοί του πολιτικού θεατρινισμού δεν 
νιώθουν καμία ντροπή γιατί διαχρονικά το 
μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πως θα βο-
λευτούν στην εξουσία και στη συνέχεια πως 
θα κάνουν τα πάντα για να παραμείνουν σε 
αυτήν.

Άλλωστε το παρελθόν τους είναι βεβα-
ρημένο από παρόμοια παραδείγματα, με 
αποκορύφωμα τα γεγονότα του τέλους της 
δεκαετίας του 1940 στην Ανατολική Ευρώ-
πη.

Για αυτούς ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Πα-
ριστάνουν ότι αγωνίζονται για «ψωμί, λευ-
τεριά και τιμή του λαού» και ισχυρίζονται ότι 
δήθεν προασπίζονται τα λαϊκά συμφέροντα 
και πως καταργούν τις ταξικές διαφορές, 
αλλά στην πραγματικότητα είναι οπαδοί του 
μίσους. 

Στοχοποιούν το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. 
και μιλούν για αστυνομοκρατία οι οπαδοί 
της Στάζι και της Σεκιουριτάτε. Πίνουν νερό 
στο όνομα του Στάλιν, του Ζαχαριάδη και του 

Μπελογιάννη εκείνοι που αποκαλούν «φα-
σίστα» και «εθνικιστή» όποιον μιλά περή-
φανα για την πατρίδα του και δηλώνει την 
πίστη του στην Ορθοδοξία. Μιλούν για ηθική 
υπεροχή εκείνοι που διαβάζουν ιδεολογικά 
κείμενα τα οποία είναι μακριά από την πραγ-
ματικότητα. Εκείνοι που ενώ απολαμβάνουν 
τα αγαθά του καπιταλισμού επιλέγουν να 
δηλώνουν «αριστεροί» από άποψη και τάσ-
σονται υπέρ της δημόσιας παιδείας στέλνο-
ντας τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία.

Αυτή είναι η Αριστερά διαχρονικά. Της 
υπερβολής και της μιζέριας που βαφτίζει 
σπουδαίο το μέτριο. Που είναι απέναντι σε 
όλα, φέροντας και περιφέροντας τις αποξη-
ραμένες δάφνες ενός ανύπαρκτου ηθικού 
πλεονεκτήματος και μιας «εικονικής» αγι-
οσύνης. Με αυτά και με αυτά θυμάμαι την 
περίφημη φράση του συγκατηγορούμενου 
του Νίκου Μπελογιάννη, Στάθη Λαζαρίδη, ο 
οποίος παραδέχθηκε: «Ευτυχώς ηττηθήκα-
με, σύντροφοι»!

*Ο Θεόδωρος Γ. Καράογλου είναι Βου-
λευτής Β΄ Θεσσαλονίκης Ν.Δ.   και πρώην 
υφυπουργός

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Η ιδεολογία της υποκρισίας

Τ Ο Υ  Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Υ 
Κ Α Ρ Α Ο Γ Λ Ο Υ * 
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Σημαντικές ανακατατάξεις αναμένονται στα ωράρια εργασίας 

Τι φέρνει το νέο Εργασιακό 
για εργαζομένους και εργοδότες 

Τις έννοιες της «έξυπνης εργασίας» 
αλλά και της «τράπεζας ωρών» εισάγει 
το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο 
φέρνει σημαντικές ανακατατάξεις στα 
ωράρια εργασίας, στις υπερωρίες, στις 
Κυριακές, στην Τηλεργασία, στις άδειες 
αλλά και στην προκήρυξη απεργιών από 
τους συνδικαλιστές. 

Το νομοσχέδιο είναι στο τελικό στάδιο 
επεξεργασίας και μετά το Πάσχα θα έρθει 
προς ψήφιση στη Βουλή, αφού προηγου-
μένως τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Τα 
συνδικάτα θεωρούν casus belli το 8ωρο, 
για το οποίο, ωστόσο, η κυβέρνηση και 
ιδίως ο αρμόδιος υπουργός Εργασίας 
Κωστής Χατζηδάκης έχουν ξεκαθαρί-
σει ότι δεν αλλάζει και δεν τίθεται θέμα 
υπερεργασίας ή μείωσης εισοδημάτων. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις τεχνοκρατών, 
η ρύθμιση του ωραρίου εργασίας θα 
αποτελέσει ένα βασικό «κλειδί», για να 
προκύψουν αμοιβαία οφέλη για τους ερ-
γαζομένους, τους εργοδότες και την οι-
κονομία. Ταυτόχρονα, η χρήση της «ψη-
φιακής κάρτας εργασίας» θα αποτελέσει 
το «κλειδί» για να σταματήσουν πρακτι-
κές αδήλωτης εργασίας. Επιπλέον, θα 
γίνει ένα ξεκαθάρισμα στον τρόπο με τον 
οποίο θα αποφασίζονται οι απεργίες, έτσι 
ώστε να είναι αντιπροσωπευτικές και να 
μην αποτελούν αποκλειστικό... προνόμιο 
μιας μερίδας συνδικαλιστών.

«Έξυπνο» ωράριο
Από όλες τις μελέτες που έχουν γίνει 

τα τελευταία χρόνια, φαίνεται ότι η υιο-
θέτηση ενός πιο «έξυπνου» και παρα-
γωγικού ωραρίου εργασίας είναι προς το 
συμφέρον του εργαζομένου αλλά και της 
επιχείρησης. Μάλιστα, στο νομοσχέδιο 
θα εισαχθεί και η διάταξη για το τετραή-
μερο εργασίας κατόπιν συμφωνίας εργο-
δότη και εργαζομένου, αλλά με 10 ώρες 
ημερησίως και τρεις μέρες ανάπαυση με 
την καταβολή του ίδιου μισθού. Η διευ-

θέτηση του ωραρίου από τις δύο πλευ-
ρές θα γίνεται κατόπιν συμφωνίας, στη 
βάση ατομικής σύμβασης. 

 Μια τέτοια διευθέτηση θα βολέ-
ψει τον εργοδότη, εφόσον ο εργαζόμενος 
αποδεχθεί την πρόταση, ενώ ο εργαζό-
μενος θα έχει περισσότερες μέρες στη δι-
άθεσή του για να κάνει άλλες δουλειές. 
Τέτοιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις 
αποτελούν οι φοιτητές που εργάζονται ή 
όσοι εργαζόμενοι διαθέτουν αγροτική γη 
και πρέπει να αφιερώσουν περισσότερες 
μέρες στην καλλιέργειά της. Ωστόσο, ένα 
σημείο το οποίο μπορεί να προκαλέσει 
τριβές είναι αν ταιριάζει η περίοδος αυ-
ξημένου φόρτου εργασίας της επιχείρη-
σης, με τη διάθεση του εργαζομένου να 
προσφέρει 10ωρη εργασία και με αντάλ-
λαγμα μία επιπλέον ελεύθερη μέρα. 

Το νομοσχέδιο που θα φέρει το 
υπουργείο Εργασίας θα θέτει ως «κόκ-
κινη γραμμή» την 40ωρη εργασία σε 

εβδομαδιαία βάση ή σε γενικές γραμμές 
τις 160 ώρες μηνιαίως και τις 960 ώρες 
στο εξάμηνο. Για παράδειγμα, υπάρχουν 
εποχικές επιχειρήσεις της εστίασης, του 
λιανεμπορίου και του τουρισμού, οι 
οποίες έχουν αυξημένη δραστηριότητα 
το διάστημα Μαΐου-Σεπτεμβρίου και θα 
ήθελαν να απασχολήσουν τους εργα-
ζομένους πλήρους απασχόλησης για 
συνεχή 10ωρα, με την υποσχετική συμ-
ψηφισμού του χρόνου εργασίας κατά την 
περίοδο από τον Οκτώβριο έως τον Απρί-
λιο του επόμενου έτους. 

«Κλειδί» οι Κυριακές 
και το άνοιγμα νέων κλάδων
 Το μεγάλο πλήγμα που έχει 

προκαλέσει η πανδημία στις τουριστικές 
επιχειρήσεις, στην εστίαση και στο λιανε-
μπόριο αποτελεί το βασικό πεδίο εφαρ-
μογής των νέων εργασιακών σχέσεων, 
καθώς εκεί θα απαιτηθεί μεγαλύτερη 

προσαρμογή του ελαστικού ωραρίου, 
ώστε να μην υπάρξει επιβάρυνση του 
εργοδοτικού κόστους, αλλά και για να 
προστατευτεί ο εργαζόμενος. 

Στους συγκεκριμένους κλάδους, 
αναμένεται να υπάρξει ευελιξία σε σχέση 
με την «ιερή αγελάδα» της κυριακάτικης 
απασχόλησης, καθώς θεωρείται ζωτικής 
σημασίας για τις επιχειρήσεις, προκειμέ-
νου να μην επιβαρυνθεί το κόστος λει-
τουργίας τους, όταν θα υπάρξει σταδιακή 
επιστροφή στην κανονικότητα. Οι κλάδοι 
που αναμένεται να... ανοίξουν τις Κυρια-
κές είναι η παραγωγή, η αποθήκευση, η 
μεταφορά και η διανομή φαρμάκων και 
παραϊατρικού υλικού, οι εξ αποστάσε-
ως αγορές με παράδοση του προϊόντος, 
οι ηλεκτρονικές πωλήσεις των σού-
περ-μάρκετ και κάθε άλλου εμπορικού 
καταστήματος, ολόκληρο το κύκλωμα 
της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα κέντρα 
παροχής ψηφιακών υπηρεσιών και οι 
επιχειρήσεις εμπορίας σκυροδέματος. 

Το άνοιγμα αυτών των κλάδων θα 
ξεκινήσει τη συζήτηση σχετικά με την 
εργασία τουλάχιστον 100.000 εργαζο-
μένων, οι οποίοι θα... προσκληθούν από 
τον εργοδότη τους, προκειμένου να δι-
ευθετήσουν το ωράριο εργασίας, με την 
υποσημείωση ότι έχουν το δικαίωμα να 
μη συναινέσουν, αν δεν τους συμφέρει. 
Βέβαια, η απειλή της απόλυσης είναι 
προφανές ότι θα υπερισχύσει και στη συ-
ντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων 
θα υπάρξει συμφωνία για το καλό της 
επιχείρησης και των θέσεων εργασίας.  

Από την άλλη πλευρά, στους κλά-
δους του λιανεμπορίου, του τουρισμού 
και της εστίασης, απασχολούνται πάνω 
από 800.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι θα 
είναι ανά πάσα στιγμή... διαθέσιμοι για 
να εργαστούν τις Κυριακές χωρίς να λά-
βουν υπερωριακή απασχόληση, αλλά να 
συμψηφιστεί η εργασία τους με επιπλέον 
ρεπό.
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Μαθητές χωρίς ρεύμα αποκλεισμένοι από τηλεκπαίδευση

Άνοιγμα σχολείων! Ανησυχία γονέων

Το άνοιγμα των σχολείων 
αποφάσισε η κυβέρνηση μετά 
από σχετική γνωμοδότηση της 

επιστημονικής επιτροπής  λοιμωξιολό-
γων, με τους  μαθητές λυκείου να είναι 
αυτοί που επέστεψαν σε πρώτη φάση 
στα θρανία από την περασμένη Δευτέ-
ρα. Στην Κεντρική Μακεδονία σύμφω-
να με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που 
έχει δημοσιοποιημένα η Περιφερειακή 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Διεύθυνσης λειτουργούν 
610 σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης με σύνολο μαθητών 
116.984. Βασική προϋπόθεση επι-
στροφής των μαθητών στις αίθουσες 
είναι η υποβολή τους σε self test με 
αρνητικό αποτέλεσμα.

Μεμονωμένες ήταν οι περιπτώσεις 
ατόμων που προσκόμισαν δήλωση άρ-
νησης υποβολής σε self-test και δεν ει-
σήλθαν στις τάξεις. Σύμφωνα με απόφα-
ση του Υπουργείου Παιδείας,  η έκδοση 
σχολικής κάρτας μέσω της πλατφόρμας 
self-testing.gov.gr είναι υποχρεωτική για 
τη συμμετοχή στη διά ζώσης εκπαίδευση 
και οι μαθητές θα πρέπει να τη φέρουν 
μονίμως μαζί τους. Σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή οι 
γονείς και οι εκπαιδευτικοί μεταφέρουν 
σε χειρόγραφη δήλωση τα ίδια στοιχεία 
με τη σχολική κάρτα/δήλωση αρνητικού 
αποτελέσματος. Ωστόσο, στην Θεσσα-
λονίκη υπήρξαν κάποια μεμονωμένα 
περιστατικά γονέων που αρνήθηκαν να 
κάνουν το self test στα παιδιά τους, προ-
καλώντας ένταση.

Δεν μπορεί οι γονείς να ελέγχουν 
την υγεία των παιδιών τους
Στην πλειοψηφία τους γονείς και κη-

δεμόνες επιθυμούσαν το άνοιγμα των 
σχολείων, όπως και τον έλεγχο της υγεί-
ας των μαθητών ως προληπτικό μέτρο 
προστασίας, ενάντια στη διασπορά του 
κορωνοϊού. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές 
ενστάσεις, μεγάλος προβληματισμός, 
αλλά και ένα αίσθημα δυσαρέσκειας 

από την πλευρά τους, για τον τρόπο που 
άνοιξαν τα λύκεια σε όλη τη χώρα. Όπως 
δηλώνει στην karfitsa ο Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Ενώσεων Γονέων και Κη-
δεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας κ. Θανά-
σης Κοκονάς, «δυστυχώς η κυβέρνηση 
και το αρμόδιο Υπουργείο ανοίγει τα σχο-
λεία με τους ίδιους όρους που τα έκλει-
σε προσθέτοντας μόνο το self test ως 
εργαλείο στα μέτρα που ανακοίνωσε και 
αφήνοντας στην άκρη τις φωνές γονέων 
και κηδεμόνων, όπως και του εκπαιδευ-
τικού προσωπικού για την κάλυψη των 
αυξημένων αναγκών, μικρότερο αριθ-
μό μαθητών ανά τμήμα, περισσότερους 
εργαζόμενους στην καθαριότητα και 
περισσότερο εκπαιδευτικό προσωπικό. 
Ταυτόχρονα δεν υπήρξε κανένας σχεδια-
σμός για την μεταφορά των μαθητών σε 
αίθουσες με καλό από την πρώτη στιγμή 
οι γονείς ήθελαν να ανοίξουν τα σχολεία, 

αλλά είχαν βάλει κάποιους όρους υπό 
τους οποίους έπρεπε να γίνει το άνοιγμα 
αυτό . Όπως εξηγεί είναι υπέρ των τεστ, 
αλλά κατά των self test από γονείς στα 
παιδιά τους κατ΄οίκον . «Ο έλεγχος της 
υγείας των μαθητών με τον οποίο συμ-
φωνούμε, δεν μπορεί να φορτώνεται 
στην πλάτη των γονέων και κηδεμόνων 
και να μην γίνεται κεντρικά. Δεν μπορεί 
τα τεστ να είναι το μόνο εφόδιο για το 
άνοιγμα των σχολείων και την επιστροφή 
των μαθητών σε αυτά», τονίζει.

Αναφορικά με τις μεμονωμένες μεν, 
υπαρκτές δε, αντιδράσεις γονέων κατά 
των self test που υπήρξαν σε σχολείο 
στην Θεσσαλονίκη, ο κ. Θανάσης Κοκο-
νάς ως εκπρόσωπος των γονέων και κη-
δεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας, δηλώ-
νει πως πυροδοτήθηκαν από το γεγονός 
πως επαφίεται στον γονέα να πραγματο-
ποιήσει το τεστ.

Ο φόβος και οι ανησυχίες 
γονέων και κηδεμόνων
Την πρώτη ημέρα εφαρμογής του 

μέτρου, από όλα τα self test σε Λύκεια 
της Κεντρικής Μακεδονίας, 153 μαθητές, 
εκπαιδευτικοί και μέλη διοικητικού και 
λοιπού προσωπικού – εκ των οποίων 97 
στη Θεσσαλονίκη – δήλωσαν στην πλατ-
φόρμα self-testing.gov.gr/ θετικό αποτέ-
λεσμα μετά τον αυτοέλεγχο με οικιακό 
τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για 
COVID-19. Οι γονείς δηλώνουν ανησυχία 
και φόβο για την υγεία των παιδιών τους, 
για το γεγονός πως στο σχολείο θα κά-
νουν μάθημα με 25 άτομα ανά αίθουσα, 
ένα περιβάλλον που ευνοεί την γρήγορη 
εξάπλωση του κορωνοϊού. Φοβούται, για 
το τι μπορεί να κολλήσουν και να  φέ-
ρουν στο σπίτι, στην οικογένεια και στους 
ηλικιωμένους συγγενείς τους.

Παρά τις συγκεκριμένες ανησυχίες 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Τ Η Σ
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κατά τις πρώτες ημέρες επαναλειτουρ-
γίας των λυκείων υπήρξε αυξημένη 
προσέλευση μαθητών, με τον κ. Κονονά 
να κάνει λόγο για ένα 10% περίπου την 
Κεντρική Μακεδονία που δεν επέστρεψε 
στις μαθητικές τάξεις. 

Ωστόσο, όπως επισημαίνει είναι με-

γάλο το ποσοστό μαθητών που δεν επέ-
στρεψαν στο σχολείο επειδή βρέθηκαν οι 
ίδιοι θετικοί ή κάποιο μέλος του περιβάλ-
λοντος τους και τέθηκαν σε καραντίνα. 

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Ενώσεων Γονέων και Κη-
δεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας, τονί-

ζει το γεγονός πως δεν υπάρχει ακόμη 
κανένας σχεδιασμός για τηλεκπαίδευση 
των μαθητών που βρίσκονται θετικοί, 
διαψεύδοντας δηλώσεις της ηγεσίας του 
Υπουργείου παιδείας για το αντίθετο.

Παράλληλα, μεγάλα είναι και τα εκ-
παιδευτικά κενά που δημιουργούνται σε 
περίπτωση που νοσήσει από κορωνο-
ϊό κάποιος εκπαιδευτικός. Όπως εξηγεί 
στην karfitsa ο κ. Κοκονάς και στην δια 
ζώσης και στην τηλε –εκπαίδευση όταν 
υπήρχε θετικό κρούσμα σε καθηγητή, οι 
μαθητές στην ώρα του είχαν κενό.

Μαθητές χωρίς ρεύμα αποκλεισμέ-
νοι από την τηλεκπαίδευση

Η μέθοδος της τηλεκπαίδευσης και η 
προσπάθεια εφαρμογής της από μαθητές 
σε όλα τα μήκη και πλάτη της Κεντρικής 
Μακεδονίας, ανέδειξε  ένα πολύ σημα-
ντικό κοινωνικο-οικονομικό θέμα, αυτό  
του αποκλεισμού μεγάλου αριθμού μα-
θητών από την μέθοδο αυτή. Όπως δι-
απιστώθηκε υπάρχουν οικογένειες που 
αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά 
προβλήματα, τα οποία  επιδεινώθηκαν 
από τα μέτρα κατά της πανδημίας.  Αρκε-
τοί ήταν οι μαθητές που δεν έχουν ηλε-

κτρονικούς υπολογιστές, τάμπλετ, ιντερ-
νέτ ακόμη και ρεύμα στα σπίτια τους, με 
τον κ. Κοκονά να δηλώνει στην karfitsa 
πως τα συγκεκριμένα περιστατικά συνέ-
βησαν στην επαρχία της Κεντρικής Μα-
κεδονίας, όπου μαθητές πήγαιναν στο 
καφενείο για να μπορέσουν να κάνουν 
μάθημα μέσα από το πρόγραμμα τηλεκ-
παίδευσης, αλλά και εντός του πολεοδο-
μικού Θεσσαλονίκης. Μπορεί μέσα στον 
Απρίλιο να μοιραστούν τα τάμπλετ μέσα 
από το Voucher των 200 ευρώ, αλλά αν 
κάποιος δεν έχει ρεύμα, το τάμπλετ του 
είναι άχρηστο.

Ουσιαστική παράταση μόνο με ενι-
σχυτική διδασκαλία

Για δύο εβδομάδες, μέχρι το τέλος 
Ιουνίου, σχεδιάζεται να δοθεί παράταση 
στο σχολικό έτος, σύμφωνα με δηλώσεις 
της υφυπουργού Παιδείας, Ζέττας Μα-
κρή, πάντα λαμβάνοντας υπόψη τις ειση-
γήσεις των λοιμωξιολόγων. Ο κ. Κοκο-
νάς τονίζει πως η παράταση δεν θα έχει 
κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα με τους 
γονείς και μαθητές να ζητούν ενισχυτική 
διδασκαλία για την κάλυψη τεράστιων 
κενών που δημιουργήθηκαν.

reportage
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Οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ έχουν ετοιμάσει τις μηχανογραφικές εφαρμογές 
που θα «τρέξουν» τους επανυπολογισμούς για ένα εκατομμύριο «απόμαχους» 

Ποιοι συνταξιούχοι θα δουν (σε δύο δόσεις)
αυξήσεις και αναδρομικά

Ποσό 110 εκατ. ευρώ, που αντι-
στοιχεί στις αυξήσεις και στα 
αναδρομικά που δικαιούνται 

200.000 παλιοί και νέοι συνταξιούχοι 
με περισσότερα από 30 συντάξιμα έτη, 
θα καταβληθεί το καλοκαίρι σε εφαρ-
μογή του νέου ασφαλιστικού νόμου.

Τα ποσά που θα δοθούν
Tο ποσό είναι διαθέσιμο και η κατα-

βολή των αυξήσεων και των αναδρομι-
κών στους συνταξιούχους θα γίνει μέσα 
στο καλοκαίρι. Οι ημερομηνίες «κλείδω-
σαν» και τα αναδρομικά θα δοθούν σε 
δύο δόσεις, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Οι αυξήσεις στις συντάξεις ξεπερνούν 
τα 150 ευρώ και τα αναδρομικά υπερ-
βαίνουν τα 3.000 ευρώ.Οι υπηρεσίες του 
ΕΦΚΑ έχουν ετοιμάσει τις μηχανογραφι-
κές εφαρμογές που θα «τρέξουν» τους 
επανυπολογισμούς σε 1 εκατ. παλαιούς 
και νέους συνταξιούχους, οι οποίοι θα 
δουν τρεις αλλαγές στα ποσά που λαμ-
βάνουν σήμερα:

Από τους 1 εκατ. συνταξιούχους, 
που σύμφωνα με εκτιμήσεις υπηρεσια-
κών στελεχών του υπουργείου Εργασί-
ας και του ΕΦΚΑ έχουν συνταξιοδοτικό 
χρόνο άνω των 30 ετών και εμπίπτουν 
στον επανυπολογισμό σύνταξης με τους 
βελτιωμένους συντελεστές του νόμου 
4670/2020, οι μισοί και πλέον θα έχουν 
αύξηση στην ανταποδοτική σύνταξη και 
μείωση προσωπικής διαφοράς, ενώ οι 
υπόλοιποι (περί τους 500.000) θα δουν 
την αύξηση να περνάει στην τσέπη.

Οι αυξήσεις στις συντάξεις θα ξεκι-
νήσουν πρώτα από τους νέους, μετά τον 
Μάιο του 2016, συνταξιούχους και στη 
συνέχεια θα πιάσουν και τους παλαιούς 
συνταξιούχους, πριν από τον Μάιο του 
2016.

Ωφελημένοι θα είναι οι συνταξιούχοι 
που συνταξιοδοτήθηκαν με περισσότερα 

από 30 έτη ασφάλισης, καθώς με το άρ-
θρο 24 του νόμου 4670/2020 αυξήθη-
καν τα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους 
έχουν περισσότερα από 30 έτη.

Η αύξηση στα ποσοστά αναπλή-
ρωσης ανέρχεται από 0,56% (28,35% 
αντί για 27,79% που προέβλεπε ο νό-
μος Κατρούγκαλου) για συνταξιούχους 
που έχουν 31 έτη και φτάνει έως και 
το 7,21% (50,01 % αντί για 42,8% που 
προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου) για 
συνταξιούχους που είχαν συμπληρώσει 
40 έτη κατά τη συνταξιοδότηση.

Όσο περισσότερα έτη είχε ο συνταξι-
ούχος, τόσο μεγαλύτερη είναι η αύξηση.

Οι κερδισμένοι
Αξίζει να σημειωθεί πως οι αυξήσεις 

στις συντάξεις δεν αφορούν όλους τους 
συνταξιούχους που έχουν περισσότερα 
από 30 έτη ασφάλισης. Αφορούν κυρίως 
όσους συνταξιοδοτήθηκαν υποβάλλο-
ντας αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 
13/05/2016 (έναρξη ισχύος του νόμου 
Κατρούγκαλου).

Πρακτικά, κερδισμένοι θα είναι κυρί-
ως οι συνταξιούχοι μετά τις 13/05/2016, 
καθώς οι παλαιότεροι συνταξιούχοι στην 
πλειοψηφία τους έχουν, μετά τον επανυ-
πολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου, 
διατηρήσει προσωπική διαφορά που εί-
ναι μεγαλύτερη από την αύξηση του νό-
μου Βρούτση.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο συνταξιού-
χος ωφελείται γιατί μειώνεται η προσω-
πική διαφορά, αλλά δεν κερδίζει πρακτι-

κά καθώς δεν αυξάνεται πραγματικά η 
σύνταξη του, παρά μόνο λογιστικά.

Ωστόσο, αν η αύξηση με τα νέα ποσο-
στά αναπλήρωσης είναι μεγαλύτερη από 
την προσωπική διαφορά που είχαν δια-
τηρήσει, τότε θα λάβουν ως πραγματική 
αύξηση το ποσό που μετά τον συμψηφι-
σμό υπερβαίνει την προσωπική διαφορά.

Αν π.χ. ο συνταξιούχος είχε διατηρή-
σει προσωπική διαφορά το ποσό των 150 
ευρώ και η αύξηση λόγω των νέων πο-
σοστών αναπλήρωσης είναι 170 ευρώ, η 
πραγματική αύξηση στη σύνταξη θα είναι 
20 ευρώ.

Αν όμως ο συνταξιούχος είχε διατη-
ρήσει προσωπική διαφορά το ποσό των 
150 ευρώ και η αύξηση λόγω των νέων 
ποσοστών αναπλήρωσης είναι 80 ευρώ, 
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τότε δεν υπάρχει πραγματική αύξηση, αλλά απλά μειώ-
νεται λογιστικά η προσωπική διαφορά στα 70 ευρώ.

Oι κατηγορίες 
Οι κατηγορίες των παλαιών συνταξιούχων που θα 

λάβουν αύξηση είναι κυρίως όσοι είδαν αύξηση και με 
τον επανυπολογισμό του Νόμου Κατρούγκαλου την 
01/01/2019 και ελάχιστοι ακόμα παλαιοί συνταξιούχοι.

Οι πριν τον Μάιο του 2016 συνταξιούχοι που δικαι-
ούνται αύξησηθα τη δουν να καταβάλλεται σε πέντε ισό-
ποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης αναδρομικά από 
τον Οκτώβριο του 2019 με καταβολή του 1/5 της αύξη-
σης.

Οι συνταξιούχοι που συνταξιοδοτήθηκαν μετά τη 13η 
Μαΐου 2016 και έχουν περισσότερα από 30 έτη ασφάλι-
σης είναι οι κυρίως κερδισμένοι από την εφαρμογή του 
νέου νόμου. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που διατήρησαν 
μέρος της προσωπικής διαφοράς. Βάσει του άρθρου 6 
του Ν.4387/2016, οι νέοι συνταξιούχοι που, κατά τη σύ-
γκριση του νέου τρόπου υπολογισμού (Νόμος Κατρού-
γκαλου) με τον καθεστώς που ίσχυε πριν από την εφαρ-
μογή του, είχαν διαφορά στη σύνταξη πάνω από 20% 
διατηρούσαν μέρος αυτής της διαφοράς ως προσωπική 
διαφορά.

Συγκεκριμένα, εφόσον υπήρχε διαφορά 20%, οι συ-
νταξιούχοι που αποχώρησαν το 2016 διατηρούσαν το 1/2 
της διαφοράς, οι συνταξιούχοι που αποχώρησαν το 2016 
διατηρούσαν το 1/3 της διαφοράς και οι συνταξιούχοι που 
αποχώρησαν το 2016 διατηρούσαν το1/4 της διαφοράς.

Στις περιπτώσεις που η αύξηση με τα νέα ποσοστά 
αναπλήρωσης δεν υπερβαίνει την προσωπική διαφορά, 
ούτε οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι θα δουν πραγματική 
αύξηση στη σύνταξήτους, αλλά μόνο μείωση ή εξάλειψη 
της προσωπικής διαφοράς.

Εφόσον όμως η αύξηση με τα νέα ποσοστά αναπλή-
ρωσης είναι μεγαλύτερη από το μέρος της προσωπικής 
διαφοράς που είχαν διατηρήσει, τότε θα λάβουν ως 
πραγματική αύξηση (χωρίς δοσολόγιο) το ποσό που μετά 
τον συμψηφισμό υπερβαίνει την προσωπική διαφορά.

Αν π.χ. ο συνταξιούχος είχε διατηρήσει ως μέρος 
της προσωπικής διαφοράς το ποσό των 60 ευρώ και η 
αύξηση λόγω των νέων ποσοστών αναπλήρωσης είναι 
80 ευρώ, η πραγματική αύξηση στη σύνταξη θα είναι 20 
ευρώ.

Οι αυξήσεις του νόμου Βρούτση δεν καλύπτουν 
την προσωπική διαφορά, με συνέπεια οι συνταξιούχοι 
του τέως ΟΑΕΕ που αποχώρησαν από 13/5/2016 έως 
31/12/2018 στην πλειοψηφία τους να μη δουν πραγμα-
τική αύξηση, είπε ο εργατολόγος κ. Τσουκαλάς.

Οι συνταξιούχοι που αποχώρησαν από 13/05/2016 
έως 31/12/2018 και έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης 
και δεν διατήρησαν μέρος της προσωπικής διαφοράς θα 
δουν στο σύνολό τους αύξηση από την εφαρμογή του 
νέου νόμου.

Οι χωρίς αστερίσκους κερδισμένοι είναι όσοιαπο-

χώρησαν με 30 τουλάχιστον έτη ασφάλισης μετά την 
01/01/2019, όπου δεν προβλεπόταν διατήρηση μέρους 
της προσωπικής διαφοράς από το προηγούμενο νομοθε-
τικό καθεστώς, και συνεπώς λαμβάνουν ολόκληρη την 
αύξηση.

Οι αυξήσεις
Για όσους συνταξιούχους έχουν καταθέσει αίτηση για 

σύνταξη πριν από τον Οκτώβριο του 2019, η σύνταξη θα 
υπολογιστεί με τα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Κα-
τρούγκαλου για το διάστημα έως 30/09/2019 και με τα 
ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Βρούτση για το διά-
στημα από 01/10/2019 και μετά. 

Οι αυξήσεις κυμαίνονται από 4,5 ευρώ, για συνταξι-
ούχο που είχε τον βασικό μισθό και 31 έτη ασφάλισης, 
έως και 216 ευρώ μεικτά για συνταξιούχο με 3.000 ευρώ 
μισθό και 40 έτη ασφάλισης. Για όσους είχαν ακόμα με-
γαλύτερες αποδοχές, η αύξηση είναι μεγαλύτερη. Η αύ-
ξηση είναι συνάρτηση του συντάξιμου μισθού (των απο-
δοχών βάσει των οποίων υπολογίστηκε η σύνταξη και 
των ετών ασφάλισης).
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Περίπου στις 25.000 ανέρχονται 
οι έως σήμερα εκδοθείσες ψηφια-
κές συντάξεις, ενώ οι εκκρεμείς συ-
ντάξεις, από 155.000 τον Ιανουάριο, 
έχουν πέσει στις 139.000. Οι 34.000 
εν αναμονή συνταξιούχοι που έχουν 
ήδη υποβάλει αιτήσεις θα αποτελέ-
σουν την πρώτη ομάδα που θα λάβει 
την προκαταβολή έναντι (360 ή 384 
ευρώ ανάλογα με την κατηγορία του 
κάθε ασφαλισμένου) πριν από το Πά-
σχα με μία καταβολή. Σχετικά με την 
ακριβή ημερομηνία πληρωμής θα 
ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση 
από τον ΕΦΚΑ, μόλις ολοκληρωθεί η 
επεξεργασία των αιτήσεων.

Ανοιχτή η πλατφόρμα
Ωστόσο η πλατφόρμα θα παρα-

μείνει ανοιχτή για την υποβολή νέων 
αιτήσεων, καθώς υπολογίζεται ότι οι 
εν αναμονή συνταξιούχοι έως και έξι 
χρόνια ανέρχονται σε 105.000. Οι αι-
τήσεις από την 1η Απριλίου θα τεθούν 
σε επεξεργασία αργότερα και οι δικαι-
ούχοι θα λάβουν τις προκαταβολές 
και τα αναδρομικά μετά το Πάσχα.

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ καλεί 
όσους πολίτες εκκρεμεί η απονομή 
της σύνταξής τους να αξιοποιήσουν 
τη δυνατότητα προκαταβολής που πε-
ριλαμβάνει τόσο τη μηνιαία καταβολή 
ποσών καθώς και αναδρομικά ποσά 
που καλύπτουν το σύνολο των μηνών 
καθυστέρησης της απονομής.

Οι πρώτες συντάξεις μαζί με τα 
αναδρομικά που τις συνοδεύουν σχε-

διάζεται να δοθούν στους δικαιούχους 
εντός του Απριλίου. Τα αναδρομικά θα 
φθάνουν έως και τα 9.000 ευρώ για 
όσους αναμένουν έως και δύο χρόνια 
για να λάβουν οριστική σύνταξη.

Ο αριθμός των αιτήσεων θα έπρε-
πε να είναι τουλάχιστον διπλάσιος. 
Αυτό δεν συνέβη, διότι σημαντικός 
αριθμός ασφαλισμένων δεν μπήκε 
στη διαδικασία να υποβάλει αίτηση 
καθώς είχε οφειλές προς τα Ταμεία.

Υπενθυμίζεται ότι προκαταβολή 
σύνταξης δεν λαμβάνουν όσοι έχουν 
οφειλές προς τα ασφαλιστικά Τα-
μεία, εφόσον το ποσό που χρωστάνε 
σε αυτά ξεπερνά το προβλεπόμενο 
όριο. Τα κάθε Ταμείο έχει διαφορετικά 
«πλαφόν».

Ο υπουργός Εργασίας έχει ξεκα-
θαρίσει πως θα χρησιμοποιηθούν όλα 
τα μέσα, ώστε οι εκκρεμείς συντάξεις 
να εκδοθούν όσο το συντομότερο δυ-
νατό.

Η σχετική τροπολογία που βρίσκε-
ται υπό επεξεργασία προβλέπει την 
άρση πολλών εξαιρέσεων στη χορή-
γηση της προσωρινής σύνταξης. Σή-
μερα προσωρινή σύνταξη λαμβάνουν 
περίπου 40.000 υποψήφιοι συνταξι-
ούχοι, δηλαδή μόνο το 20% αυτών 
που περιμένουν.

Οι περισσότεροι δικαιούχοι προ-
σωρινών συντάξεων είναι πρώην δη-
μόσιοι υπάλληλοι. Από τον ιδιωτικό 
τομέα, μόνο ένας στους τρεις λαμβά-
νει προσωρινή σύνταξη.

Προσωρινές συντάξεις: Διευρύνονται οι δικαιούχοι
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Ανοίγουν σύνορα και  λαμβάνονται μέτρα για τις πρώτες αφίξεις  

Σε ετοιμότητα Περιφέρειες και φορείς  
για την τουριστική σεζόν 

Την ερχόμενη εβδομάδα ανα-
μένονται οι πρώτες άρεις  των 
περιορισμών για υποχρεωτική 

καραντίνα σε ταξιδιώτες από την ΕΕ 
και άλλες πέντε χώρες που έχουν 
εμβολιαστεί ή έχουν αρνητικό τεστ 
κορονοϊού. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πηγές 
του υπουργείου Τουρισμού, οι πολίτες 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ, τη 
Βρετανία, τη Σερβία, το Ισραήλ και τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα μπορούν 
να ταξιδεύουν στην Ελλάδα μέσω των 
αεροδρομίων της Αθήνας, της Θεσσα-
λονίκης, του Ηρακλείου, των Χανίων, 
της Ρόδου, της Κω, της Μυκόνου, της 
Σαντορίνης, της Κέρκυρας, και από δύο 
συνοριακές διαβάσεις. Από την Δευτέρα, 
19 Απριλίου λήγει η προηγούμενη οδη-
γία και η σχετική notam της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας η οποία επέτρεπε 
να πραγματοποιούνται μόνο οι ουσιώδεις 
αεροπορικές πτήσεις εσωτερικού.

Οι επιβάτες από τις παραπάνω χώρες 
δεν θα τεθούν σε καραντίνα, αρκεί να 
αποδείξουν ότι έχουν λάβει δύο δόσεις 
εμβολίου COVID-19 ή δείχνουν αρνητι-
κό τεστ PCR που πραγματοποιήθηκε 72 
ώρες πριν από την άφιξή τους, δήλωσε ο 
αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι του-
ρίστες θα υπόκεινται σε εγχώριους περι-
ορισμούς του lockdown.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με τα όσα δή-
λωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Tanjug 
ο Σέρβος πρέσβης στην Αθήνα Ντούσαν 
Σπασόγιεβιτς  «οι υπήκοοι της Σερβίας 
θα μπορούν να ταξιδέψουν στην Ελλά-
δα από τις 19 Απριλίου, αεροπορικώς ή 
οδικώς από τις συνοριακές διαβάσεις του 
Προμαχώνα και της Νυμφαίας στη Βουλ-
γαρία».

Οι ταξιδιώτες  θα  πρέπει να φέρουν 
πιστοποιητικό εμβολιασμού το οποίο θα 
έχει εκδοθεί από επίσημη σερβική αρχή 
ή αρνητικό PCR τεστ όχι παλαιότερο των 

72 ωρών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι 
και η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής 
φόρμας PLF, 24 ώρες από το ταξίδι στην 
Ελλάδα. 

Αρχές Μαΐου η τουριστική 
Καμπάνια σε Κεντρική Μακεδονία 
Το πράσινο φως για την έναρξη της 

Καμπάνιας της Τουριστικής Προβολής 
της Κεντρικής Μακεδονίας αναμένει  η 
Αντιπεριφέρεια  Τουρισμού της ΠΚΜ που 
βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για την 
διαφήμιση των προορισμών. 

Στόχος της φετινής καμπάνιας θα 
είναι τα Βαλκάνια , η Γερμανία και η Δυ-
τική Ευρώπη προκειμένου να προσεγ-
γίσει όσους  περισσότερους  τουρίστες  
για Πιερία Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη.  
Όπως αναφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης 
Τουρισμού της ΠΚΜ Αλέξανδρος Θάνος 
στην karfitsa, απαραίτητα συστατικά για 
να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα στην 
τουριστική κίνηση είναι ένα ευκρινές και 

διαρκές  άνοιγμα των συνόρων και η τή-
ρηση μιας σειράς πρωτοκόλλων για την 
προστασία και του προορισμού. 

«Είμαστε ένας  προορισμός που θέ-
λουμε να ανοίξουμε με ασφάλεια με 
την χρήση υγειονομικών εγγράφων  και 
πιστοποιητικών όπως θα ορίσει το αρμό-
διο υπουργείο. Γνωρίζουμε ότι ο στόχος 
πρέπει να είναι  η ασφάλεια και η  καλή 
εμπειρία των τουριστών τόσο κατά τη 
διάρκεια όσο και μετά από τις διακοπές 
τους. Δυστυχώς δεν έχουμε κανένα συμ-
βόλαιο με τους επισκέπτες που να μας 
διασφαλίζει τον αριθμό και την διάρκεια 
παραμονής τους, οπότε χρειάζεται να 
προσπαθήσουμε να φέρουμε κόσμο » 
τονίζει ο κ Θάνος και υπογραμμίζει ότι η 
χρονιά θα είναι μεταβατική ενώ  φετινή 
τουριστική σεζόν θα αρχίσει με καθυστέ-
ρηση καθώς υπολογίζεται ότι η ζήτηση 
θα κορυφωθεί  μετά τα μέσα Ιουνίου , 
οπότε στόχος είναι να  επεκταθεί η τουρι-
στική περίοδος  και μετά τα τέλη Σεπτεμ-

βρίου. 
Το μεγάλο στοίχημα είναι να μην 

υπάρξουν παλινωδίες μέσα στην Τουρι-
στική σεζόν και τα επιδημιολογικά στοι-
χεία να  οδηγήσουν είτε σε τοπικά lock 
down είτε σε  κλείσιμο συνόρων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως  
και φέτος θα λειτουργήσουν ξενοδοχεία 
καραντίνας κοντά σε αεροδρόμια κυρί-
ως στα νησιά. Τα σελφ τεστ και τα ραπίντ 
τεστ φέτος θα επιφέρουν  άμεσα αποτε-
λέσματα  στον εντοπισμό κρουσμάτων. 

Από την πλευρά του ο  πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, 
Γρηγόρης Τάσιος υπογράμμισε πως τα 
περισσότερα ξενοδοχεία αναμένεται να 
ανοίξουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 
Ιουνίου. «Πολύ λίγα ξενοδοχεία θα ανοί-
ξουν το Μάϊο. Τα περισσότερα σε όλη την 
χώρα θα ανοίξουν το δεύτερο δεκαπεν-
θήμερο του Ιουνίου. Η κατάσταση είναι 
ακόμα πιο δύσκολη για τα ξενοδοχεία 
συνεχούς λειτουργίας στην επαρχία».
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O Θανάσης Τσώνης αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αυθεντική ομορφιά και διέξοδος 
στη φύση, το μεγάλο μας ατού

Η Θάσος και η Σαμοθράκη είναι τα 
«διαμάντια» της  Περιφέρειας Ανατολι-
κής Μακεδονίας Θράκης που κάθε καλο-
καίρι γεμίζουν με χιλιάδες τουρίστες από 
χώρες της Νοτιοανατολικής  Ευρώπης  
άλλα και από  τη Μεγάλη Βρετανία  τη 
Γερμανία και από φέτος  και το Ισραήλ, 
καθώς το άνοιγμα σε νέες αγορές  και 
η προβολή της Περιφέρειας σε εκθέσεις 
ανά τον κόσμο  έχει αρχίσει να αποδίδει 
καρπούς . Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρι-
σμού Ανατολικής Μακεδονίας  Θανάσης 
Τσώνης, δηλώνει συγκρατημένα αισιό-
δοξος για την φετινή χρονιά υπογραμμί-
ζοντας ότι αν οι τουρίστες αγγίξουν τους 
μίσους του 2019 θα υπάρχει ικανοποίη-
ση στον κλάδο του τουρισμού.

Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που 
έχετε αναλάβει ως Περιφέρεια για την 
ανάδειξη της Θάσου, της Σαμοθράκης 
και όλης της παράκτιας ζώνης της ΑΜΘ 
για το φετινό καλοκαίρι; Αναμφίβολα η 
πανδημία έπληξε τον τουριστικό κλάδο, 
τα ταξίδια και την οικονομία όσο τίποτε 
άλλο. Πρόκειται για την μεγαλύτερη κρί-
ση στην ιστορία. Δοκιμαστήκαμε και δο-
κιμαζόμαστε από «το απρόβλεπτο» και 
τον αστάθμητο παράγοντα, αφού ο σχε-
διασμός επηρεάζεται και μεταβάλλεται 
με βάση τα υγειονομικά δεδομένα. Πα-
ρόλα αυτά, ως διοίκηση της Περιφέρει-
ας προχωρήσαμε σε συνεργασία με τους 
επαγγελματίες του κλάδου στον επανα-
σχεδιασμό της στρατηγικής μας με βάση 
τις προτάσεις των ξενοδόχων και άλλων 
επαγγελματιών της περιοχής. Με ναυ-
αρχίδα τη Θάσο αλλά και τη Σαμοθράκη 
που πέρσι κατάφερε να κερδίσει το στοί-
χημα του τουρισμού, είμαστε προ των 
πυλών για την δημιουργία μιας δράσης 
ολοκληρωμένης τουριστικής προβολής 
που αφορά όλο το παράκτιο μέτωπο και 
έχει ως κύριο άξονα την ψηφιακή προβο-
λή σε αγορές στόχους. Δίνουμε μεγάλη 
βαρύτητα στον οδικό τουρισμό και στις 

γειτονικές μας χώρες που είναι βασικοί 
τροφοδότες για τον τουρισμό της περι-
οχής μας. Να επισημάνω ότι ως ΠΑΜΘ 
επενδύουμε επίσης και σε άλλες μορφές 
θεματικού τουρισμού και όχι μόνο στο 
δίπτυχο «Ήλιος-θάλασσα» αφού έχουμε 
το προτέρημα να διαθέτουμε μοναδικής 
ομορφιάς και βιοποικιλότητας τόπους.

Ποια είναι τα μηνύματα που λαμ-
βάνετε από τουριστικές εκθέσεις ή 
συζητήσεις με φορείς του τουρισμού 
για την εφετινή σεζόν; Σε όσες δράσεις 
συμμετείχαμε, στην πλειονότητά τους δι-
αδικτυακά αφού οι μεγάλες τουριστικές 
εκθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε virtual 
μορφή, διαπιστώνουμε αυτό που προ-
ανέφερα: το κλίμα αβεβαιότητας και τα 
μεταβαλλόμενα υγειονομικά δεδομένα 
δεν επιτρέπουν ασφαλείς προβλέψεις. 
Ωστόσο, διαπιστώνουμε ότι η επιθυμία 
–αν θέλετε και η ανάγκη- ειδικά των φα-

νατικών μας επισκεπτών από τις γύρω 
χώρες, να ταξιδέψουν και να κάνουν 
διακοπές στην περιοχή είναι μεγάλη. Θα 
πω αυτό που λένε, εύχονται και ελπίζουν 
όλοι για φέτος: αν καταφέρουμε να αγ-
γίξουμε το 50% της τουριστικής κίνησης 
του 2019 θα είμαστε υπέρ του δέοντος  
ευχαριστημένοι.

 Είναι εφικτή η τουριστική κίνηση 
από το Πάσχα και αν ναι πώς μπορεί 
επιτευχθεί; Σε αυτήν τη χρονική στιγ-
μή το να μιλάμε για τουριστική κίνηση 
το Πάσχα είναι πολύ πρόωρο, διότι δεν 
γνωρίζουμε αν θα επιτραπούν οι μετακι-
νήσεις, κάτι που θα έδινε μια ώθηση στον 
εσωτερικό τουρισμό, πάντα σε συνδυα-
σμό με το άνοιγμα της εστίασης. Θεωρώ 
ότι είναι επισφαλές να κάνουμε εικασίες 
αφού όλα καθορίζονται από τα υγειο-
νομικά δεδομένα που μέχρι στιγμής δεν 
είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Το επίσημο 

άνοιγμα του Τουρισμού αναμένεται την 
14η Μάϊου, δηλαδή μετά το Πάσχα.

Πότε ανοίγουν τα σύνορα της Νυμ-
φαίας; Τι προετοιμασία γίνεται; Από 
πέρσι είναι πάγιο αίτημα μας το άνοιγμα 
των συνόρων της Νυμφαίας και μάλιστα 
πρόσφατα εκκίνησα εκ νέου το ζήτημα 
ζητώντας κινητοποίηση και συστράτευση 
όλων των φορέων και ενδιαφερόμενων, 
γεγονός που βρήκε μεγάλη ανταπόκρι-
ση. Για μας είναι πολύ σημαντικό εφόσον 
λειτουργεί ο συνοριακός σταθμός του 
Προμαχώνα και ως πέρασμα τουριστών, 
να συμβαίνει το ίδιο και στη Νυμφαία από 
όπου διέρχεται το μεγαλύτερο μέρος των 
τουριστών με προορισμό την Περιφέρειά 
μας. Ανακοινώθηκε ότι θα προηγηθεί πι-
λοτικά το άνοιγμα των δυο προαναφερ-
θέντων συνοριακών σταθμών νωρίτερα 
από την 14η Μάϊου. Αυτήν τη στιγμή δεν 
θα ήθελα να ανακοινώσω επίσημα την 
ημερομηνία αλλά από την άλλη εβδομά-
δα περιμένουμε εξελίξεις στο θέμα.

 Είναι  ασφαλής προορισμός η ΑΜΘ; 
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, όπως και γενικότερα η χώρα 
μας κατάφερε να δημιουργήσει το αίσθη-
μα της ασφάλειας σε όσους μας επισκέ-
φθηκαν την σεζόν που προηγήθηκε και 
εκτιμώ ότι είναι κάτι που θα κεφαλαιο-
ποιήσουμε φέτος. Το πλεονέκτημα της 
Περιφέρειάς μας είναι ότι δεν ευνοεί τον 
συνωστισμό και παρέχει πληθώρα προ-
τάσεων για αποδράσεις στο βουνό, στη 
θάλασσα, στη φύση γενικότερα. Μην 
ξεχνάτε ότι Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη, εκτός από Θάσο, Σαμοθράκη, 
Καβάλα και παραλίες, είναι και το Δέλτα 
του Έβρου, ο Νέστος, η ορεινή πλευρά, το 
Παρανέστι κτλ. Λένε πώς οι κρίσεις γεν-
νούν συχνά ευκαιρίες. Ίσως τώρα είναι 
η ευκαιρία να ανακαλύψει ο κόσμος την 
αυθεντική και ανεπιτήδευτη ομορφιά του 
τόπου μας, να βρει διέξοδο στη φύση.
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Ποια «στολίδια» περιλαμβάνονται στη λίστα της Unesco 

Τα μνημεία της Θεσσαλονίκης 
που... ζηλεύει όλος ο κόσμος!

Κάθε χρόνο η 18η Απριλίου έχει ορι-
στεί από την UNESCO ως η Παγκόσμια 
Ημέρα Μνημείων και Τοποθεσιών. Και 
η Θεσσαλονίκη έχει κάθε λόγο να γιορ-
τάζει καθώς στη λίστα της UNESCO συ-
μπεριλαμβάνονται ένα σωρό «στολίδια» 
που κοσμούν εδώ και αιώνες την πόλη. 
Είναι μνημεία ζηλευτά, παλαιοχριστια-
νικά - βυζαντινά, μεταβυζαντινά και 
οθωμανικά, που σε γυρνούν σε άλλες 
εποχές, κατά τις οποίες οι μεγαλύτεροι 
πολιτισμοί άφησαν ανεξίτηλο το ...σημά-
δι τους .

Πολλά από αυτά τα μνημεία διατη-
ρούνται σε πολύ καλή κατάσταση, όπως 
αναφέρει στην εφημερίδα «Karfitsa» η 
αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού 
του δήμου Θεσσαλονίκης, Μαρία Καρα-
γιάννη. «Το μοναδικό, το ξεχωριστό που 
έχουν σε σχέση με τα άλλα μνημεία του 
κόσμου είναι ότι λειτουργούν σήμερα 
ακριβώς όπως λειτουργούσαν την εποχή 
που χτίστηκαν. Είναι δηλαδή “ζωντανά” 
μνημεία. Τα περισσότερα συντηρούνται 
άριστα», τονίζει χαρακτηριστικά η αντι-
δήμαρχος.

Τα μνημεία που συμπεριλαμβάνονται 
στη λίστα της UNESCO αποτελούν από τα 
πιο ισχυρά «όπλα» που έχει η Θεσσαλο-
νίκη στη φαρέτρα της για την προσέλκυ-
ση τουριστών. Ιδιαίτερα τώρα με τη χρή-
ση των social media είναι μια ευκαιρία να 
αναδεικνύονται ακόμη περισσότερο στα 
πέρατα του κόσμου. Ας ξεναγηθούμε σε 
αυτά έστω και …μέσα από τις σελίδες της 
εφημερίδας και με την πρώτη ευκαιρία 
ας τα ξαναδούμε από κοντά!

Τείχη της Θεσσαλονίκης 
Η ιστορία της πόλης καταγράφεται 

πάνω στα τείχη, η συνολική περίμετρος 
των οποίων φτάνει τα 8 χλμ. Οχυρωμα-
τικές κατασκευές για την άμυνα και την 
προστασία από επίδοξους εισβολείς. Στα 
«Κάστρα» όπως είναι γνωστή όλη η πε-

ριοχή κρύβεται μια άλλη πόλη ιδιαίτερα 
αγαπητή στους επισκέπτες για το εκπλη-
κτικό ηλιοβασίλεμα και την πανοραμική 
θέα.

Επταπύργιο
Το φρούριο του Επταπυργίου υψώ-

νεται στο ψηλότερο σημείο της Ακρόπο-
λης, στο ΒΑ άκρο των τειχών της πόλης. 
Γνωστό περισσότερο με την οθωμανική 
ονομασία “Γεντί Κουλέ”, μετατράπηκε 
σε φυλακές που έχουν γράψει τη δική 
τους ιστορία καθώς θεωρούνταν από τις 
σκληρότερες στην Ελλάδα. Σήμερα εί-
ναι επισκέψιμο και στεγάζει πολιτιστικές 

δράσεις.

Ροτόντα
Είναι ένα από τα σημαντικότερα και 

επιβλητικότερα μνημεία της Θεσσαλο-
νίκης. Με την αρχιτεκτονική της δύναμη 

και τα απαράμιλλης τέχνης εντοίχια ψη-
φιδωτά στο εσωτερικό της, αποτελεί ένα 
μνημείο ιδιαίτερο που ισορροπεί μοναδι-
κά ανάμεσα στον ειδωλολατρικό και τον 
χριστιανικό κόσμο.

Όσιος Δαβίδ (Μονή Λατόμου)
Στην Άνω πόλη στο αδιέξοδο της 

οδού Αγίας Σοφίας βρίσκεται ο μικρός 
ναός, που χτίστηκε στα τέλη του 5ου 
αιώνα. Στο ναό σώζεται μια από τις ση-
μαντικότερες ψηφιδωτές παραστάσεις 
της παλαιοχριστιανικής τέχνης, ευρύτερη 
γνωστή ως το ‘Οραμα του Προφήτη Ιεζε-
κιήλ.

Βασιλική Αγίου Δημητρίου - Κρύπτη
Η μεγαλόπρεπη Βασιλική του Αγί-

ου Δημητρίου αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους παλαιοχριστιανικούς 
ναούς της Θεσσαλονίκης. Κάτω από το 
ναό βρίσκεται η κρύπτη όπου φυλακί-
στηκε, μαρτύρησε και τάφηκε ο Αγιος 
Δημήτριος. Στα υστεροβυζαντινά χρόνια 
από την κρήνη έρεε αγίασμα και μύρο 
του μυροβλήτη Αγίου. Κατά την περίοδο 
της οθωμανικής κυριαρχίας ο υπόγει-
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ος αυτός χώρος καταχώθηκε και εγκα-
ταλείφθηκε ενώ η μνήμη της ύπαρξής 
του φαίνεται ότι σβήστηκε στα κατοπινά 
χρόνια. Αφορμή για τον εντοπισμό της 
στάθηκε η καταστροφική πυρκαγιά του 
1917. Στο χώρο λειτουργεί έκθεση με 
παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά γλυπτά, 
νομίσματα και κεραμικά.

Βασιλική Παναγίας Αχειροποιήτου
Επί της οδού Αγίας Σοφίας, βρίσκε-

ται ο Μεγάλος Ναός της Θεοτόκου που 
χτίστηκε τον 5ο αιώνα. Ο εντυπωσιακός 
ναός οφείλει την ονομασία του στην 
λατρευτική εικόνα της Παναγίας, που 
σύμφωνα με την παράδοση δεν αγιογρα-
φήθηκε από ανθρώπινο χέρι (Α-χειρο-
ποίητος).

Ναός Αγίας Σοφίας
Ο ναός αφιερωμένος στο Χριστό, τον 

αληθή Λόγο και τη Σοφία του Θεού κτί-
στηκε στα τέλη του 7ου αιώνα και αποτε-
λεί τυπικό δείγμα μεταβατικού σταυροει-
δούς ναού με τρούλο και περίστωο, κατά 
μίμηση της Αγία Σοφίας στην Κωνσταντι-
νούπολη. Οι πανέμορφες τοιχογραφίες 
του 11ου αιώνα και τα ψηφιδωτά θεω-
ρούνται αριστουργήματα της βυζαντινής 
τέχνης. 

Ναός Παναγίας Χαλκέων 
Χαρακτηριστικό γνώρισμα το ζωηρό 

κόκκινο χρώμα των τούβλων στο εξω-
τερικό της εκκλησίας. Βρίσκεται νοτίως 
της αρχαίας αγοράς, στη γειτονιά των 
χαλκωματάδων, από όπου και έλκει την 

ονομασία του. Χτίστηκε το 1028 και ανή-
κει στον τύπο του σταυροειδούς εγγε-
γραμμένου με τρούλο ναού. 

Βυζαντινό λουτρό
Στις παρυφές της Άνω πόλης, επί της 

οδού Θεοτοκοπούλου βρίσκεται το μο-
ναδικό δημόσιο βυζαντινό λουτρό που 
σώζεται σχεδόν ακέραιο σήμερα στην 
Ελλάδα και ένα από τα λίγα κοσμικά κτί-
ρια εκείνης της εποχής που διασώθηκαν. 
Η ανέγερσή του τοποθετείται στο 1300 
μ.Χ. ενώ σταμάτησε η λειτουργία του το 
1940, ύστερα από επτά αιώνες. Διατηρεί 
όλους τους αναγκαίους για ένα λουτρό 
χώρους: προθάλαμο, χλιαρό και θερμό 
νερό, δεξαμενή.

Ναός Αγίου Παντελεήμονα
Σε κοντινή απόσταση από την αψίδα 

του Γαλερίου και τη Ροτόντα, βρίσκεται 
ο βυζαντινός ναός του Αγίου Παντελεή-
μονα. Χτίστηκε στα τέλη του 13ου αιώνα 
και ανήκει στον τύπο του σύνθετου σταυ-
ροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλο και 
περίστωο. Από τον αρχικό τοιχογραφικό 
διάκοσμο διατηρούνται ελάχιστα δείγμα-
τα. 

Ναός Αγίων Αποστόλων
Στην αρχή της οδού Ολύμπου και 

πολύ κοντά στα δυτικά τείχη βρίσκεται ο 
ναός των Αγίων Αποστόλων. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η διάρθρωση των εξωτερι-
κών όψεων του μνημείου με κορύφωση 
τα κεραμοπλαστικά που κοσμούν την 

ανατολική πλευρά. Στο εσωτερικό σώζει 
εξαιρετικό ψηφιδωτό διάκοσμο.

Ναός Αγίου Νικολάου Ορφανού
Στην Άνω πόλη, μεταξύ των οδών 

Ηροδότου και Αποστόλου Παύλου εντός 
περίκλειστης αυλής βρίσκεται ο ναός του 
Αγίου Νικολάου του Ορφανού που κρύ-
βει έναν μικρό θησαυρό θρησκευτικής 
τέχνης. Ο αριστουργηματικός τοιχογρα-
φικός του διάκοσμος είναι ένα από τα 
πληρέστερα διατηρούμενα ζωγραφικά 
σύνολα στη Θεσσαλονίκη. 

Ναός Αγίας Αικατερίνης
Πάνω από την οδό Ολυμπιάδος, στις 

παρυφές της Άνω πόλης, στη συμβολή 
των οδών Τσαμαδού και Οιδίποδα βρί-
σκεται ο ναός της Αγίας Αικατερίνης. Χρο-
νολογείται στα τέλη του 13ου – αρχές 
14ου αι. και θεωρείται εξαίρετο δείγμα 
της παλαιολόγειας αρχιτεκτονικής. 

Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
Στη συμβολή των οδών Εγνατίας και 

Παλαιών Πατρών Γερμανού βρίσκεται ο 
ναΐσκος του Σωτήρα. Κτίστηκε μετά το 
1340 πιθανότατα ως ταφικό παρεκκλήσι 
βυζαντινού μοναστηριού και αρχικά ήταν 
αφιερωμένος στην Παναγία. 

Μονή Βλατάδων
Είναι το μοναδικό βυζαντινό εργα-

στήρι που λειτουργεί έως σήμερα ακρι-
βώς έξω από τα τείχη της Ακρόπολης. 
Σύμφωνα με την τοπική προφορική 
παράδοση, στο χώρο της μονής δίδαξε 
ο Απόστολος Παύλος προς τους Θεσ-

σαλονικείς. Ιδρύθηκε μεταξύ των ετών 
1351-1371 από το μαθητή του Γρηγορί-
ου Παλαμά, μοναχό Δωρόθεο Βλατή, και 
μετέπειτα μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. 

Ναϊδριο Προφήτη Ηλία
Επί της οδού Ολυμπιάδος, πάνω σε 

ένα φυσικό ύψωμα, δεσπόζει ο ναός του 
Προφήτη Ηλία. Χτισμένος τον 14ο αιώνα 
είναι μοναδικός στην πόλη για τον τύπο 
του: τετρακιόνιος σταυροειδής εγγε-
γραμμένος με πλάγιους χορούς. Από τον 
εικονογραφικό διάκοσμο σώζεται μόνο η 
παράσταση της σφαγής των νηπίων.
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Αναδίπλωση από την ΕΤΑΔ για την πώληση του Κυβερνείου σε ιδιώτη 

Το Παλατάκι να γίνει κοιτίδα 
πολιτισμού της Καλαμαριάς 

Η  αναδίπλωση  του διευθύνο-
ντος συμβούλου της Εταιρεί-
ας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) 

Στέφανου Βλαστού για το Κυβερνείο 
προκάλεσε ικανοποίηση στην διοίκηση 
του δήμου Καλαμαριάς που πριν από 
δύο ημέρες άκουγε εμβρόντητη τα 
σχέδια του κ Βλαστού για πώληση του 
εμβληματικού κτιρίου σε… ιδιώτη. 

Οι αντιδράσεις ήταν καταιγιστικές και 
προήλθαν από δημοτική αρχή και αντι-
πολίτευση που όλοι μαζί δήλωναν ότι το  
γνωστό Παλατάκι πρέπει να μείνει στην 
τοπική κοινωνία. 

Λίγες ώρες αργότερα και κατά τη δι-
άρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο της 
Prodexpo ο κ Βλαστός υπογράμμιζε ότι 
είναι σε εξέλιξη διάλογος με την τοπική 
κοινωνία για τον τρόπο αξιοποίησης του 
Κυβερνείου. 

«Πρέπει να κινηθούμε μέσα σε ένα 
συγκεκριμένο πλαίσιο, δεν είμαστε σαν 
το ΤΑΙΠΕΔ, μας ενδιαφέρει να λειτουργή-
σουμε σαν επιταχυντές της τοπικής οικο-
νομίας.  Θέλουμε να αναπτύξουμε και να 
αναδείξουμε το Παλατάκι στην Καλαμα-
ριά το οποίο θεωρούμε τοπόσημο», είπε 
ο  Βλαστός. Ο ίδιος απαντώντας σε ερώ-
τημα σχετικά με τη χρήση που θα έχει το 
Παλατάκι μετά την αξιοποίηση είπε ότι 
«ακούμε τι μας λένε και μας ενδιαφέρει 
να αποδίδουμε την αξία του ακινήτου και 
για την οικονομία αλλά και για τις τοπι-
κές κοινωνίες. Για να μπορέσουμε να 
έχουμε κοινωνικό πρόσωπο πρέπει να 
έχουμε και έσοδα. Δεν σας λέω που θα 
πάμε, δεν θεωρώ ότι αυτό θα προέλθει 
από την άποψη της διοίκησης της ΕΤΑΔ 
αλλά θα προέλθει από συνεργασία και 
αφού αφουγκραστούμε την τοπική κοι-
νωνία», ανέφερε. «Υπάρχουν απόψεις, 
ακούμε τους πάντες, διυλίζουμε και θα 
προχωρήσουμε με κάθε πρόσφορο μέσο 
στη βέλτιστη αξιοποίηση», σημείωσε 
ενώ δεν αναφέρθηκε στις αρχικές του 
τοποθετήσεις για πώληση του Κυβερνεί-

ου σε ιδιώτη.  
Ίσως να ήταν οι αντιδράσεις που προ-

κάλεσαν την υπαναχώρηση του κ Βλα-
στού. 

Το Παλατάκι… ο Λευκός 
Πύργος της Καλαμαριάς 
Ο  δήμαρχος Γιάννης Δαρδαμανέλης 

κράτησε από την πρώτη ώρα   αποστά-
σεις από τα σχέδια της ΕΤΑΔ υπογραμμί-
ζοντας την δική του άποψη για το σημείο 
κατατεθέν της Καλαμαριάς. «Το Παλα-
τάκι είναι για την Καλαμαριά ότι είναι για 
την Θεσσαλονίκη ο Λευκός Πύργος, ένα 
τοπόσημο που πρέπει να γίνει φάρος πο-
λιτισμού», έγραψε σε ανάρτησή του.

Στα σχέδια του δημάρχου και όλης 
της διοίκησης του δήμου είναι η ολοκλή-
ρωση της οικονομοτεχνικής μελέτης για 
το Παλατάκι που θα παρουσιαστεί στο 
δημοτικό συμβούλιο και θα αναφέρει 
αναλυτικά τη χρήση του. 

«Το ιστορικό μας Παλατάκι να ανα-
κτήσει τη χαμένη του αίγλη και δυναμική, 
μαζί με το πάρκο Κόδρα να αποτελέσουν 
κοιτίδα πολιτισμού, ενισχύοντας και άλ-
λες δομές και συνέργειες στο εσωτερικό 

και στη μαγευτικό προαύλιο χώρο του, 
συμπυκνώνοντας πολιτισμό, τουρισμό 
και αναψυχή», αναφέρει η Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών Ναταλία Παντελί-
δου.

Το εμβληματικό κτίριο
της Καλαμαριάς 
Το Παλατάκι θεωρείται χαρακτηρι-

στικό δείγμα ανακτορικής νεοκλασικής 
αρχιτεκτονικής, με προπύλαιο και περι-
στύλιο αποτελούμενο από ιωνικούς κί-
ονες. Το Κυβερνείο είναι ένα επιβλητικό 
κτίριο, πάνω στο ακρωτήρι του Μικρού 
Καραμπουρνού ή Μικρού Εμβόλου, στον 
κόλπο του Θερμαϊκού, το οποίο χτίστηκε 
στη Θεσσαλονίκη για τις ανάγκες φιλοξε-
νίας της βασιλικής οικογένειας κυρίως το 
καλοκαίρι. Χτίστηκε σε μια έκταση 1.200 
τ.μ. κατά την πενταετία της «ανασυγκρό-
τησης» του 1955-1960, σε σχέδια του 
αρχιτέκτονα Χριστόπουλου. Το 1963, με 
απόφαση του υπουργείου Οικονομικών 
παραχωρήθηκε για χρήση ως κατοικία 
του τότε βασιλιά Κωνσταντίνου και με 
σχετική μελέτη του υπουργείου Δημο-
σίων Έργων μετατράπηκε σε Βασιλικό 

Ανάκτορο. Όμως, ο τέως βασιλιάς Κων-
σταντίνος δεν έμεινε παρά μόνο μια νύ-
χτα στο χώρο. Το 1968, το υπουργείο 
ανακάλεσε την απόφαση.  Μετά το 1974 
χρησιμοποιήθηκε σαν κατοικία από τον 
υπουργό Μακεδονίας - Θράκης και από 
τον Πρωθυπουργό και μετέπειτα Πρόε-
δρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κα-
ραμανλή κατά την διάρκεια των επισκέ-
ψεων του στην πόλη.

Το κτίριο είναι διώροφο με υπόγειο, 
συμμετρικά δομημένο, χαρακτηριστι-
κό δείγμα «ανακτορικής» νεοκλασικής 
αρχιτεκτονικής, με προπύλαιο και περι-
στύλιο από ιωνικούς κίονες και ιωνική 
κιονοστοιχία, σε όλο το μήκος της νότιας 
πλευράς. 

Στο παρελθόν, το Κυβερνείο, φιλο-
ξένησε στους χώρους του βασιλείς, αρ-
χηγούς κρατών, πρωθυπουργούς και 
υπουργούς. Στους κήπους του αλλά και 
στον ισόγειο χώρο, εκεί όπου πραγμα-
τοποιούνται λαμπρές δεξιώσεις, έχει πα-
ρελάσει σχεδόν το σύνολο της εγχώριας 
πολιτικής και τοπικής ηγεσίας.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Α  Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Υ 
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Εντοπίστηκαν από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος Β. Ελλάδας

Χάκερς «έσπασαν» πρόσθετα μέτρα 
ασφαλείας για τραπεζικές συναλλαγές 

Το «φράγμα» πρόσθετων μέ-
τρων ασφάλειας στις ηλεκτρο-
νικές συναλλαγές κατάφερε 

να σπάσει ομάδα χάκερς στη Θεσ-
σαλονίκη, προκαλώντας συναγερμό 
στις αρχές της δίωξης ηλεκτρονικού 
εγκλήματος. Οι αστυνομικοί κατάφε-
ραν και εντόπισαν πέντε άτομα και 
σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος τους. 
Είχαν ήδη καταφέρει να αποσπάσουν 
42.000 ευρώ από λογαριασμό χρήστη 
του διαδικτύου.  

Η μέθοδος simswap – αντικατάστα-
ση κάρτας – διαδίδεται τελευταία ως 
προσπάθεια παραβίασης των μέτρων 
πρόσθετης αυθεντικοποίησης των λογα-
ριασμών. Με τη μέθοδο αυτή οι χάκερς 
εκτός των λογαριασμών των χρηστών 
στο διαδίκτυο, καταφέρνουν και απο-
κτούν πλήρη πρόσβαση στο κινητό του 
τηλέφωνο, λαμβάνοντας όλους τους 
πρόσθετους κωδικούς για ηλεκτρονικές 
συναλλαγές, ειδικά για τραπεζικές. Η 
συγκεκριμένη μέθοδος απασχολεί έντο-
να τις διωκτικές αρχές και ο εντοπισμός 
πέντε εμπλεκομένων από τη δίωξη ηλε-
κτρονικού εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας 
δημιουργεί προϋποθέσεις ανίχνευσης 
των μεθόδων των απατεώνων του δια-
δικτύου.  

Ήδη η ραγδαία αύξηση των ηλεκτρο-
νικών συναλλαγών λόγω της πανδημί-
ας, οδήγησε σε ταυτόχρονη αύξηση των 
δράσεων κακοποιών στις συγκεκριμένες 
συναλλαγές, με στόχο να αρπάξουν χρή-
ματα. Μόνον στην Ελλάδα το 2020 κατα-
γράφηκε αύξηση της τάξης του 13,6% σε 
περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης με τις 
υποθέσεις που ασχολήθηκε το ηλεκτρο-
νικό έγκλημα να φτάνουν τις 2.500. Εν-
δεικτικό του μεγέθους της απάτης είναι 
πως μόνον το 2018 στην Ελλάδα χάθη-
καν 32 εκατομμύρια ευρώ από λογαρια-
σμούς που έπεσαν θύματα απατεώνων. 
Ειδικά η παραβίαση των καρτών sim των 
κινητών τηλεφώνων ανησυχεί έντονα 

τους ειδικούς. «Είναι ανησυχητικό επει-
δή παρατηρείται παραχάραξη της κάρτας 
sim», είπε ο καθηγητής Πληροφορικής 
του Α.Π.Θ. Νίκος Βασιλειάδης, σημειώ-
νοντας πως πρέπει όλοι οι χρήστες να 
επαγρυπνούν. «Ειδικά όσοι δεν χρησι-
μοποιούν διαρκώς το κινητό τους τηλέ-
φωνο είναι δύσκολο να αντιληφτούν την 
παραχάραξη», συμπλήρωσε. 

 
Από το phishing στο swap  
Η πρόσβαση στα πρώτα στοιχεία 

του χρήστη, δηλαδή η «εισβολή» στο 
e-banking του τραπεζικού λογαριασμού, 
γίνεται με τη μέθοδο του phishing, του 
ψαρέματος που υλοποιείται συνήθως με 
την αποστολή απατηλού email. Ο χρή-
στης σχηματίζει την εντύπωση ότι το μή-
νυμα προέρχεται από την Τράπεζά του και 
αισθάνεται ασφαλής. Η ενεργοποίηση 
του συνδέσμου που περιλαμβάνει αυτό 

το email είναι η αρχή της οικονομικής 
καταστροφής του χρήστη. Ο χάκερ τον 
μεταφέρει αμέσως σε ένα περιβάλλον 
– αντίγραφο της ιστοσελίδας της Τράπε-
ζας του χρήστη. Η οθόνη είναι ακριβώς 
η ίδια με αυτή που κάνει τις καθημερινές 
του τραπεζικές συναλλαγές. Έτσι άφοβα 
πληκτρολογεί τους κωδικούς πρόσβα-
σης και έτσι ανοίγει όλο του τον λογαρια-
σμό στον χάκερ. 

Τα πρόσθετα μέτρα ασφάλειας που οι 
Τράπεζες εφαρμόζουν περιορίζουν κατά 
πολύ τις δυνατότητες παραβίασης των 
λογαριασμών και ειδικά των συναλλα-
γών. Έτσι οι Τράπεζες για την ολοκλήρω-
ση μίας συναλλαγής στέλνουν στο κινη-
τό τηλέφωνο του χρήστη έναν επιπλέον 
κωδικό ασφαλείας. Αυτή η ενέργεια αυ-
θεντικοποιεί τη συναλλαγή. Στο σημείο 
αυτό έγινε η παρέμβαση των χάκερς με 
τη μέθοδο της αντικατάστασης κάρτας 

στο κινητό, της sim swap.  
Έχοντας όλα τα στοιχεία του λογαρια-

σμού του χρήστη, όπως και το κινητό του 
τηλέφωνο, οι χάκερς απενεργοποίησαν 
την κάρτα του κινητού τηλεφώνου, με 
σχετική δήλωση στην εταιρία κινητής τη-
λεφωνίας. Άμεσα πήγαν σε ένα κατάστη-
μα της ίδιας εταιρίας και παριστάνοντας 
τον κάτοχο της συγκεκριμένης τηλεφω-
νικής σύνδεσης, έπεισαν τους υπαλλή-
λους και έβγαλαν άμεσα νέα κάρτα sim 
στον ίδιο αριθμό. Με την ενεργοποίη-
ση αυτής της κάρτας, που είχαν πλέον 
στην κατοχή τους, οι πρόσθετοι κωδικοί 
ασφαλείας από την Τράπεζα έφταναν με 
smsστο κινητό των απατεώνων και έτσι 
οι συναλλαγές μέσω του ήδη παραβια-
σμένου e-banking γίνονταν η μία μετά 
την άλλη.  

Με τον τρόπο αυτό οι πέντε κατηγο-
ρούνται ότι κατάφεραν να αποσπάσουν 
το ποσό των 42.000 ευρώ. Η αστυνομία, 
καθώς το θύμα κατάφερε να εντοπίσει 
στην πορεία ότι χάνει χρήματα, κατάφερε 
να «μπλοκάρει» σε συνεργασία με την 
Τράπεζα ποσό 29.000 ευρώ, πριν αυτό 
καταλήξει στον λογαριασμό των κατηγο-
ρουμένων. «Με τη μέθοδο του phishing 
αδειάζουν πολλοί τραπεζικοί λογαρια-
σμοί», έλεγε χαρακτηριστικά στέλεχος 
της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος 
που βλέπει τα περιστατικά να αυξάνουν.  

Δεν είναι τυχαίο ότι η δίωξη ηλεκτρο-
νικού εγκλήματος κυκλοφόρησε σποτά-
κι με το οποίο καυτηριάζει με εμπνευ-
σμένο τρόπο την ευκολία με την οποία οι 
χρήστες δίνουν τους λογαριασμούς συ-
ναλλαγών τους. Κύρια συμβουλή όλων 
όσοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τις 
συναλλαγές τους είναι να μην ανοίγουν 
συνδέσμους που δεν γνωρίζουν και να 
ξέρουν πως κανένας φορέας ή Τράπε-
ζα δεν θα ζητήσει μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή τηλεφώνου τους κωδι-
κούς ασφαλείας του κάθε χρήστη.

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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Βρίσκονται πρόσωπο με πρόσωπο με τον φονικό ιό 

Οι εξολοθρευτές του κορονοϊού

Οι ειδικοί στις απολυμάνσεις είναι ένα από τα 
επαγγέλματα που έχουν ριχτεί από την αρχή 
της πανδημίας του κορονοϊού στην μάχη κατά 

του φονικού ιού. Είναι εκείνοι που όταν βρίσκεται ένα 
κρούσμα σε ιδιωτικό ή επαγγελματικό χώρο σπεύδουν 
να εξολοθρεύσουν τον ιό, σε οποιαδήποτε επιφάνεια 
έχει προλάβει να εξαπλωθεί. 

Ο Θανάσης Καραούλης εδώ και περίπου έξι χρόνια 
είναι υπεύθυνος υγειονομικών εφαρμογών σε συνεργείο 
καθαρισμού στη Θεσσαλονίκη. Όπως περιγράφει στην 
Karfitsa η δουλειά του έχει αλλάξει τελείως από τότε 
που ξέσπασε η πανδημία. Πριν οι πολίτες που ζητούσαν 
απολύμανση του χώρου τους ήταν ελάχιστοι, και αυτό 
γινόταν κυρίως όταν κάποιος είχε μια ασθένεια και ήθε-
λε «προστατευμένο» περιβάλλον. Μετά το ξέσπασμα της 
πανδημίας όμως τα πράγματα άλλαξαν. Όλο και περισσό-
τεροι πολίτες ζητούσαν απολυμάνσεις, όπως επίσης και 
αρκετές εταιρείες. «Ειδικά τις περιόδους που αυξάνονταν 
τα κρούσματα στην πόλη, όπως τον περασμένο Νοέμβριο 
και Μάρτιο, αυτόματα αυξάνονταν και οι κλήσεις από πε-
λάτες που ζητούσαν απολύμανση, ακόμη και για προλη-
πτικούς λόγους», εξηγεί.

Ποιοι ζητούν απολύμανση
Το ηλικιακό target group πελατών που προχωρούν σε 

απολυμάνσεις κυμαίνεται μεταξύ 50 με 60 χρονών, λέει 
ο Θ.Καραούλης. «Κυρίως είναι πολίτες που θέλουν να 
απολυμάνουν τα σπίτια τους ή εκείνα των γονιών τους, 
όταν εντοπίζεται κάποιο κρούσμα. Ή όταν κάποιος συγ-
γενείς τους φύγει από την ζωή από κορονοϊό», αναφέρει 
και προσθέτει πως τα άτομα νεαρής ηλικίας δεν ενδιαφέ-
ρονται τόσο πολύ για απολύμανση του χώρου τους από 
ένα ειδικό συνεργείο.

Απολύμανση σε… οίκο τελετών
Με τον ιό να είναι διάσπαρτος και το πιο βασικό… 

αόρατος οι απολυμάνσεις είναι must σε κάθε χώρο πλέ-
ον. Ρωτήσαμε λοιπόν τον κ.Καραούλη ποιο είναι το πιο 
περίεργο μέρος που έχει χρειαστεί να κάνει απολύμαν-
ση. Εκείνος απάντησε πως «ήταν σε έναν οίκο τελετών. 
Έπρεπε να απολυμάνουμε τα πάντα μέσα στον χώρο, δι-
ότι κάποιοι θανόντες ήταν κρούσματα κορονοϊού και έτσι 
έπρεπε να καθαριστεί κάθε δυνατή επιφάνεια».

 
«Θα έπρεπε να εμβολιαστούμε»
Παρά τους κινδύνους που κρύβει το επάγγελμα του 

κ.Καραούλη εν μέσω μιας φονικής πανδημίας ο ίδιος αι-
σθάνεται ασφαλής κατά την διάρκεια της εργασίας του. 
«Δεν ένιωσα ποτέ κίνδυνο. Τηρούμε τα μέτρα και είμα-

στε εξοπλισμένοι με ειδικές στολές, μάσκες κτλ.», υπο-
γραμμίζει. Παρ’όλα αυτά τονίζει ότι στο επάγγελμα του 
έχει συμβεί μια αδικία. Πιο συγκεκριμένα, εξηγεί ότι «θα 
έπρεπε να είμαστε από τους επαγγελματίες που έχουν 

εμβολιαστεί από την αρχή, γιατί είμαστε ένα επάγγελμα 
που βρισκόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο με τον ιό».

Τ Η Σ  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ
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ΑΠΑΤΗΛΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ…  Τέλος στα ψέματα 
με την αντισυνταγματική παρακράτηση της «Εισφο-
ράς Αλληλεγγύης» που επιβλήθηκε «προσωρινά» 
από την προηγούμενη κυβέρνηση ως ισοδύναμο 
για τη δημιουργία παράνομων και καταχρηστικών 
πλεονασμάτων. Εισφορά αλληλεγγύης από τους 
συνταξιούχους που η συντριπτική πλειοψηφία τους 
«φυτοζωεί» με συντάξεις κάτω των 800 ευρώ. Από 
τους αγρότες που εγκαταλείπουν άρον-άρον τις σο-
δειές τους γιατί τα έξοδα του κόστους παραγωγής 
υπερβαίνουν τα υποτιθέμενα έσοδα από τις πωλή-
σεις και βεβαίως από τους «ελεύθερους» επαγγελ-
ματίες που σηκώνουν τον σταυρό του μαρτυρίου 
τους και κατά τα δέκα χρόνια των μνημονίων και 
της άδικης υπερφορολόγησης, αλλά και τώρα με 
τον περιορισμό της ζήτησης και της πώλησης λόγω 
της πανδημίας. 

Δημοσιονομική βόμβα μεγατόνων συνιστά η 
πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συμβουλίου, 
που έκρινε αμετάκλητα αντισυνταγματική την πα-
ρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης, από τους 
συνταξιούχους του δημοσίου και των σωμάτων 
ασφαλείας, που υπολογίζονται συνολικά μόνον 
για τις δύο αυτές κατηγορίες πολιτών, πάνω από 
4 δις ευρώ και τα οποία πρέπει να επιστραφούν σε 
500.000 συνταξιούχους. Με αυτήν την αμετάκλιτη 
απόφαση, ανοίγει ο δρόμος για όλους όσους είχαν 
καταθέσει προσφυγές για δικαίωμα στα αναδρομι-
κά και από τους οποίους παρακρατήθηκε «Εισφορά 
Αλληλεγγύης» από τις συντάξεις τους, με αποτέ-
λεσμα η παρούσα Κυβέρνηση να κληθεί να δώσει 
πολιτική λύση επιστρέφοντας τα ποσά που παρα-
κρατήθηκαν παρανόμως.

Οι θεσμοί που πιέζουν για την εξόφληση των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους προς τους 
ιδιώτες, έχουν προειδοποιήσει την Ελληνική Κυ-
βέρνηση για το επερχόμενο δημοσιονομικό έλ-
λειμμα από αυτήν την εξέλιξη. Το «καμπανάκι» στο 
οικονομικό επιτελείο για τον κίνδυνο να χρειαστεί 
η καταβολή αναδρομικών συντάξεων, δώρων και 
εισφοράς αλληλεγγύης σε εφαρμογή των αποφά-
σεων του Συμβουλίου της Επικρατείας ανατρέπει 
τον προϋπολογισμό του κράτους και μάλιστα μαζί 
με όλα όσα επιβαρύνουν επιπλέον την κατάστα-
ση εξ αιτίας των lockdown και της πανδημίας. Οι 

στρατιωτικοί συνταξιούχοι μάλιστα, ζητούν νέα 
αναδρομικά με τόκο 6% από το 2012 και μετά προς 
αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστησαν από την 
καταχρηστική και παράνομη παρακράτηση της ει-
σφοράς αλληλεγγύης. Με την τελευταία αμετάκλη-
τη απόφαση του Ελεγκτικού Συμβουλίου, η ΑΑΔΕ 
και η κυβέρνηση δεν μπορούν πλέον να προκαλέ-
σουν καμία άλλη καθυστέρηση και είναι υποχρεω-
μένοι να προχωρήσουν άμεσα στην τακτοποίηση 
των υποχρεώσεών τους.

Η Ελληνική Πολιτεία βρίσκεται πλέον αντιμέ-
τωπη με τις «εκ του πονηρού» μεθοδεύσεις των 
προηγούμενων κυβερνήσεων που μηχανορραφού-
σαν πάνω στην πλάτη των πολιτών και εφεύρισκαν 
τρόπους αρπαγής και κλοπής των εισοδημάτων 
τους. Αυτή είναι η αλήθεια – και η αλήθεια πάντα 
«πονάει»- γιατί πέρα από τα όσα δεινά περάσαμε 
και συνεχίζουμε να περνάμε από την πολυετή οι-
κονομική κρίση, σημαίνει ότι η κοινωνία μας εί-
ναι βαριά άρρωστη. Όχι από τον κορωνοϊό και τα 
lockdown αλλά από έλλειψη αξιοπρέπειας και σε-
βασμού των δικαιωμάτων των πολιτών. 

Την στιγμή που ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελ-
ληνικού λαού δεν έχει να πληρώσει το φως και το 
νερό και χιλιάδες επαγγελματίες, αυτοαπασχολού-
μενοι και μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα βρίσκονται 
στα όρια της οικονομικής εξαθλίωσης, είναι άδικο 
αυτό που συνεχίζεται να συμβαίνει ειδικά με την 
«Εισφορά Αλληλεγγύης». Δηλαδή, αντί να μεριμνά 
το κράτος γι’ αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη 
στήριξης και βοήθειας, αντιθέτως τους καλεί να 
πληρώνουν και …εισφορά αλληλεγγύης!

Είναι ένας ακόμη άδικος μνημονιακός φόρος, 
λένε οι πολίτες, που επηρεάζει κυρίως τα εισοδή-
ματα της μεσαίας τάξης και που είναι επιβεβλημέ-
νο να καταργηθεί όχι μόνον για το 2021 -22 αλλά 
οριστικά και αμετάκλητα. Ελεύθεροι επαγγελματί-
ες, αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί, αγρότες, συ-
νταξιούχοι όλων των κλάδων που έχουν εισοδή-
ματα κάτω των 25.000 ευρώ ετησίως θα πρέπει 
να απαλλαγούν. Την εισφορά αλληλεγγύης ας την 
πληρώνουν οι «έχοντες και κατέχοντες» υψηλά 
εισοδήματα, γιατί μόνον τότε έχει σε μια ευνομού-
μενη  κοινωνία πραγματική αξία η εισφορά και η 
αλληλεγγύη. 

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

karfitsomata
Η αφωνία των βουλευτών της Θεσ-
σαλονίκης

Δημοτικές εκλογές του … γηπέδου 

Δύσκολες ημέρες για τους βουλευτές της Θεσσαλο-
νίκης. Οι επανειλημμένες οχλήσεις από τον εμπορικό κό-
σμο να πάρουν θέση πάνω στα θέματα του περιορισμού 
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εξαιτίας του Covid 
έπεσαν στο κενό. «Τους ψάχναμε και δεν τους βρίσκαμε», 
έλεγαν μέλη της διοίκησης του εμπορικού κόσμου που 
μάλιστα πρόσκεινται και στο κυβερνητικό στρατόπεδο. 
Μοναδική εξαίρεση ίσως ο Στράτος Σιμόπουλος ο οποίος 
αμέσως έτρεξε να κατευνάσει τα πνεύματα όσο κι αν αυτό 
ηταν απίθανο. Τουλάχιστο προσπάθησε. Οι υπόλοιποι … 
άφαντοι. 

Βέβαια ο Στράτος την …πάτησε για … τα οπαδικά. Τι 
είχε συμβεί; Δίνει μια πολιτική συνέντευξη σε ραδιοφω-
νική εκπομπή της πόλης και στο τέλος κάποιος φίλος 
του Αρη στέλνει περιπαικτικό για την κυβέρνηση μήνυμα: 
«Αν η άμυνα μας για τον κορονοϊό είναι σαν την άμυνα 
του ΠΑΟΚ, καήκαμε». Για να απαντήσει το ίδιο χαλαρά ο 
Σιμόπουλος: «Είχαν να χαρούν τριάντα χρόνια, χαίρονται 
τώρα τελευταία, αλλά έχουμε ακόμη δρόμο. Να μην χαί-
ρονται, να μην προτρέχουν». Ε, τα υπόλοιπα – που άκου-
σε - μπορούν να εννοηθούν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το οπαδικό στοιχείο επι-
δρά στην πολιτική ζωή του τόπου. Ειδικότερα στη Θεσ-
σαλονίκη αυτήν την εποχή είναι εντονότερο παρά ποτέ 
άλλοτε. Ας μην ξεχνάμε τα ατελείωτα περιστατικά οπα-
δικής βίας. Κι αυτό αποτελεί παράμετρο την οποία ειδι-
κώς οι έμπειροι πολιτικοί της πόλης οφείλουν να λάβουν 
σοβαρά υπόψη ακόμη κι όταν εκφράζονται με χιουμορι-
στική διάθεση δίκην καζούρας. Ο ίδιος ο βουλευτής της 
ΝΔ παραδέχτηκε ότι «το λάθος μου ήταν ότι μια ατάκα 
καζούρας που κάνουμε όλοι με φίλους την εξέφρασα δη-
μόσια».
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Το πιο σύγχρονο ασθενοφόρο με-
ταφοράς νεογνών και παιδιών

Ράπτη - Λιάμας συζήτησαν για το  
«ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ»

Μία πρότυπη νέα Κινητή Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας Νεογνών και Παιδιών που εντάσσεται 
στο Ε.Κ.Α.Β. - Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και 
αποκτήθηκε μέσω του έργου «ΙΝTERSYC II. 

Στην τελετή Παρουσίασης, παρέστη ο Υφυ-
πουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μα-
κεδονίας και Θράκης, κ. Σταύρος Καλαφάτης, ο 
οποίος τόνισε μεταξύ άλλων «το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας εξοπλίζεται σήμερα με το πιο σύγχρονο 
ασθενοφόρο μεταφοράς νεογνών και παιδιών».

Διαδικτυακή συνομιλία με τον με τον Δήμαρχο 
Βόλβης, Διαμαντή Λιάμα, είχε η Έλενα Ράπτη και 
αντικείμενο την καμπάνια «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της 
παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στην Ελλάδα, 
της οποία είναι συντονίστρια. Σκοπός της συζήτη-
σης μεταξύ της Βουλευτού Θεσσαλονίκης της ΝΔ 
και του Δημάρχου ήταν η διοργάνωση από κοινού 
ενημερωτικών δράσεων στο Δήμο Βόλβης, για 
την υλοποίηση των οποίων επήλθε συμφωνία. 

karfitsomata
Η ανεξαρτητοποίηση Ζαγοράκη

Ισορροπίες… τρόμου 

Η ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής 

Ο Χότζας και η … Κεραμέως

Σε δύσκολη θέση είχαν έρθει και στην υπόθεση της 
δικαστικής ανάμειξης του ΠΑΟΚ για το θέμα της πολυϊ-
διοκτησίας. Υπόθεση που τότε είχε στοιχίσει τη θέση του 
Θόδωρου Ζαγοράκη στην ευρωκοινοβουλευτική ομάδα 
της ΝΔ. Όχι βεβαίως την - πλουσιοπάροχα -αμειβομένης 
θέσης του ευρωβουλευτή, αλλά του μέλους της ομάδας 
του κόμματος που τον έβαλε στο ευρωψηφοδέλτιο. Ανε-
ξαρτήτως από το εάν κατόπιν στήθηκαν γέφυρες και σή-
μερα ο άλλοτε … ήρωας του Euro 2004 είναι πρόεδρος 
της ΕΠΟ με τις κυβερνητικές ευλογίες. 

Τελικώς στο δημαρχιακό Μέγαρο δεν δημοσιοποι-
ήθηκαν άλλα ονόματα (πλην Τσαβλή – Ακριτίδου) που 
σύμφωνα με την έντονη φημολογία των ημερών φέρο-
νται να έχουν εμβολιαστεί χωρίς να δικαιούνται… Σε κάθε 
περίπτωση ο Κωνσταντίνος Ζέρβας κινδυνεύει να χάσει 
την πλειοψηφία των συμβούλων κι αυτή είναι – λένε 
οι κακές γλώσσες – η αιτία που υπομένει ιδιορρυθμίες 
κάποιων αντιδημάρχων του. Με εκβιασμούς και υποχω-
ρήσεις όμως ουδείς προχώρησε…. Και κυρίως ο έχων το 
κορυφαίο αξίωμα του πρώτου πολίτη της πόλης. 

Η υπόθεση μοιάζει με το ανέκδοτο με τον Χότζα δικα-
στή όπου σε όλους έλεγε ότι έχουν δίκιο χωρίς να βγάζει 
όμως ποτέ απόφαση. Ή για την απόφαση ανοίγματος των 
σχολείων: «Η τηλεκπαίδευση λειτούργησε εξαιρετικά 
στην πατρίδα μας. Όμως η δια ζώσης διδασκαλία δεν 
μπορεί να αντικατασταθεί, ιδίως για τους μαθητές της 
τρίτης τάξης του λυκείου που βιώνουν το άγχος των πα-
νελλαδικών εξετάσεων εν μέσω πανδημίας». 

*Άσε που το να στηρίζεις πρωτοβουλίες της πιο αντι-
δημοφιλούς βουλευτού της ΝΔ όπως είναι η Νίκη Κερα-
μέως είναι σα να βγάζεις τα μάτια μόνος σου. Με ποσοστό 
αρνητικής κοινής γνώμης να αγγίζει το 60% οποιαδήπο-
τε σκέψη περί ταύτισης απόψεων μαζί της ισοδυναμεί 
με μεσαιωνικό αφορισμό. Ειδικά από κοινό γονέων που 
έχουν παιδιά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Γενικώς, η ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής δια-
δραμάτισε ρόλο και στις δημοτικές εκλογές. Εκεί όπου 
υπήρξε αμφίρροπη αναμέτρηση με τον κατακερματισμό 
υποψηφίων προερχόμενων από την κεντροδεξιά και ο 
δεδηλωμένος φίλος του ΠΑΟΚ Κωνσταντίνος Ζέρβας 
κέρδισε στο νήμα την διεκδίκηση της δημαρχίας στο δεύ-
τερο γύρο. 

*Για να επανέλθουμε όμως στην … βουβαμάρα των 
κυβερνητικών βουλευτών σε αντιδημοφιλείς αποφάσεις 
που όμως συγκρούονται με τα συμφέροντα του δικού 
τους εκλογικού σώματος . Κάποιοι επιλέγουν τη σιγή. 
Κάποιοι άλλοι δηλώσεις ήξεις αφίξεις για την εξέλιξη της 
πανδημίας όπως: «Τόνισα ότι η ψυχολογική αποφόρτιση 
της κοινωνίας είναι απαραίτητη, όμως αυτό δεν αναιρεί 
το γεγονός ότι ο ιός εξακολουθεί να καραδοκεί». 
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O ανυπόστατος γάμος 
είναι ανύπαρκτος, δεν 
έχει καμιά έννομη συ-
νέπεια και δεν απαιτεί-
ται δικαστική απόφαση 
για την ανατροπή του. 
Μπορεί όμως όποιος 
έχει έννομο συμφέ-
ρον να ασκήσει αγωγή 
(ανάμεσα τους και ο ει-
σαγγελέας, λειτουργώ-
ντας ως εκπρόσωπος της πολιτείας) για να 
βεβαιωθεί η ανυπαρξία του. Αιτίες που κα-
θιστούν έναν γάμο ανυπόστατο μπορεί να 
είναι λόγου χάρη η τέλεση του γάμου από 
ιερέα που έχει καθαιρεθεί (ενώ αν πρόκει-
ται για ιερέα που τελεί το γάμο ενώ είναι 
τιμωρημένος ή σε αργία, ο γάμος είναι 
έγκυρος) ή από ιερέα που δεν αναγνωρίζε-
ται ως ιερέας από την Ανατολική Ορθόδοξη 
Εκκλησία (άρθρο 1368 Αστικού Κώδικα).

Ο Πολιτικός γάμος είναι ανυπόστατος εάν 
οι μελλόνυμφοι δε συμφωνούν για την 
τέλεση του γάμου, εάν δεν υπάρχουν δύο 
μάρτυρες ενώπιον των οποίων γίνεται η 
δήλωση και εάν δεν συνταχθεί ληξιαρχική 
πράξη από τον αρμόδιο δήμαρχο του τό-
που τέλεσης του γάμου (άρθρο 1367 ΑΚ).

Στην περίπτωση ενός ανυπόστατου γάμου, 
οι «σύζυγοι»  δεν έχουν ο ένας έναντι του 
άλλου δικαίωμα διατροφής σε περίπτω-
ση διαζυγίου αλλά ούτε και κληρονομικά 
δικαιώματα ο ένας έναντι του άλλου σε 
περίπτωση θανάτου κάποιου από τους 
δύο. Επίσης τα τέκνα που έχουν αποκτη-
θεί εντός ανυπόστατου γάμου θεωρούνται 
εκτός γάμου παιδιά.

Από την άλλη πλευρά υπάρχει και ο άκυ-
ρος ή ακυρώσιμος γάμος, ο οποίος έχει 
όλα τα έννομα αποτελέσματα ενός γάμου 
μέχρις ότου ακυρωθεί από μια δικαστική 
απόφαση. Ένας τέτοιος γάμος μπορεί να 
οφείλεται σε απειλή, πλάνη ή απάτη του 
ενός από τους συζύγους που οδηγεί σε 
επήρεια της βούλησης του. Αγωγή για την 
ακύρωση τέτοιου είδους γάμου μπορεί να 
ασκηθεί  από το σύζυγο που πλανήθηκε 
αλλά και από οποιοδήποτε άτομο έχει έν-
νομο συμφέρον.

Σε γάμο μεταξύ δύο προσώπων του ίδιου 
φύλου όπου έχουν τηρηθεί οι προβλε-
πόμενοι τύποι τίθενται τα ζητήματα του 
κατά πόσον μεταξύ των προσώπων αυτών 
υπάρχει «οικογένεια» ώστε να προστατευ-
θεί και αν οι «μελλόνυμφοι» μπορούν να 
είναι άτομα ιδίου φύλου αφού δεν προσδι-
ορίζεται το χαρακτηριστικό φύλου.
Το άρθρο 12 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναγνωρίζει 
το δικαίωμα σύναψης γάμου και στα δύο 
φύλα, όμως ως προς τους όρους και τις 

προϋποθέσεις τέλεσης 

αφήνει την πρωτοβουλία 

στον εθνικό νομοθέτη να 

ορίσει σχετικά (Ολομ ΣΤΕ 

867/1988),οπότε μόνο 

με νομοθετική ρύθμιση 

θα μπορεί ένας γάμος 

μεταξύ ομοφύλων να 

είναι έγκυρος. Ο ελληνι-

κός Αστικός Κώδικας  θεωρεί τη διαφορά 

φύλου σχεδόν καθολικά ως προϋπόθεση 

του υποστατού γάμου.

Από Συνταγματική άποψη η διαφορά φύ-

λου ως στοιχείο του υποστατού γάμου 

δεν παραβιάζει την αρχή της ισότητας, 

την αρχή της ελεύθερης ανάπτυξης της 

προσωπικότητας, αφού τα ομόφυλα άτο-

μα τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης με άλλα 

άτομα από την Πολιτεία.Την άποψη αυτή 

ενίσχυσε και η απόφαση 1428/2017 του 

Αρείου Πάγου που δέχεται ότι είναι ανυπό-

στατος ο γάμος μεταξύ ομόφυλων γιατί η 

διαφορά φύλου είναι η προϋπόθεση ενός 

υποστατού γάμου ενώ η άσκηση αναγνω-

ριστικής αγωγής από τον Εισαγγελέα ώστε 

να ακυρωθεί ένας τέτοιου είδους γάμος 

δεν αποτελεί επέμβαση στην ιδιωτική και 

οικογενειακή ζωή αυτών των προσώπων, 

αλλά έχει ηθικό χαρακτήρα. Από την άλλη 

πλευρά όμως υπάρχει η δυνατότητα των 

ομόφυλων ζευγαριών να συνάπτουν σύμ-

φωνο συμβίωσης (Νόμος 4356/2015) και 

να εγγράφονται στα Ληξιαρχεία.

Την άποψη αυτή ενστερνίζεται με απόφα-

ση του το Συμβούλιο της Επικράτειας στην 

οποία αναγνωρίζει ότι το σύμφωνο δεν 

είναι αντίθετο στους δογματικούς κανόνες 

της ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας και 

δε θίγει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 

των Ορθοδόξων Χριστιανών ενώ δεν προ-

καλεί βλάβη στις Μητροπόλεις. Επίσης το 

ΣτΕ θεωρεί ότι το απαραβίαστο της ιδιωτι-

κής ζωής των ατόμων θα πρέπει να είναι 

σεβαστό και όχι αντικείμενο διακρίσεων 

από την κρατική εξουσία πόσο μάλλον 

όταν ο γάμος ως θεσμός διαφοροποιείται 

σημαντικά από το εν λόγω σύμφωνο δεδο-

μένου ότι στοχεύει στην κάλυψη διαφορε-

τικών κοινωνικών αναγκών.

* Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθη-

νών

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

 Άκυρος, Ακυρώσιμος και Ανυπόστατος Γάμος karfitsomata
Συνάντηση Βαρτζόπουλου με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Άρση αδικίας ζητά ο Τσαβδαρίδης

Συνάντηση Καράογλου με την διοίκηση της ΕΥΑΘ

Με έναν άνθρωπο με τον οποίο 
έχει συνεργαστεί στο παρελθόν από 
διαφορετικές θέσεις με καλό όμως 
αποτέλεσμα συνάντησε ο Δημήτρης 
Βαρτζόπουλος. Ο «γαλάζιος» βουλευ-
τής Θεσσαλονίκης συναντήθηκε με 
τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη 
Μελά με τον οποίο τον συνδέει γνωρι-
μία ετών. Η συζήτηση επικεντρώθηκε 
στην νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, τα 
ιστορικά δικαιώματα, τον μηχανολογι-
κό εξοπλισμό που είναι απαραίτητος και 
τις συνέργειες που χρειάζονται ώστε να  
δυναμώσει ο πρωτογενής τομέας της 
χώρας. Ο κ. Βαρτζόπουλος διαισθάνεται 
πως έρχονται μεγάλες προκλήσεις και 
για αυτό συστήνει ενδελεχή προετοιμα-
σία και συνεχή ετοιμότητα.

Στους Υπουργούς Υγείας, Προστα-
σίας του Πολίτη και Υποδομών και Με-
ταφορών απευθύνθηκε ο βουλευτής 
Ημαθίας της ΝΔ Λάζαρος Τσαβδαρίδης 
προκειμένου να κινητοποιηθούν και να 
άρουν μια εργασιακή αδικία που αφορά 
συγκεκριμένα επαγγελματικά διπλώ-
ματα οδήγησης. Όπως αναφέρει ο βου-
λευτής τα μαθήματα για την απόκτηση 
άδειας οδήγησης κατηγορίας β’, απαγο-
ρεύονται ακόμη από τον Οκτώβριο του 
2020. Αποτέλεσμα, η κατηγορία αυτή 
που εκτός από επιβατικά αυτοκίνητα 
συμπεριλαμβάνει και την άδεια οδήγη-
σης ελαφρών φορτηγών έως 3,5 τόνων 
και είναι απολύτως απαραίτητη για εκα-
τοντάδες ενδιαφερομένους, τους έχει 
αφήσει εκτός διεκδίκησης θέσεων απα-
σχόλησης που προϋποθέτουν την κατο-
χή του συγκεκριμένου διπλώματος.

Συνάντηση με την διοίκηση της ΕΥΑΘ Α.Ε. είχε ο 
Θεόδωρος Καράογλου. Ο Βουλευτής Θεσσαλονίκης 
της ΝΔ ενημερώθηκε από  τον Πρόεδρο της ΕΥΑΘ Α.Ε. 
κ. Άγι Παπαδόπουλο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. 
Άνθιμο Αμανατίδη για θέματα που αφορούν την εται-
ρεία και την εξέλιξη αυτής και δήλωσε την συνέχιση 
της στήριξης του στην Διοίκηση της ΕΥΑΘ ώστε η εται-
ρεία να κάνει ένα ποιοτικό άλμα προς τα εμπρός, κάτι 
που έκανε και ως εποπτεύων Υφυπουργός Εσωτερι-
κών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης.
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Κάδοι για … βάψιμο

Επιμένει η Κίνηση Πολιτών για τη 
μεταφορά της ΔΕΘ 

 Δεν πρόλαβαν καλά καλά να τους τοποθετή-
σουν και τους θέσουν σε λειτουργία και άγνωστοι 
πήγαν και έβαψαν με σπρέι τους υπόγειους κά-
δους στην πλατεία Φαναριωτών στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης, Νίκος Ζεϊμπέκης, με αφορμή το 
γεγονός απευθύνει έκκληση να υπάρξει σεβασμός 
στον αστικό εξοπλισμό και στο δημόσιο χώρο, 
ενώ άμεσα δόθηκε εντολή για τον καθαρισμό των 
υπόγειων κάδων.

Η Κίνηση Πολιτών που εκπροσωπήθηκε από 
τους κ.κ. Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, Γιάννη Μαγκριώτη, 
Στράτο Μάνο και Νίκο Παπαμίχο πραγματοποίησε 
δύο τηλεδιασκέψεις, μια με τη Διοικητική Επιτρο-
πή του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
και μία με τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/Τμήμα 
Κεντρικής Μακεδονίας, για την ανάπτυξη της ΔΕΘ. 
Στην επιστολή που έστειλε τονίζει ότι «οι επιλογές 
που αποφασίστηκαν το 2012 και προωθούνται 
σήμερα, θα δημιουργήσουν μη αντιστρεπτά αρνη-
τικά αποτελέσματα για την ανάπτυξη της ΔΕΘ, την 
οικονομία και την απασχόληση και φυσικά το πε-
ριβάλλον, την ποιότητα ζωής των ανθρώπων της 
και των επισκεπτών της».

karfitsomata
Το ΕΚΑΒ τίμησε τον Ζέρβα

Στην Μενδώνη για ξεκαθάρισμα φημών 
ο Αναστασιάδης

«Ενισχύστε τους πληγέντες
από τον παγετό»

Στον Παναγιωτόπουλο η Ευθυμίου

Με πλακέτα τίμησαν τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, 
Κωνσταντίνο Ζέρβα, οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ για το έργο 
του στο πλαίσιο της προσπάθειας να αντιμετωπιστεί η 
πανδημία. Ο δήμαρχος παρέλαβε την τιμητική πλακέτα 
από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προ-
σωπικού ΕΚΑΒ, Χρήστο Αγγελίδη, που τον επισκέφτηκε 
μαζί με τον ταμία της Ομοσπονδίας, Χρήστο Βεντούλη. 
Ο κ.Ζέρβας, από την πλευρά του, αναφέρθηκε στις προ-
σπάθειες των εργαζομένων του δήμου Θεσσαλονίκης 
που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της 
πανδημίας, ενώ εξήρε την προσφορά των υγειονομικών 
και των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ για την καθημερινή μάχη 
απέναντι στην covid-19.

Την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη επισκέφθη-
κε ο κυβερνητικός βουλευτής Β΄Θεσσαλονίκης Σάββας 
Αναστασιάδης. Ο κ. Αναστασιάδης και με την ιδιότητα του 
ως Προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνι-
σμού της Διασποράς ζήτησε ενημέρωση από την Υπουρ-
γό σχετικά με τις φήμες που κυκλοφόρησαν περί παρέμ-
βασης της και αλλαγής του κτιρίου που προορίζεται για 
μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού στο στρατόπεδο Παύλου 
Μελά . Η Υπουργός διαβεβαίωσε πως δεν προέβη σε κα-
μία παρέμβαση και δεν είχε καμία ανάμειξη για το θέμα. 
Η  αρμοδιότητα ανήκει στον Δήμο Παύλου Μελά και η 
ίδια δεν έχει καμία αντίρρηση για οποιοδήποτε κτίριο της 
υποδειχθεί.

Για το ενδεχόμενο επανεξέτασης της θέσπισης ενιαίου 
επιδόματος τοκετού τόσο για τις γυναίκες που υπηρετούν 
στις Ένοπλες Δυνάμεις ανεξαρτήτως βαθμού, όσο και 
για τις συζύγους στρατιωτικών, λαμβάνοντας υπ΄οψιν 
το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, συζήτησε με τον 
Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο η βου-
λευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ Άννα Ευθυμίου. Παράλ-
ληλα η κ. Ευθυμίου εξήγησε στον Υπουργό σχετικά με 
τις άδειες ειδικού σκοπού όσον αφορά στις μονάδες της 
Θεσσαλονίκης. 

Κοινή επιστολή στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσο-
τάκη, έστειλαν ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ και περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας και οι 
περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Κασαπί-
δης και Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, ζητώντας ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο έκτακτης ενίσχυσης των πληγέ-
ντων από τα πρόσφατα φαινόμενα παγετού σε περιοχές 
των τριών περιφερειών. Εξαιτίας της απότομης πτώσης 
της θερμοκρασίας και του παγετού καταστράφηκε μεγά-
λο μέρος της πρωτογενούς παραγωγής σε μια σειρά από 
αγροτικά προϊόντα με τους αγρότες να είναι σε απόγνω-
ση. 
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Τα μέτρα για τον Covid-19 ως λόγος παράτασης προθεσμιών

Τ Ο Υ  Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ 
Γ Κ Ο Λ Ε Μ Η *  

Τι αναφέρει η 
γνωμοδότηση 

του Νομικού 
Συμβουλίου του 

κράτους

opinion

Ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον παρουσι-
άζει πρόσφατη Γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) σύμφωνα 
με την οποία κρίθηκε ότι η εν γένει κανονι-
στική δράση της Πολιτείας για τον περαιτέρω 
περιορισμό της διασποράς του ιού Covid-19, 
αποτελεί λόγο επίκλησης ανώτερης βίας 
που μπορεί να δικαιολογήσει, για όσο χρό-
νο διαρκεί η ανωτέρα βία, την παράταση του 
συμβατικού χρόνου εκπλήρωσης των υπο-
χρεώσεων μισθώτριας εταιρείας έναντι του 
κυρίου – εκμισθωτή του ακινήτου.

Συγκεκριμένα το ερώτημα που τέθη-
κε στο ΝΣΚ συνίστατο στο εάν η μισθώ-
τρια εταιρεία ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του 
e ΕΦΚΑ μπορεί βάσιμα να επικαλεστεί την 
ύπαρξη ανωτέρας βίας (κατά το χρονικό 

διάστημα από Μάρτιο 2020 έως και 
Μάϊο 2020) εξαιτίας της πανδημίας του 
ιού Convid-19, ως λόγο επιμήκυνσης 
του χρονικού διαστήματος εντός του 
οποίου υποχρεούται να εκπληρώσει 
την συμβατική υποχρέωσή της για 
την πραγματοποίηση επενδυτικών έρ-
γων στο μίσθιο - ακίνητο. Μάλιστα το 
ανωτέρω ερώτημα αποκτά ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον διότι επιπλέον ζητήθηκε 
να προσδιοριστεί και ποια πρέπει να εί-
ναι η χρονική διάρκεια της παράτασης 
αυτής. 

Το ΝΣΚ διατύπωσε την άποψη ότι η 
εν γένει κανονιστική δράση της Πολι-
τείας για τον περαιτέρω περιορισμό της 

διασποράς του ιού Covid-19 θεωρείται ως 
λόγος ανώτερης βίας που μπορεί να δικαι-
ολογήσει, για όσο χρόνο διαρκεί η ανωτέρα 
βία, την παράταση του συμβατικού χρόνου 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της μισθώ-
τριας εταιρείας. Μάλιστα δέχτηκε ότι δεν 
απαιτείται η τήρηση οιουδήποτε συστατικού 
τύπου για την αποδοχή της συνδρομής της 
ανωτέρας βίας, αλλά αρκεί, ως διαπιστωτι-
κή πράξη, η σχετική απόφαση του ΔΣ του e 
ΕΦΚΑ.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι με την 
ανωτέρω γνωμοδότηση και σχετικά με τη 
χρονική διάρκεια παράτασης των συμβατι-
κών υποχρεώσεων λόγω ανωτέρας βίας, 
επισημάνθηκαν και τα εξής: Η μισθώτρια 
εταιρεία δεν θα μπορεί να επανέρχεται με 
το αίτημα της αναγνώρισης της συνδρομής 
ανωτέρας βίας και πέραν της παράτασης 
του προβλεπόμενου, στη σύμβαση, χρό-
νου για την εκπλήρωση των συμβατικών 

υποχρεώσεών της, κάθε φορά που η κανο-
νιστικώς δρώσα Πολιτεία λαμβάνει μέτρα 
για τον περιορισμό της περαιτέρω διάδοσης 
του ιού Covid-19. Άρα η επανάληψη των τυ-
χόν μέτρων εξαιτίας της πανδημίας του ιού 
Convid-19 δεν συνιστά στο διηνεκές λόγο 
ανωτέρας βίας. Τούτο, δε διότι μετά την 
λήψη των πρώτων περιοριστικών μέτρων 
και την παγίωση στην καθημερινότητα των 
πολιτών του ιδιαίτερων συνθηκών, υπό τις 
οποίες υποχρεούνται να ασκούν την όποια 
οικονομική και κοινωνική δραστηριότητά 

τους, δεν είναι δυνατή η επίκληση ως ανυ-
παίτιου, απρόβλεπτου και αναπότρεπτου του 
γεγονότος. Η έκτακτη περίσταση έχει πλέον 
χαρακτηριστικά μονιμότητας, προβλεψιμό-
τητας, αλλά και έντονης δημοσιότητας που 
μάλλον αυξάνουν την απαίτηση για επιμέ-
λεια και προνοητικότητα.

Ο Δημήτριος Γκολέμης είναι δικηγόρος 
παρ’ Αρείω Πάγω, managing partner δι-
κηγορικής εταιρίας Γκολέμης και Συνερ-
γάτες
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Σχέση εξ’ αποστάσεως: Τι μπορείτε να κάνετε 
για να κρατήσετεμία σχέση από απόσταση;

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 *

Μερικά ζευγάρια 
θέλουν να 

αισθάνονται 
συνδεδεμένοι 

κάθε ώρα. Μερικοί 
το βρίσκουν 
κουραστικό 

να μιλούν 
καθημερινά

opinion

Έπειτα από αρκετή αναζήτηση, βρήκα-
τε τελικά κάποιον άνθρωπο με τον οποίο 
νιώθετε ότι αξίζει να προχωρήσετε σε σχέ-
ση μαζί του. Έχετε θετικά συναισθήματα για 
εκείνον, όμωςη χιλιομετρική απόσταση σας 
κρατά μακριά του.

Ανεξάρτητα από το πόσο θέλετε και αγα-
πάτε ο ένας τον άλλον, υπάρχει ίσως ένα μέ-
ρος του μυαλού σας που αναρωτιέται το πώς 
και εάν η σχέση σας θα επιβιώσει με εμπόδιο 
τη μεγάλη απόσταση μεταξύ σας.

Πρώτα απ ‘όλα, χρειάζεται να γνωρίζετε 
ότι οι σχέσεις από απόσταση μπορούν να πε-
τύχουν απόλυτα.

Έρευνες έχουν δείξει ότι πολλά ζευγά-
ρια βιώνουν τις μεγάλες αποστάσεις μεταξύ 
τους ως τον ακρογωνιαίο λίθο μιας ισχυρό-

τερης σχέσης.
Πώς όμως μπορείτε να ενισχύσετε 

τη συναισθηματική σας σύνδεση, να 
διευκολύνετε τον πόνο του γεωγρα-
φικού χωρισμού και να βοηθήσετε τη 
σχέση σας να δυναμώσει;

1. Επικοινωνήστε όσο χρειάζεστε 
για να αισθάνεστε συνδεδεμένοι.

Ζούμε σε μια εποχή που έχουμε 
άνευ προηγουμένου 24ωρη πρόσβαση 
ο ένας στον άλλο. Για όσους βρίσκονται 
σε σχέση με μεγάλες αποστάσεις, το να 
αφιερώνετε χρόνο για να καλύψετε τη 
διαφορά μπορεί να είναι ένα τεράστιο 
δώρο - αρκεί να είστε και οι δύο στην 
ίδια σελίδα.

Μερικά ζευγάρια θέλουν να αισθά-
νονται συνδεδεμένοι κάθε ώρα. Μερι-
κοί το βρίσκουν κουραστικό να μιλούν 
καθημερινά. Συζητήστε μεταξύ σας τι 
λειτουργεί για τη γενική συχνότητα και 
τον τρόπο επικοινωνίας που σας ται-

ριάζει.
2. «Να είστε εκεί» ακόμη και όταν δεν 

μπορείτε να είστε εκεί.
Δεκαετίες έρευνας δείχνουν ότι οι πιο 

ικανοποιημένες σχέσεις είναι εκείνες στις 
οποίες κάθε παρτενέρ ανταποκρίνεται επι-
τυχώς στις συναισθηματικές κλήσεις του 
άλλου. 

Η απάντηση στις συναισθηματικές κλή-
σεις του άλλου μπορεί να φαίνεται περίπλο-
κη σε μια σχέση από απόσταση. Δεν μπορείτε 
να εμφανιστείτε φυσικά για να διαβεβαιώσε-
τε κάποιον με αγκαλιά. Αλλά αυτό δεν το κα-
θιστά κρίσιμο στοιχείο επιτυχίας της σχέσης.

Εάν ο σύντροφός σας έχει μια σημαντική 

μέρα, καλέστε ή στείλτε μήνυμα προτίμησης 
για να μάθετε πώς πήγε. Με το ενδιαφέρον 
των αναγκών του συντρόφου σας στη μέρα 
σας, θα δείξετε ότι είστε εκεί για εκείνον, 
ανεξάρτητα από το πόσο μακριά είστε.

3. Υπενθυμίζετε συχνά στον σύντροφό 
σας αυτό που αγαπάτε σε εκείνον.

Οι αμφιβολίες, οι ανασφάλειες και η ζή-
λια μπορούν να αυξηθούν σε σχέσεις απο-
στάσεων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η 
χρήση συχνών λεκτικών διαβεβαιώσεωνβο-
ηθούν στην ελαχιστοποίηση αυτών των αρ-
νητικών συναισθημάτων και διευκρινίζουν 
πως είστε ζευγάρι.

4. Σφυρηλατήστε ένα ασφαλές περιβάλ-
λον.

Είτε είστε μαζί ή μακριά, τόσο εσείς όσο 
και ο σύντροφός σας θα συνεχίσετε να μεγα-
λώνετε και να αλλάζετε καθώς η ζωή προ-
χωρά. Αυτό είναι τόσο φυσιολογικό όσο και 
καλό - ακόμα κι αν αναγκάζει τη σχέση σας 
να αλλάξει στην πορεία της.

Ένα από τα καλύτερα πράγματα που 
μπορείτε να κάνετε για να προωθήσετε μια 
ασφαλή προσκόλληση είναι να υποστηρίξε-
τε τον σύντροφό σας καθώς μεγαλώνει στα 
ατομικά ενδιαφέροντά του. 

5. Μάθετε πώς να αντιμετωπίζετε σημα-
ντικά ζητήματα.

Είτε ζείτε κάτω από την ίδια στέγη είτε 
σας χωρίζουν ωκεανοί, όλα τα ζευγάρια 
πρέπει να μάθουν υγιείς τρόπους για να επι-
κοινωνούν και να επιλύσουν συγκρούσεις. 

Μεγαλύτερα προβλήματα μπορεί να προκύ-
ψουν εάν αγνοήσετε ή δεν θέλετε να αντιμε-
τωπίσετε ευαίσθητα θέματα.

6. Σεβαστείτε τον λόγο για τον οποίο ζεί-
τε μακριά.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα έχετε μέ-
ρες που η σχέση σας σε μεγάλες αποστάσεις 
φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολη. Ίσως να μπείτε 
στον πειρασμό να κάνετε κάτι παρορμητικό 
έτσι ώστε να μπορείτε να είστε μαζί με το 
άτομο που αγαπάτε.

Αν και αυτό μπορεί να ακούγεται ρομα-
ντικό, θυμηθείτε όμως ότι υπάρχει ένας ση-
μαντικός λόγος που ζείτε πολύ μακριά από 
το άτομο που αγαπάτε αυτή τη στιγμή και 
χρειάζεται να λειτουργήσει σωστά έως ότου 
είναι η κατάλληλη στιγμή για να είστε και οι 
δύο μαζί μαζί γεωγραφικά.

Η σχέση σας θα είναι ισχυρότερη μακρο-
πρόθεσμα εάν ολοκληρώσετε αυτό που έχε-
τε ως στόχο.

Έχοντας την ελπίδα και την επιθυμία να 
είστε μαζί μακροπρόθεσμα μπορεί να σας 
βοηθήσει να ξεπεράσετε τις πιο δύσκολες 
μέρες που είστε χώρια. Αυτή η ελπίδα μπορεί 
να καταφέρει να κάνει αυτό που αγαπάτε να 
μην φαίνεται τόσο μακριά.

*Η Νάνσυ Νενέρογλου είναι ψυχολό-
γος και συνιδρύτρια του Reggio Θεσσαλο-
νίκη.
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Πώς ήταν η προσαρμογή από το ΤΕΕ στην Περι-
φέρεια Κ.Μακεδονίας; Είχα το προνόμιο, με το που 
εκλέχθηκα, να βρεθώ στα γνώριμα για μένα… λημέ-
ρια των έργων, καθώς ο Περιφερειάρχης Απόστολος 
Τζιτζικώστας, μου εμπιστεύθηκε την Αντιπεριφέρεια 
Υποδομών και Δικτύων. Στο παρελθόν, εκπροσωπώ-
ντας τους μηχανικούς, είχαμε καταθέσει προτάσεις 
στην ΠΚΜ για σειρά έργων. Σήμερα, προσπαθώ να 
υλοποιήσω τις προτάσεις εκείνες. 

Προκλητικός τομέας η συγκεκριμένη Αντιπερι-
φέρεια; Παραγωγικός, με μετρήσιμα αποτελέσματα. 
Προχωράμε σημαντικά έργα τα οποία βελτιώνουν 
την καθημερινότητα των πολιτών. Ταυτόχρονα, 
«τρέχουμε» τις διαδικασίες για τη μεγαλύτερη αστι-
κή παρέμβαση που σχεδιάζουμε, την αξιοποίηση του 
παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης, από το Κα-
λοχώρι ως το Αγγελοχώρι. 

Σας ζητούν φίλοι και γνωστοί να διορθώσετε 
κακοτεχνίες στους δρόμους τους; Αυτό αποτελεί 
για μένα… πληγή. Καθώς τα περασμένα χρόνια, 
λόγω των μνημονίων, οι συντηρήσεις έμειναν πίσω, 
τώρα κυριολεκτικά μπαλώνουμε τρύπες, με εκτετα-
μένο πρόγραμμα συντηρήσεων. 

Σε τι βασίζεται η σχέση σας με τον Απόστολο 
Τζιτζικώστα… Η… κολόνια κρατάει από το 2007. 
Τότε ο Απόστολος ετοιμαζόταν για τη Βουλή κι εγώ 
ήμουν γραμματέας στο ΤΕΕ/ΤΚΜ. Από την πρώτη 
στιγμή της γνωριμίας μας υπήρξε εκτίμηση και αλ-
ληλοσεβασμός. Είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ και 
εμπιστεύομαι, ένας πολύτιμος συνεργάτης και φίλος. 

Κοιτάτε καθόλου προς ...Βουλή; Ασφαλώς, για 
να ενημερώνομαι. Τώρα, αν με ρωτάτε αν ενδιαφέ-
ρομαι να μεταπηδήσω από την αυτοδιοίκηση στην 
κεντρική πολιτική σκηνή, αν και κανείς δεν μπορεί 
να προδικάσει το μέλλον, δεν ενδιαφέρομαι.

Πού πιστεύετε ότι θα κάτσει η ...μπίλια όσον 
αφορά το Μετρό; Αν η απόφαση του δικαστηρίου, 
σχετικά με την απόσπαση των αρχαιοτήτων από το 
σταθμό Βενιζέλου, εκδοθεί σύντομα, τότε είναι εφι-
κτό να πιάσουμε τον στόχο του 2023 και επιτέλους η 
Θεσσαλονίκη να έχει μετρό.

Άλλο έργο που έχει άμεσα ανάγκη η πόλη;
Σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο εκείνο που τα 

περισσότερα έργα τα οποία έχει ανάγκη η περιοχή 
δρομολογούνται. Ενδεικτικά θα αναφέρω fly over, 
ανάπλαση της ΔΕΘ, του πρώην στρατοπέδου Παύλου 
Μελά.

Ο Πάρις σε τι θεωρεί ότι είναι «ωραία» η Θεσ-
σαλονίκη; Στην παραλία της, στα Κάστρα, στις γειτο-
νιές, στις γωνιές της, στον αέρα που αποπνέει, στους 

φοιτητές, στον παλμό της. Η Θεσσαλονίκη είναι 
πραγματικά μια πανέμορφη, φιλόξενη πόλη. Τη γκρί-
νια μόνο να μην είχαμε και δεν θα μας έπιανε κανείς!  

Τι σας έλειψε περισσότερο στη διάρκεια της 
πανδημίας; Οι μικρές χαρές της ζωής, όπως ένα τσί-
πουρο με τους φίλους μου.

Θα κάνετε εμβόλιο για τον κορονοϊό;
Για να είμαι ακριβής, ανυπομονώ να κάνω το εμ-

βόλιο!

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. 

Κυριολεκτικά είναι άνθρωπος των ...έργων αφού συνεχώς καταπιάνεται με μελέτες, σχέδια και κατασκευές. Πολιτικός μηχανικός, επί σειρά ετών πρόεδρος του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ και τώρα αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Πάρις Μπίλλιας αν και «φρέσκος» αυτοδιοικητικός, είναι 

«παλιός» γνώστης των προβλημάτων στα οποία καλείται πλέον να δώσει λύσεις! 

Πάρις Μπίλλιας 
Δεν ενδιαφέρομαι να γίνω βουλευτής

Ιστορίες με ...κάρυ! Μ Ε  Τ Η Ν  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ 
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Ο Πρόεδρος του ΓΣ Ηρακλή Φώτης Θέος στην Karfitsa

«Άρχισαν τεχνικές μελέτες 
για το πρότζεκτ ανέγερσης γηπέδου!»

Η 4η Φεβρουαρίου από ‘δω και 
στο εξής θα γιορτάζεται ως 
ημέρα των δεύτερων γενεθλί-

ων του Ηρακλή. Δυόμιση μήνες μετά 
το ψήφισμα της τροπολογίας από την 
Ολομέλειας της Βουλής, που έδωσε τη 
λύση που επί σειρά ετών αναζητούσε ο 
ΓΣ Ηρακλής, ο πρόεδρος του συλλό-
γου, Φώτης Θέος που όλα αυτά τα 
χρόνια ήταν από τους πρωτεργάτες και 
στυλοβάτες αυτής της τεράστιας προ-
σπάθειας που κατέβαλαν οι άνθρωποι 
του Ηρακλή ώστε να επιτευχθεί ο 
μεγάλος στόχος, μίλησε αποκλειστικά 
στην «Karfitsa». 

Ο πρόεδρος του ΓΣ Ηρακλής, όντας 
ανακουφισμένος και δικαιωμένος για 
τους κόπους της διοίκησής του μίλη-
σε για πρώτη φορά μετά την μεγάλη 
απόφαση της «απελευθέρωσης» του 
Γυμναστικού συλλόγου «άνοιξε τα χαρ-
τιά» του και απάντησε σε όλα τα καυτά 
ερωτήματα που απασχολούν την επόμε-
νη ημέρα του Κυανόλευκου συλλόγου 
και τοποθετήθηκε σχετικά με το μεγάλο 
θέμα που έχει προκύψει με το πρότζεκτ 
της δημιουργίας νέου γηπέδου στους 
Χορτατζήδες.

Δύο μήνες μετά την απόφαση-σταθ-
μό σχετικά με τον ΓΣ Ηρακλής ποια 
είναι η καθημερινότητα του συλλόγου; 
«Η νέα καθημερινότητα όπως αυτή έχει 
διαμορφωθεί μετά την απόφαση που 
πήρε η Ολομέλεια της Βουλής με την 
ψήφιση της τροπολογίας, χωρίζεται σε 
δύο κομμάτια. Το πρώτο είναι των αθλη-
τικών δραστηριοτήτων που παραμένουν 
«παγωμένες» εξαιτίας της πανδημίας. 
Όπως όλοι έτσι και εμείς περιμένουμε να 
ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να ανοί-
ξουν και πάλι οι ακαδημίες. Το δεύτερο 
κομμάτι έχει να κάνει την οργάνωση του 
συλλόγου. Βρισκόμαστε εν αναμονή της 
ΚΥΑ η οποία τυπικά θα επικυρώνει την 
τροπολογία που ψηφίστηκε για να πάμε 
στην επόμενη ημέρα. Εμείς για να είμαστε 

έτοιμοι ήδη ετοιμάζουμε όλα τα γραφει-
οκρατικά θέματα που έχουν να κάνουν 
με το πέρασμα της ακίνητης περιουσίας, 
των τμημάτων παλιών και νέων, στον 
νέο σύλλογο που δημιουργείται».

- Πόσο έχει απλοποιηθεί το δικό σας 
έργο με απελευθέρωση των εγκατα-
στάσεων του συλλόγου; «Ο ΓΣ Ηρακλής 
πλέον λειτουργεί. Κάτι που αδυνατού-
σε να κάνει το προηγούμενο διάστημα. 

Έχουμε ενημερότητες, ανοικτό τραπεζι-
κό λογαριασμό και μπορούμε να κατα-
στρώσουμε όλο το πλάνο μας πάνω σε 
υγιείς βάσεις χωρίς να αντιμετωπίζουμε 
προβλήματα. Αυτή την στιγμή και χορη-
γίες μπορούν να έρθουν και να τρέξουμε 
το στρατηγικό μας πλάνο και να αναπτύ-
ξουμε περαιτέρω τον αθλητικό μας σχε-
διασμό. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι πως ο 
σύλλογος θα εκτοξευθεί».

 - Όλο αυτό το διάστημα «τρέχει» 
μία μεγάλη εκστρατεία για την εγγραφή 
νέων μελών στον σύλλογο. Σε τι φάση 
βρίσκεται το εγχείρημα αυτό και αν εί-
στε ικανοποιημένος με την συνεισφορά 
του κόσμου; «Είναι ένα πολύ σημαντικό 
κομμάτι αυτό και είμαι ικανοποιημένος 
από τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος 
του Ηρακλή έχει αγκαλιάσει την προ-
σπάθεια αυτή. Μη ξεχνάμε πως βρισκό-

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Ο Ν  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο
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μαστε μέχρι και σήμερα σε ένα παρατεταμένο lockdown 
έξι μηνών που δυσκολεύει τις μετακινήσεις. Ακόμα και 
έτσι, ο κόσμος όπως και όταν μπορεί έρχεται κάνει την 
εγγραφή του και όλο αυτό για εμάς εκτός από τεράστια 
χαρά είναι και μία επιβράβευση των κόπων μας γιατί δεν 
πρέπει να λησμονούμε πως όλο το προηγούμενο διάστη-
μα δεν υπήρχαν ενεργά μέλη, παρά ορισμένα κι αυτά για 
να μπορεί να παραμένει ανοιχτός ο σύλλογος βάσει του 
καταστατικού περί αθλητικών σωματείων».

- Υπάρχουν επενδυτές που να σας έχουν προσεγγί-
σει και να θέλουν να επενδύσουν στον σύλλογο; «Όχι. 
Και δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο σε τόσο μικρό 
χρονικό διάστημα. Με την αγορά και την κοινωνία κλει-
στή κανείς δεν μπορεί να έρθει να επενδύσει. Το σημαντι-
κότερο είναι πως πλέον ο ΓΣ Ηρακλής έχει και τα εχέγγυα 
και τις συνθήκες για να προσεγγίσει επενδυτές και είμα-
στε αισιόδοξοι πως θα γίνει κι αυτό».

 - «Φάκελος νέο γήπεδο». Τελευταία ολοένα και 
ακούγεται πιο έντονα το σενάριο για δημιουργία του 
στην περιοχή των Χορτατζήδων. Πόσο ρεαλιστικά είναι 
αυτά; «Και μόνο που έχει ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση 
είναι πολύ σημαντικό. Όντως υπάρχουν διεργασίες, ανα-
ζητούμε και ψάχνουμε τρόπους για το πως μπορεί να 
γίνει. Το όνειρο των χιλιάδων φίλων του Ηρακλή είναι 
ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και η τεράστια ακίνητη περιου-
σία του συλλόγου μας δίνει πλέον την ιδανική ευκαιρία 
για να συμβεί αυτό. Θα είναι ολέθριο λάθος να μην την 
αξιοποιήσουμε και να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία να 
περάσει ανεκμετάλλευτη. Αυτή την στιγμή ο ΓΣ Ηρακλής 
δεν χρωστάει πουθενά ούτε ένα ευρώ, έχει στην κατο-
χή του τροπολογίες για οικοδόμηση υπόγειου πάρκινγκ 
στους Χορτατζήδες και λοιπές εμπορικές χρήσεις. Αυτές 
τις αποφάσεις που έχουμε στην κατοχή μας πρέπει να τις 
αξιοποιήσουμε. Με την αξιοποίηση της ακίνητης περιου-
σίας και μόνο ο Ηρακλής στο 80-90% θα είναι αυτόνο-
μος οικονομικά».

- Πόσο ρεαλιστικό σενάριο είναι αυτή τη στιγμή να 
μιλάμε για ανέγερση νέου γηπέδου; «Ήδη έχει υπάρ-
ξει μία τεχνική εργασία και γίνονται όλες οι απαραίτητες 
μελέτες για να δούμε τι μπορεί να γίνει και πως στους 
Χορτατζήδες. Δεν είναι κάτι εύκολο ή απλό όπως αντι-
λαμβάνεται ο καθένας και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι 
από κάθε άποψη. Το θέμα αυτό συζητήθηκε και στη συ-
νάντηση που είχαμε το προηγούμενο διάστημα με τον 
Δήμαρχο Θεσσαλονίκης που είναι υπέρ του να βοηθήσει 
και να τρέξει τις διαδικασίες για να δούμε όλες τις λεπτο-
μέρειες (συντελεστές δόμησης κλπ)».

- Ποδοσφαιρικό τμήμα και συνεργασία με τον Ηρα-
κλή Αμπελοκήπων. Τι γίνεται με την υπόθεση αυτή; 
«Υπάρχει μία στάσιμη κατάσταση. Τα ρεαλιστικά σενάρια 
για το μέλλον του ποδοσφαιρικού Ηρακλή είναι δύο. Το 
πρώτο είναι μέσω της αγοράς ΑΦΜ ή της συνεργασίας με 
κάποιον άλλον σύλλογο. Το δεύτερο μέσω της επανεκ-
κίνησης από το ερασιτεχνικό κάτι που ουδείς όμως θέλει 
και προτιμά. Τη δεδομένη χρονική στιγμή βολιδοσκοπού-
νται κάποιες περιπτώσεις, όμως βασικός γνώμονας για 
να προχωρήσει το οτιδήποτε είναι η λύση που θα επιλε-
χθεί να αρμόζει στην ιστορία του Ηρακλή. Σε ό,τι αφορά 
την υπόθεση με τον Ηρακλή Αμπελοκήπων δεν υπάρχει 

κάποια συμφωνία με τον ΓΣ, δεν υπάρχει κάποιο πρωτό-
κολλο που να εξηγεί το ποια είναι η επόμενη ημέρα. Αυ-
τός ήταν και ο σκοπός που βγάλαμε επίσημη ανακοίνωση 
γιατί δεν μπορεί να σέρνεται το όνομα του Ηρακλή δεξιά 
και αριστερά. Ας ξεκαθαρίσουν οι άνθρωποι που τρέχουν 
το πρότζεκτ των Αμπελοκήπων το τοπίο και εμείς είμαστε 
εδώ να συζητήσουμε για όλα».

- Μετά από πολλά χρόνια που ασκούσατε διοίκηση 
σε έναν σύλλογο που ουσιαστικά δεν λειτουργούσε, 
ποιοι είναι πλέον οι πρώτοι στόχοι που έχετε θέσει; «Οι 
στόχοι είναι ρεαλιστικοί. Να πατήσουμε στο πλεονέκτη-
μά μας. Είμαστε καθαροί, ξεκινάμε από το μηδέν και δεν 
υπάρχει τίποτα που να είναι απαισιόδοξο. Πρέπει ο κό-
σμος του Ηρακλή να έρθει δίπλα στην ομάδα να βοηθή-
σει από κάθε μετερίζι και να ναι σίγουροι πως τα επόμενα 
χρόνια τίποτα δεν θα θυμίζει όλα όσα ζήσαμε την προη-
γούμενη δεκαετία».

- Με το τέλος της πανδημίας θα επαναλειτουργή-
σουν και οι ακαδημίες. Πόσο παιδιά αριθμεί αυτή τη 
στιγμή ο σύλλογος και ποιος ο στόχος που έχετε θέσει 
ενόψει της νέας σεζόν μετά και τα τελευταία νέα που 

προέκυψαν; «Οι ακαδημίες μας έκλεισαν από τις 4 Νοεμ-
βρίου. Τότε είχαμε εγγεγραμμένα 2.200 παιδιά με δελτία. 
Στόχος με τα νέα αθλήματα που θα δημιουργηθούν εί-
ναι να διπλασιάσουμε τον αριθμό αυτό. Παράλληλα θα 
προχωρήσουμε σε ολική αναδόμηση των τμημάτων, θα 
προσληφθούν προπονητές, αλλάζουν οι εγκαταστάσεις 
και όλα θα λειτουργούν σε επαγγελματικά πρότυπα».

- Πόσα και ποια τμήματα θα δημιουργηθούν; «Ο 
αριθμός δεν είναι ξεκάθαρος. Νομίζω όμως πως σύ-
ντομα θα μπορούμε να έχουμε υπό την σκέπη μας νέο 
τμήμα ποδηλασίας, πάλης, χάντμπολ και ενδεχομένως κι 
άλλα».

- Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στον κόσμο του 
Ηρακλή; «Το μήνυμα είναι να υπάρχει ενότητα. Η κατεύ-
θυνση μας είναι η δημιουργία νέων τμημάτων και η αξι-
οποίηση της περιουσίας του συλλόγου. Ο Ηρακλής έχει 
βαριά ακίνητα στην κατοχή του. Πρέπει να μην μείνουν 
ανεκμετάλλευτα. Πλέον μετά την ιστορική απόφαση που 
πήρε η Ολομέλεια της Βουλής κι αυτό λέει πολλά έχου-
με την ευκαιρία να αλλάξουμε την ιστορία μας και θα το 
κάνουμε».
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#MeToo  Στην ενόργανη αθλητές και γονείς γίνονται μια γροθιά

«Η βία στα γυμναστήρια συνεχίζεται και σήμερα» 

«Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Όλα 
αυτά εξακολουθούν και συμβαίνουν 
ακόμη και σήμερα. Και το χειρότε-
ρο είναι ότι προπονήτριες που ήταν 
αθλήτριες και τα είχαν υποστεί, κάνουν 
ακριβώς τα ίδια». Η πρώην αθλήτρια 
ρυθμικής Αναστασία Σταυρακάκη, 
ξεσπάει για την κατάσταση που επι-
κρατεί στους χώρους της γυμναστικής. 
Μιλώντας στην Karfitsaγια το σκάνδα-
λο που αποκαλύφτηκε με την επιστολή 
των 22 αθλητών και αθλητριών της 
ενόργανης, επιμένει πως παρά την 
πρόοδο, οι ανήλικες αθλήτριες εξακο-
λουθούν να πέφτουν θύματα ξυλοδαρ-
μών, με μοναδικό σκοπό ένα μετάλλιο. 
Όπως ακριβώς αποκάλυψε και πριν 
λίγες ημέρες η πρώην αθλήτρια της 
ενόργανης Δήμητρα Καστρίτση, μία 
εκ των 22, που απευθύνθηκαν στην 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

«Οι καταγγελίες έχουν πάρει τη μορ-
φή χιονοστιβάδας. Έρχονται και πλαι-
σιώνουν τους 22 και άλλοι αθλητές 
αλλά και γονείς. Δυστυχώς μιλούν για 
περιστατικά πολύ βαρύτερα απ’ αυτά 
που είχαμε καταγράψει στην αρχή. Πε-
ριστατικά που αφορούν αθλητές σε όλη 
την Ελλάδα». Ο δικηγόρος Αλέξανδρος 
Αδαμίδης, που εκπροσωπεί τους αθλη-
τές της ενόργανης στην εκστρατεία που 
έχουν ξεκινήσει ήδη έχει συγκεντρώσει 
και άλλες τουλάχιστον 15 καταγγελίες, 
εκτός των αρχικών. Τόνισε μάλιστα πως 
περιστατικά καταγγέλλουν και γονείς και 
αφορούν πρόσφατες περιόδους. 

Το #MeToo στη γυμναστική έχει τα-
ράξει τα λιμνάζοντα ύδατα και είναι γε-
γονός ότι έχει προκαλέσει τριγμούς σε 
όλα τα γυμναστήρια. «Μου περιέγραψαν 
πριν δύο ημέρες ότι μία αθλήτρια, που 
τώρα είναι προπονήτρια κάνει τα ίδια. 
Την είχα δει να τη χτυπούν μπροστά μου 
όταν προπονούταν η ίδια», ανέφερε η 
κυρία Σταυρακάκη. «Ξέρετε τί είναι ένα 
παιδί σε αυτή την ηλικία, που αναπτύσ-
σεται, να ζει μία εβδομάδα μόνο με χα-

μομήλι; Είναι εξοντωτικό», ανέφερε η 
πρώην αθλήτρια της ρυθμικής. «Ακόμη 
και σήμερα όλες έχουμε προβλήματα με 
την υγεία μας». 

Κατάσταση – καρμπόν με όσα είχε 
περιγράψει την περασμένη εβδομάδα η 
πρώην αθλήτρια της ενόργανης Δήμη-
τρα Καστρίτση, μιλώντας στην Karfitsa. 
«Η δίαιτα ήταν καθημερινότητα ειδικά 
στους αγώνες. Έχω δει αθλήτρια να τρώ-
ει οδοντόκρεμα και να ψάχνει στα σκου-
πίδια του ξενοδοχείου», είπε η κάτοχος 
πανευρωπαϊκού μεταλλίου.  

 
Στοιχεία για τον εισαγγελέα 
 Η κίνηση των 22 της ενόργανης έχει 

βρει μιμητές και δεν είναι τυχαίο ότι πλέ-
ον η νομική ομάδα που τους υποστηρίζει 
συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για 
όσα έχουν περάσει αθλητές. Οι φάκελοι 
που συντάσσονται περιλαμβάνουν συ-
γκεκριμένες πράξεις, ημερομηνίες, αλλά 
και πρόσωπα. Εκτός των στοιχείων για 
τους 22 αθλητές ήδη έχουν δώσει σχε-

τικές πληροφορίες οι επιπλέον 15 που 
έχουν πλαισιώσει και συνυπογράφουν 
την καταγγελία.  

Έγκυρες πηγές ανέφεραν ότι ήδη 
στοιχεία για πρόσωπα και γεγονότα έχει 
ζητήσει ο ίδιος ο υφυπουργός Αθλητι-
σμού Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος από 
την πρώτη στιγμή της αποκάλυψης της 
υπόθεσης δήλωσε αποφασισμένος να 
συμβάλλει για να χυθεί άπλετο φως στην 
υπόθεση. Η ενημέρωση που είχε είναι 
πως μετά την παράδοση του φακέλου 
στον εισαγγελέα, όταν θα κληθούν να 
καταθέσουν οι αθλητές, αμέσως θα δια-
βιβαστούν τα στοιχεία στο υφυπουργείο 
Αθλητισμού, όπως και στην Ελληνική 
Γυμναστική Ομοσπονδία, από την πλευ-
ρά της οποίας ήδη έχουν ζητηθεί στοι-
χεία. Άλλωστε και στην ομοσπονδία έχει 
διαταχθεί πειθαρχική έρευνα.  

«Οι παράγοντες της ομοσπονδίας 
ήξεραν για όσα συνέβαιναν», είπε η Ανα-
στασία Σταυρακάκη. «Οι δίαιτες γινό-
ταν με τις ευλογίες της ομοσπονδίας». 

Η αθλήτρια ενίσχυσε όσα φώναξε από 
την πρώτη μέρα η Δήμητρα Καστρίτση. 
«Πρέπει να γίνει κάθαρση στη γυμναστι-
κή. Υπάρχουν πρόσωπα που εμπλέκονται 
τα οποία είναι ακόμη σε θέσεις. Περιμέ-
νουμε από αυτούς να παραιτηθούν», είχε 
πει η πρώην αθλήτρια της ενόργανης.  

Έντονη συζήτηση γίνεται και για τις 
ενδεχόμενες ευθύνες των γονέων. Η κυ-
ρία Καστρίτση είχε τονίσει πως όταν ενη-
μέρωσε τη μητέρα της μία προπονήτρια 
που είχε απομακρύνθηκε αρχικά. «Η 
δική μου η μητέρα μόλις ενημερώθηκε 
για δύο περιστατικά αμέσως ζήτησε τον 
λόγο, αλλά οι γονείς δεν ενημερώνονταν 
από τα παιδιά. Όταν μάθαιναν διάφορα 
περιστατικά αντιδρούσαν». Φαίνεται πως 
οι αντιδράσεις αυτές δεν ήταν αρκετές, 
καθώς η βία στις προπονήσεις εξακο-
λουθούσαν να είναι καθημερινότητα για 
τις μικρές αθλήτριες και τους μικρούς 
αθλητές.  

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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