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στις κοινωφελείς του Δ. 

Συκεών – Νεάπολης. 

Τα έργα 
στην Καλαμαριά το … 

βάψιμο του παγκακίου! 
Στον … αέρα η 

δημιουργία αλιευτικού 
καταφυγίου.
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οι … βόλτες των 

αγριόχοιρων 
στην πόλη.
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Πιερία, επιφυλακτικοί οι ξενοδόχοι για τις αφίξεις 
τουριστών. Στοίχημα η άρτια λειτουργία του τελωνείου 
των Ευζώνων για τον οδικό τουρισμό.
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ακόμη και όταν 

συλλαμβάνονται 
από την Ελληνική 

Αστυνομία, δεν 
αντιμετωπίζονται 

με την αυστηρότητα 
που τους πρέπει 

από την ελληνική 
Δικαιοσύνη
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Όταν λέμε ισόβια, 
να εννοούμε ισόβια!

Δεν θα ασχοληθώ με τον περιβόητο νόμο Παρασκευόπουλου. Θεωρώ ότι είχε και σωστά 
και λάθη, όπως εξάλλου κάθε νόμος που ψηφίζεται. Εκτιμώ ότι, παρασυρμένος από τη δική 
του φιλοσοφία και κουλτούρα, έγινε αιτία πολλοί άνθρωποι, που θα έπρεπε να παραμείνουν 
στη φυλακή, να βρουν την ευκαιρία να βγουν έξω και να συνεχίσουν το εγκληματικό τους 
έργο. Διότι οι ελληνικές φυλακές, δυστυχώς, δεν λειτουργούν ως σωφρονιστικά ιδρύμα-
τα, αλλά, όπως έχει αποδειχθεί, ως έδρες που η ανομία συνεχίζει το έργο της. Αυτό όμως 
είναι άλλη συζήτηση και δεν θα το αναλύσουμε σε αυτό το σημείωμα. Να μου επιτρέψετε 
όμως να αναφερθώ, με αφορμή την αποτρόπαια δολοφονία της 20χρονης κοπέλας –μά-
νας και συζύγου– στην ανάγκη που υπάρχει για αλλαγή του Ποινικού Κώδικα. Τέτοιου εί-
δους εγκλήματα, αλλά και σεξουαλικά εγκλήματα, πρέπει να τιμωρούνται αυστηρά. Και, το 
κυριότερο, οι ποινές που επιβάλλονται να μην αφήνουν… παραθυράκια σε διάφορους να 
τα εκμεταλλεύονται και σε λίγα χρόνια να κυκλοφορούν και πάλι ελεύθεροι και… ωραίοι, 
προκαλώντας τις οικογένειες των θυμάτων. Η Δικαιοσύνη μπορεί να είναι… τυφλή, αλλά η 
κοινωνία δεν είναι ούτε τυφλή ούτε κουφή. Βλέπει, παρατηρεί και κρίνει. Δυστυχώς, σε αυτό 
το κομμάτι δεν τα πάμε καλά. Οι εγκληματίες, ακόμη και όταν συλλαμβάνονται από την 
Ελληνική Αστυνομία, δεν αντιμετωπίζονται με την αυστηρότητα που τους πρέπει από την 
ελληνική Δικαιοσύνη. Βλέπουμε αποφάσεις… χαλαρές, που αντί να λύνουν το πρόβλημα 
το διαιωνίζουν.

Αυτές οι λογικές, δυστυχώς, αποτελούν… βόμβες για τη λειτουργία της κοινωνίας. Η 
λύση δεν είναι ούτε η αυτοδικία ούτε, φυσικά, προτάσεις να μπορούν οι Έλληνες να πάρουν 
όπλα για αυτοάμυνα. Αυτές οι απόψεις οδηγούν στη διάλυση του κοινωνικού ιστού και με-
τατρέπουν τη δημοκρατία σε… Φαρ Γουέστ.

Πιστεύουμε ότι είναι ώρα η Πολιτεία να αλλάξει τον Ποινικό Κώδικα, κάνοντας τις τρο-
ποποιήσεις που απαιτούνται, και η Δικαιοσύνη, όταν αποφασίζει για κάποιους αυστηρές ποι-
νές, να τις τηρεί. Και κυρίως, όπως είχε πει κάποτε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, όταν λέμε 
ισόβια, να εννοούμε ισόβια. Τα άλλα είναι λόγια της στιγμής και πιστολιές στον αέρα. Το 
έγκλημα στην πατρίδα μας έχει αλλάξει, το ίδιο πρέπει να κάνει και η Πολιτεία, για να προ-
στατέψει το κοινωνικό σύνολο. Εάν δεν καταλάβουν κάποιοι ότι δεν θα ξαναδούν το φως 
του ήλιου, ίσως να ξανασκεφθούν τη δράση τους. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο υπουργός 
Δικαιοσύνης κ. Κώστας Τσιάρας θα αναλάβει πρωτοβουλία και, σε συνεννόηση με τα κόμ-
ματα και με τους ανθρώπους της Δικαιοσύνης, θα προχωρήσει σε αλλαγές. Το ζητά η κοι-
νωνία, το έχουν ανάγκη οι πολίτες. Και πολύ ορθά ανακοίνωσε από το βήμα του Συνεδρίου 
των Δελφών ότι μελετά την αύξηση της εκτιτέας ποινής, από τα 2/5 στα 4/5 σε πρώτη φάση, 
για να ακολουθήσει συζήτηση για το θέμα των ισοβίων.

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Η εξωστρέφεια είναι ο στόχος στην Κουμουνδούρου με ορίζοντα τη ΔΕΘ

Ο… οδικός χάρτης του ΣΥΡΙΖΑ

Σε «σκοτσέζικο ντους» παραπέ-
μπει η κατάσταση που επικρατεί 
στον ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μια, η ηγε-

σία πανηγύριζε διότι η Κουμουνδούρου 
κατάφερε, με βάση τις προσδοκίες της, 
να συγκεντρώσει ικανοποιητικό αριθμό 
διαδηλωτών στο εργασιακό νομοσχέ-
διο, από την άλλη, όμως, ήρθε η Έφη 
Αχτσιόγλου να γκρεμίσει επικοινωνι-
ακά ό,τι έχτισαν ο Αλ. Τσίπρας και το 
επιτελείο του. Και μπορεί αρκετοί στην 
Κουμουνδούρου να ταυτίζονται με την 
άποψη της πρώην υπουργού, θεωρούν 
όμως ότι ο τρόπος και ο… χρόνος που 
το διατύπωσε ήταν λανθασμένοι. 

Με άλλα λόγια, συνεργάτες του Αλ. 
Τσίπρας εκτιμούν όντως ότι η πανδημία 
μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα σε πα-
γκόσμιο επίπεδο και δη στη χώρα μας, 
καθώς –όπως υπογραμμίζουν– η κυ-
βέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει 
κάνει τραγικά λάθη. Υπενθυμίζεται ότι η 
πρώην υπουργός παραδέχτηκε κυνικά 
ότι «η κανονικότητα, στην πραγματικό-
τητα, ποτέ δεν είναι ευκαιρία για την Αρι-
στερά», προσθέτοντας ότι «έχουμε ως το 
πρώτο κόμμα της Αριστεράς στην Ευρώ-
πη να δράσουμε ώστε αυτές οι μετατοπί-
σεις, αυτές οι ρωγμές που υπήρξαν στην 
Ευρώπη λόγω της πανδημίας, να μπορέ-
σουν να οδηγήσουν σε μία μεγαλύτερη, 
ουσιαστικότερη πολιτική αλλαγή». 

Σε κάθε περίπτωση, η φράση-κλειδί 
στην οποία στέκονται συνεργάτες του 
Αλ. Τσίπρα είναι η «πολιτική αλλαγή». 
Εξ ου κιόλας ήδη στην Κουμουνδουρου 
έχουν εκπονήσει ένα σχέδιο με ορίζοντα 
τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, το 
οποίο ως πρώτο στόχο έχει την εξωστρέ-
φεια. Ειδικότερα, αυτό περιλαμβάνει την 
παρουσίαση του προγράμματος του κόμ-
ματος, διεθνείς επαφές του Αλ. Τσίπρα 
(ενδεχομένως και μικρές περιοδείες στο 
εσωτερικό) και, τέλος, την ολοκλήρωση 
των εσωκομματικών διαδικασιών. 

 
Εργασιακά
Τα εργασιακά, τη δεδομένη στιγμή, 

βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της Κου-
μουνδούρου, με τον ΣΥΡΙΖΑ να ετοιμάζε-
ται για τη «μητέρα των μαχών». Σύμφω-
να με πληροφορίες, ο Αλ. Τσίπρας και το 
επιτελείο του ετοιμάζουν την αντιπρότα-
ση του κόμματος για τα εργασιακά, στη 
βάση των εκδηλώσεων που έγιναν για 
το νέο ΕΣΥ και την οικονομία. Εξάλλου, 
η αξιωματική αντιπολίτευση θεωρεί ότι 
το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μπορεί να 
αλλάξει τα δημοσκοπικά δεδομένα και 
παράλληλα να παίξει ρόλο στο εκλογι-
κό αποτέλεσμα, ακόμα κι αν οι εκλογές 
γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Εξ ου, 
κιόλας, θεωρείται αρκετά πιθανό στην 
πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχουν αρκε-
τές «φιλεργατικές» διατάξεις, όπως για 
παράδειγμα η εφαρμογή του 35ώρου 
ή του τετραημέρου εργασίας σε πιλο-
τική βάση, με παράλληλη διατήρηση 
των μισθών για επιλεγμένους κλάδους. 
Επίσης, μεταξύ άλλων, θα προτείνεται 
η διεύρυνση του πλαισίου προστασίας 
των εργασιακών δικαιωμάτων, με ιδιαί-
τερη έμφαση στις νέες μορφές εργασίας 
(πλατφόρμες εργασίας όπου οι εργαζό-
μενοι εμφανίζονται ως «συνεργάτες» - 

τηλεργασία). Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι 
πόντους φαίνεται να κερδίζει η αρμόδια 
τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ Μαριλίζα Ξενο-
γιαννακοπούλου (και σε δεύτερο βαθμό 
ο γραμματέας του κόμματος Δημήτρης 
Τζανακόπουλος), καθώς πήραν «πάνω 
τους» τόσο την πρόσφατη οργάνωση 
της διαδήλωσης, όσο και γενικότερα την 
αντιπολιτευτική τακτική. Μάλιστα, η κα 
Ξενογιαννακόπουλου θα έχει κεντρικό 
ρόλο στην εκδήλωση που ετοιμάζει η 
Κουμουνδούρου. 

 
Επαφές και… Σάντσεθ 
Την ίδια ώρα, συνεργάτες του Αλ. Τσί-

πρα αναζητούν τον τρόπο με τον οποίο 
ο πρώην πρωθυπουργός θα επανέλθει 
στο… προσκήνιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Στόχος είναι να καταστεί συνομιλητής 
Ευρωπαίων ηγετών και να έρθει… κοντά 
με δυνάμεις που βρίσκονται ιδεολογικά 
κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως, για παράδειγ-
μα, με την επικεφαλής των Γερμανών 
Πρασίνων, Αναλένα Μπέρμποκ, με το 
κόμμα της οποίας υπήρχαν ανοιχτοί δί-
αυλοι επικοινωνίας. Δεν είναι, πάντως, 
τυχαίο ότι πρόσφατα ο κ. Τσίπρας συμμε-

τείχε σε ημερίδα των ευρωσοσιαλιστών, 
όχι ως παρατηρητής, αλλά έλαβε και τον 
λόγο. Ζήτησε, μάλιστα, τον συντονισμό 
των ευρω-προοδευτικών δυνάμεων, οι 
οποίες σύμφωνα με τον ίδιο θα πρέπει 
να ενωθούν γύρω από ένα νέο συμβό-
λαιο για μια πιο κοινωνική, βιώσιμη και 
δημοκρατική Ευρώπη, που προωθεί την 
ειρήνη. 

Και μπορεί στον ΣΥΡΙΖΑ να προσπα-
θούν να δημιουργήσουν μια νέα ευρω-
παϊκή δυναμική, ωστόσο προβλημα-
τισμό δημιούργησε το γεγονός ότι δεν 
πραγματοποιήθηκε ποτέ ραντεβού με 
τον Ισπανό σοσιαλιστή πρωθυπουργός 
Πέδρο Σάντσεθ. Σύμφωνα με επίσημες 
πηγές, αφενός δεν ζητήθηκε από την 
Κουμουνδούρου κάποια συνάντηση, στο 
περιθώριο της επίσκεψής του στην Ελλά-
δα στο πλαίσιο του Φόρουμ των Δελφών, 
αφετέρου ο κ. Τσίπρας δεν ήθελε να γί-
νει «παρακολούθημα» του Κυριάκου 
Μητσοτάκη, με τον οποίο ο κ. Σάντσεθ 
είχε συναντηθεί νωρίτερα. Για την ιστο-
ρία, πάντως, η πρόεδρος του Κινήματος 
Αλλαγής Φώφη Γεννηματά συναντήθηκε 
κανονικά με τον Ισπανό πρωθυπουργό...

Τ Ο Υ  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ  Δ Ι Α Μ Α Ν Τ Η 
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«Πετάει» εντός και εκτός ο Κυριάκος 

Στοχευμένα ταξίδια στο εξωτερικό 

Η μερική επιστροφή στην 
κανονικότητα ήδη από χθες, 
με το άνοιγμα του τουρισμού, 

των διαπεριφερειακών μετακινήσεων, 
αλλά και την κατάργηση των sms και 
του καθεστώτος του ραντεβού στο 
λιανεμπόριο, φέρνει αλλαγή και στους 
σχεδιασμούς του Κυριάκου Μητσο-
τάκη, ο οποίος το επόμενο διάστημα 
και έως το τέλος του χρόνου αναμέ-
νεται να είναι πολύ περισσότερο… 
καθ’ οδόν, τόσο εντός όσο και εκτός 
Ελλάδος. 

Είναι σαφές, άλλωστε, ότι ο κ. Μητσο-
τάκης θέλει, με δεδομένη και τη βελτίω-
ση των επιδημιολογικών συνθηκών, να 
κάνει επισκέψεις και σε περιοχές εντός 
Ελλάδος, αλλά και να συστηματοποιήσει 
τις διεθνείς επαφές του, πολλές εκ των 
οποίων σφυρηλατήθηκαν τους προη-
γούμενους μήνες, εν μέσω αλλεπάλλη-
λων διεθνών κρίσεων. Το προοδευτικό 
άνοιγμα και των υπόλοιπων χωρών, δε, 
παρά τις θεωρητικές προετοιμασίες για 
ένα τέταρτο κύμα κορονοϊού τον χειμώ-
να, δίνει και την ευκαιρία και για ταξίδια 
εκτός των Βρυξελλών, πολλά εκ των 
οποίων έχουν μείνει σε εκκρεμότητα από 
προηγούμενους μήνες, καθώς ήταν στο 
κυβερνητικό καλαντάρι, αλλά λόγω της 
πανδημίας πήγαν πίσω. 

Στη Θεσσαλονίκη
Αρχής γενομένης από το εσωτερι-

κό, πάντως, ο κ. Μητσοτάκης ήδη από 
τις επόμενες εβδομάδες θα βγει εκτός 
Αθηνών. Αυτή την εβδομάδα αναμένε-
ται να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη και στο 
αεροδρόμιο «Μακεδονία», προκειμένου 
να δώσει το «παρών» σε εκδήλωση της 
εταιρείας Fraport για τη συνολική αναδι-
αμόρφωση των 14 περιφερειακών αερο-
δρομίων, τα οποία πλέον έχουν αναβαθ-
μιστεί συνολικά και αποτελούν μέρος 
του «καλού προσώπου» της χώρας στις 
διεθνείς αφίξεις, ιδίως αν συγκρίνει κα-
νείς τη σημερινή τους κατάσταση με αυ-
τήν όταν η γερμανική εταιρεία τα ανέλα-

βε πριν από αρκετά χρόνια. 
Ακόμα, προς το τέλος του μήνα, ο κ. 

Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Κρήτη για τα 
έργα του ΒΟΑΚ, ενός από τα μεγάλα έργα 
υποδομής που έχουν δρομολογηθεί 
και χρηματοδοτούνται και με εθνικούς 
πόρους, εκτός αυτών που θα εισρεύ-
σουν τα επόμενα χρόνια από το Ταμείο 
Ανάκαμψης. Στις αρχές Ιουνίου, δε, ο κ. 
Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Αστυπάλαια, 
ένα από τα νησιά που αποτελούν πόλο 
έλξης για τον τουρισμό, αλλά και πεδίο 
μιας σημαντικής επένδυσης της εταιρεί-
ας VW για τον πλήρη εκσυγχρονισμό και 
εξηλεκτρισμό του στόλου των αυτοκινή-
των που κινούνται στο νησί τα επόμενα 
χρόνια. 

Παράλληλα, τις επόμενες εβδομάδες 
θα «κλειδώσουν» και άλλες επισκέψεις 
του κ. Μητσοτάκη εντός Ελλάδος. Στο 
πεδίο του πρωθυπουργικού ενδιαφέ-
ροντος βρίσκεται η Δυτική Μακεδονία, 
αλλά και η περιοχή της Θεσσαλονίκης, 
αν και οι αποφάσεις εκκρεμούν. 

Στο Τόκιο
Από τον Ιούνιο και μετά, στο μεταξύ, ο 

κ. Μητσοτάκης θα είναι μονίμως με ένα…
τσεκαρισμένο διαβατήριο. Το πρώτο με-
γάλο ραντεβού, αναμφίβολα, είναι η Σύ-
νοδος του ΝΑΤΟ στις 14 Ιουνίου, έξω από 
τις Βρυξέλλες, η οποία θα γίνει με φυσι-
κή παρουσία και άρα θα είναι εκεί τόσο ο 
Τζο Μπάιντεν όσο και ο Ταγίπ Ερντογάν. 

Μέχρι τη στιγμή που γράφονταν αυ-
τές οι γραμμές, κανένα από τα δύο ρα-
ντεβού δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αν και 
πολλοί θεωρούν ότι η παρουσία Μη-
τσοτάκη και Ερντογάν στον ίδιο χώρο θα 
είναι ευκαιρία για μια τετ-α-τετ συνάντη-
ση, όπως στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ πριν από 
ενάμιση χρόνο στο Λονδίνο. Ιδίως, δε, αν 
έχει προηγηθεί μια συνάντηση Δένδια - 
Τσαβούσογλου εντός του Μαΐου, όπως 
λέγεται και από την τουρκική πλευρά, 
ο δρόμος για ένα ραντεβού σε ανώτατο 
επίπεδο έπειτα από έναν χρόνο ακραίας 
έντασης θα είναι πιο ανοιχτός Όσο για 
τον Αμερικανό πρόεδρο Μπάιντεν, είναι 
σαφές ότι η ελληνική πλευρά θα ήθελε 

η συνάντηση Μπάιντεν - Ερντογάν να 
συνδυαστεί και με μια πρώτη, διά ζώσης, 
συνάντηση Μπάιντεν - Μητσοτάκη, μετά 
το τηλεφώνημα των δύο που έγινε την 
25η Μαρτίου. 

Παράλληλα, λίγες μετά, στις 24 και 
25 Ιουνίου, θα λάβει χώρα στις Βρυξέλ-
λες η Σύνοδος Κορυφής, όπου θα αξιο-
λογηθεί ξανά και πιο οριστικά η σχέση ΕΕ 
- Τουρκίας. Παρά την έλλειψη προόδου 
στο Κυπριακό, πάντως, η τουρκική πλευ-
ρά έχει επιμελώς αποφύγει να δυναμιτί-
σει το κλίμα εν όψει της Συνόδου, προ-
φανώς παρακολουθώντας τις εξελίξεις 
και επιδιώκοντας να μην ανοίξει ακόμα 
ένα μέτωπο. 

Στο τέλος Ιουλίου δεν είναι απίθανο 
ο κ. Μητσοτάκης να ταξιδέψει στο Τό-
κιο της Ιαπωνίας, ενώ από… μακρινούς 
προορισμούς υπάρχουν οι εκκρεμότητες 
της Αυστραλίας και της Νότιας Αμερικής, 
όπου υπάρχουν ελληνικές κοινότητες, εν 
όψει και της ψήφου των ομογενών στις 
εθνικές εκλογές, αν το επιθυμούν, από 
τον τόπο κατοικίας τους. 

Τ Ο Υ  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Υ  Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Η
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Ο Βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ Τάσος Μπαρτζώκας στην karfitsa

Με αισιοδοξία μπορούμε να ατενίζουμε 
την επιστροφή στην ελευθερία

Αισιόδοξος πως με τα εργαλεία 
που διαθέτουμε πλέον ως χώρα 
για την μάχη με την πανδημία, 

μπορούμε να ατενίζουμε την επι-
στροφή στην ελευθερία, εμφανίζεται 
σε συνέντευξη του στην karfitsa o 
Βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ κ. Τάσος 
Μπαρτζώκας. Ο κ. Μπαρτζώκας εξέ-
φρασε την άποψη του για τον τρόπο 
που πρέπει να συνεχιστεί η στήριξη 
σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, 
ενώ εξήγησε και πιο είναι το στοίχημα 
για την επόμενη ημέρα στην Ημαθία. 
Αναφερόμενος στην υπόθεση με τον 
πρώην υπουργό Νίκο Παππά που έχει 
φτάσει στην προανακριτική επιτροπή 
της Βουλής της οποίας είναι γραμμα-
τέας, ο κ Μπαρτζώκας  τόνισε, πως 
έστω και υποψίες-ενδείξεις για ποινικά 
αδικήματα από πολιτικά πρόσωπα που 
ασκούν εξουσία, είναι ανοιχτές πληγές 
για τη δημοκρατία. 

Με τα κρούσματα σταθερά σε τε-
τραψήφιο νούμερο και το σταδιακό 
άνοιγμα όλο και περισσότερων δρα-
στηριοτήτων μήπως ρισκάρουμε ένα 
πισωγύρισμα; Αντέχει η χώρα και η οι-
κονομία νέο lockdown; Ο αριθμός των 
κρουσμάτων δεν είναι το μόνο μέγεθος 
που πρέπει να εστιάζουμε, ο οποίος πρέ-
πει να αναφέρουμε ότι κινείται πτωτικά. 
Υπάρχουν και άλλα μεγέθη που μας 
επιτρέπουν να κάνουμε ένα ασφαλές 
άνοιγμα. Βλέπουμε πχ ότι  ο αριθμός των 
διασωληνωμένων μειώνεται ενώ και οι 
θάνατοι φθίνουν. Παράλληλα, μετά από 
ένα χρόνο πανδημίας όλοι μας έχουμε 
συσσωρεύσει γνώση, σχετικά με την αυ-
τό-προστασία μας.

Στόχος είναι να μην υπάρξει πισωγύ-
ρισμα και πιστεύω ότι είναι επιτεύξιμος. 
Έχουμε πολλά εργαλεία στη φαρέτρα 
μας πια, οι εμβολιασμοί προχωρούν με 
ταχύτητα, έχουμε μέσα αυτοδιάγνωσης 
του ιού, το ΕΣΥ ενισχύεται συνεχώς. Με 
αισιοδοξία πλέον μπορούμε να ατενίζου-

με την επιστροφή στην ελευθερία.
Με το άνοιγμα της αγοράς θα συ-

νεχιστούν τα μέτρα στήριξης και προς 
τα που πιστεύετε πως πρέπει να κα-
τευθυνθούν; Η πανδημική κρίση έχει 
τραυματίσει την οικονομία, όμως δεν τη 
γονάτισε. Αυτό συνέβη διότι οι συνεχόμε-
να στοχευμένες παρεμβάσεις της Κυβέρ-
νησης στήριξαν όλες τις παραγωγικές 

δραστηριότητες και τους εργαζόμενους, 
σε όλα τα διαδοχικά κύματα. Επόμενος 
στόχος είναι όχι μόνο η ανάρρωση τους 
αλλά και η ενίσχυση τους, ώστε η επόμε-
νη μέρα να τις βρει πιο θωρακισμένες και 
έτοιμες για τη νέα εποχή που ξεδιπλώνε-
ται. Επομένως τα μέτρα στήριξης θα συ-
νεχιστούν-είναι άλλωστε διαβεβαίωση 
και του Υπουργείου Οικονομικών. Κατά 

την άποψη μου οι οικονομικές παρεμβά-
σεις οφείλουν να προσανατολιστούν, σε 
βραχυπρόθεσμο επίπεδο, στη διοχέτευ-
ση ρευστότητας στις επιχειρήσεις, ενώ 
σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, σε φορο-
λογικές ελαφρύνσεις και σε διευθέτηση 
των οικονομικών χρεών που έχουν  συσ-
σωρεύσει οι επιχειρήσεις και τα φυσικά 
πρόσωπα. 

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Ο Ν  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο  Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Τ Η
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 Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινω-
θεί για το Ταμείο Ανάκαμψης βλέπετε 
η Κεντρική Μακεδονία να λαμβάνει 
το μερίδιο που της αναλογεί και να γί-
νονται σημαντικά έργα στους άξονες 
που θα χρηματοδοτηθούν; Το Ταμείο 
Ανάκαμψης είναι ταυτόχρονα η ελπίδα 
και το στοίχημα για την επόμενη μέρα, 
όχι απλώς το φάρμακο για την επούλω-
ση των πληγών της πανδημικής κρίσης. 
Είναι το μέσο για αλλαγή εποχής στην 
Ελλάδα συνολικά. Μολονότι το σχέδιο 
βρίσκεται προς επεξεργασία στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, άρα η γεωγραφική εξει-
δίκευση θα γίνει κατόπιν της έγκρισης, 
πεποίθηση μου είναι ότι η Κεντρική Μα-
κεδονία θα πρωταγωνιστήσει στον προ-
γραμματισμό έργων και την απορρόφη-
ση πόρων για την πραγματοποίηση τους. 
Όλοι οι άξονες στους οποίους δομούνται 
τα επιμέρους έργα περιστρέφονται γύρω 
από τη φιλοσοφία της βελτίωσης της κα-
θημερινότητας του πολίτη και του εισο-
δήματος του, όχι μόνο στο σήμερα, αλλά 
κυρίως στο αύριο. Αυτή την παρακατα-
θήκη, την χρωστάμε στα παιδιά μας και 
στην επόμενη γενιά.

Σαν Γραμματέας της Προανακρι-
τικής Επιτροπής της Βουλής τι άπο-
ψη έχετε για την υπόθεση του πρώην 

Υπουργού Νίκου Παππά και την υπόθε-
ση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών 
αδειών; Οι χειρισμοί του κ. Παππά στην 
υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών είναι 
πλέον αντικείμενο εξέτασης της ειδικής 
επιτροπής της Βουλής, ώστε να διαπι-
στωθεί αν στοιχειοθετούνται ποινικές 
ευθύνες του πρώην Υπουργού και κατ’ 
επέκτασιν, παραπομπή του στη Δικαιοσύ-
νη. Πρόκειται για μια διαδικασία εν εξε-
λίξει και η θέση μου ως Γραμματέα της 
Επιτροπής, αλλά κυρίως η προσήλωση 
μου στις θεσμικές μου υποχρεώσεις, δε 
μου επιτρέπουν να κάνω σχόλια.

Θα μου επιτρέψετε μόνο να πω το 
εξής. Οι, έστω και, υποψίες-ενδείξεις για 
ποινικά αδικήματα από πολιτικά πρό-
σωπα που ασκούν εξουσία, από αυτούς 
δηλαδή που αποφασίζουν για τον βίο 
και το βιος των πολιτών, είναι ανοιχτές 
πληγές για τη δημοκρατία. Αμαυρώνουν 
τη λειτουργία του πολιτεύματος, απο-
μακρύνουν τους νέους από την ενεργή 
ανάμειξη στην πολιτική και ευθύνονται 
σε μεγάλο βαθμό για τη συλλήβδην απα-
ξίωση του πολιτικού προσωπικού.

Στην Ημαθία ποιο είναι το στοίχημα 
για την επόμενη ημέρα;  Δε χωράει καμία 
αμφιβολία ότι η Ημαθία, όπως και όλη η 
Κεντρική Μακεδονία, έχει έναν αγώνα 

δρόμου μπροστά της. Το Εθνικό Σχέδιο 
για την Ελλάδα 2.0, οι πόροι από το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το πρό-
γραμμα «Αντώνης Τρίτσης», το νέο ΕΣΠΑ 
και οι ιδιωτικοί πόροι οφείλουν να είναι 
ο χάρτης πάνω στον οποίο θα βασιστεί 
αυτός ο αγώνας δρόμου. Το στοίχημα 
λοιπόν για την Ημαθία είναι να εκμεταλ-
λευτεί στο έπακρον όλα χρηματοδοτικά 
εργαλεία που διαθέτει, προκειμένου να 
γυρίσει σελίδα. Σε αυτή την καινούρια 

σελίδα, κάθε παράγραφος θα πρέπει να 

έχει ένα θετικό αποτύπωμα για τον κάθε 

Ημαθιώτη πολίτη: καλύτερη παιδεία για 

τα παιδιά του, καλύτερη υγεία, καλύτερη 

επικοινωνία με τη δημόσια διοίκηση, κα-

λύτερη κατάρτιση και πολλές και καλές 

δουλειές για όλους. Δεν είναι ανέφικτο 

αυτό το στοίχημα. Κυρίως όμως, η νίκη 

του είναι μονόδρομος.

Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ταυτόχρονα η 

ελπίδα και το στοίχημα για την επόμενη 

μέρα, όχι απλώς το φάρμακο για την 

επούλωση των πληγών της πανδημικής 

κρίσης
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Οι αλλαγές για όλα τα Ταμεία – Πώς θα «τρέξουν» τη διαδικασία οι ιδιώτες και πώς θα 
περιοριστεί η γραφειοκρατία

Συντάξεις: Με διαδικασίες «fast track» 
προχωρά η έκδοσή τους 

Απλοποίηση διαδικασιών ώστε 
να επιταχυνθεί η έκδοση 
συντάξεων επιχειρείται με τον 

νόμο 4798/2021 και διατάξεις του 
υπουργείου Εργασίας. Κλειδί του νέου 
πλαισίου για τις εκκρεμείς συντάξεις 
είναι ο περιορισμός της γραφειοκρατί-
ας, ενώ την ίδια στιγμή η υποχρεωτική 
χορήγηση προσωρινής σύνταξης σε 
περισσότερους δικαιούχους εξασφαλί-
ζει το επίπεδο διαβίωσης των συνταξι-
ούχων, μέχρι να λάβουν την οριστική 
τους σύνταξη.

Συγκεκριμένα, για τους ασφαλισμέ-
νους του ΟΓΑ θεσπίζεται αναδρομική 
εξαίρεση από την ασφάλιση στον τέως 
ΟΑΕΕ για το διάστημα έως 31/12/2016, 
σε επαγγελματίες που ασφαλίζονταν 
λανθασμένα στον ΟΓΑ, και διαγραφή των 
οφειλών τους.

Οι ασφαλιστικές εισφορές που είχαν 
καταβάλει στον ΟΓΑ θεωρούνται ως ορθά 
καταβληθείσες και οι οφειλές που είχαν 
βεβαιωθεί υπέρ ΟΑΕΕ διαγράφονται. Η 
συγκεκριμένη διάταξη εφαρμόζεται και 
σε εκκρεμείς αιτήσεις, άρα διευκολύνο-
νται πολλοί εν αναμονή συνταξιούχοι να 
λάβουν τη σύνταξή τους, τελικά, από τον 
ΕΦΚΑ-τέως ΟΓΑ, χωρίς να τους εμποδί-
ζουν οι οφειλές.

Δυνατότητα 
προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα υποχρε-

ούνται να δέχονται αιτήσεις χορήγησης 
προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης από 
ασφαλισμένους την τελευταία διετία πριν 
από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας. 
Η έκδοση της συγκεκριμένης βεβαίω-
σης είναι κομβικής σημασίας, καθώς, 
αν τα ένσημα είναι καταμετρημένα και 
ο χρόνος ασφάλισης βεβαιωμένος, όταν 
ο ασφαλισμένος θα υποβάλει αίτημα 
συνταξιοδότησης, η σύνταξή του θα εκ-
δίδεται πολύ γρηγορότερα. Έως σήμερα, 
πολύ συχνά οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ δεν 

Τ Η Σ  Α Μ Α Λ Ι Α Σ  Κ Α Τ Ζ Ο Υ 
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παραλαμβάνουν αιτήσεις χορήγησης προσυνταξιοδοτι-
κής βεβαίωσης, με την αιτιολογία ότι η ώρα συνταξιοδό-
τησης καθυστερεί. Αυτή η πρακτική οδηγεί σε συνολική 
καθυστέρηση της διαδικασίας, που αυξάνει τον φόρτο 
στα ασφαλιστικά ταμεία κατά τη στιγμή υποβολής της 
οριστικής αίτησης συνταξιοδότησης.

Με τη θεσπιζόμενη διάταξη οριοθετείται η διετία πριν 
από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ως χρονικό ση-
μείο, στο οποίο ο ΕΦΚΑ υποχρεούται να παραλαμβάνει 
την αίτηση και να χορηγεί τη βεβαίωση.

Σε περιπτώσεις που υπάρχει χρόνος ασφάλισης σε πε-
ρισσότερα Tαμεία (διαδοχική ασφάλιση), η προσυνταξιο-
δοτική βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνει όλους τους πρώ-
ην συνταξιοδοτικούς φορείς. Τη βεβαίωση θα μπορούν 
να εκδώσουν και πιστοποιημένοι επαγγελματίες.

Συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων
Το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης 

(ΔΑΥΚ), που θα εκδίδει ηλεκτρονικά, ο υπάλληλος θα 
αρκεί για τη συνταξιοδότηση χωρίς να απαιτούνται υπο-
βολή εγγράφων και έλεγχος περαιτέρω φυσικών παρα-
στατικών. Το ΔΑΥΚ έως τώρα είναι προϋπόθεση για την 
οριστική παραλαβή, από τα Ταμεία, της αίτησης συντα-
ξιοδότησης κύριας σύνταξης, επικουρικής σύνταξης, 
μερίσματος και εφάπαξ. Αφού, πλέον, δεν θα απαιτείται 
περαιτέρω έλεγχος, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ταχύ-
τερη απονομή των συντάξεων του Δημοσίου, που σήμερα 
καθυστερούν περισσότερο από δύο χρόνια. Στις συνταξι-
οδοτικές υποθέσεις που υπάρχει χρόνος ασφάλισης μόνο 
στο Δημόσιο, η σύνταξη θα μπορεί να εκδοθεί μόνο με 
το ΔΑΥΚ.

Βέβαια, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι δημόσιοι 
υπάλληλοι έχουν χρόνο ασφάλισης και σε κάποιον άλλο 
ασφαλιστικό φορέα (π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ). Στις περιπτώσεις 
αυτές, το ΔΑΥΚ θα λειτουργεί παράλληλα με την προσυ-
νταξιοδοτική βεβαίωση και στο τέλος θα υπολογίζονται 
αθροιστικά χρόνοι ασφάλισης και αποδοχές από το 2002 
και μετά.

Όριο οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία 
Αυξάνεται το όριο οφειλών, από 15.500 ευρώ, σε 

20.000 για αυτοαπασχολούμενους και, από 4.000 ευρώ, 
σε 6.000 ευρώ για αγρότες. Η οφειλή που προκύπτει συ-
νολικά από οφειλές αλλά ενδεχομένως και από απόφαση 
εξαγοράς πλασματικών ετών και δεν πρέπει να υπερβαί-
νει τα παραπάνω ποσά θα παρακρατείται από τη σύνταξη 
σε έως και 60 δόσεις.

Σημαντική εξέλιξη είναι ότι προβλέπεται πως, σε πε-
ρίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, το ποσό θα κρατείται 
από τον τελευταίο φορέα. Μέχρι σήμερα, παρά τις θετικές 
διατάξεις που υπήρχαν για τη ρύθμιση οφειλών, όπως ο 
νόμος 4611/2019, σε περίπτωση που ένας ασφαλισμέ-
νος ήταν δημόσιος υπάλληλος και είχε οφειλές από προ-
ηγούμενη απασχόλησή του στον ΟΑΕΕ ή σε άλλο ταμείο 
επαγγελματιών, δεν μπορούσε να γίνει παρακράτηση των 
οφειλών στον ΟΑΕΕ από το Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους που ήταν αρμόδιο για την έκδοση σύνταξης, γιατί 
δεν υπήρχε σύμπτωση του απονέμοντος φορέα με τον 

φορέα όπου υπήρχαν οι οφειλές.
Πλέον με την υπό ψήφιση ρύθμιση, σε περιπτώσεις 

διαδοχικής ασφάλισης, οι οφειλές θα παρακρατούνται 
από τον τελευταίο φορέα (π.χ. το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους θα παρακρατά από τη σύνταξη τις οφειλές στον 
τέως ΟΑΕΕ), κάτι απολύτως λογικό, δεδομένης της ενο-
ποίησης όλων των παλαιών αυτοτελών Ταμείων στον 
ΕΦΚΑ.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών
Τα φυσικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλο-

νται στο Ταμείο μέσα στον επόμενο μήνα από τον μήνα 
που έγινε η ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης. Εφό-
σον κατατίθενται εμπρόθεσμα, η σύνταξη θα υπολογίζε-
ται από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν 
που υποβλήθηκε η ηλεκτρονική αίτηση, εφόσον πλη-
ρούνται κατά το χρονικό σημείο αυτό οι νόμιμες προϋπο-
θέσεις συνταξιοδότησης

reportage

Επεκτείνεται η δυνατότητα λήψης προσωρινής σύνταξης

Συμμετοχή ιδιωτών 

Σε προτεραιότητα θα είναι οι προσωρινές συντά-
ξεις όσων έχουν αναπηρία. Θα χορηγείται προσωρι-
νή σύνταξη και σε όσους έχουν διαδοχική ασφάλιση. 
Προβλέπεται χορήγηση προσωρινής σύνταξης και σε 
ασφαλισμένους του ΟΓΑ. Στους μισθωτούς θα κατα-
βάλλεται το 80% της σύνταξης και στους επαγγελμα-
τίες και αυτοαπασχολούμενους, ως μηναίο ποσό, το 
70% του εισοδήματος του τελευταίου έτους διά του 
12. Σε περιπτώσεις που ο συνταξιούχος συνεχίζει να 
εργάζεται, θα λαμβάνει την προσωρινή σύνταξη μει-
ωμένη κατά 30%.

Στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος δικαιούται 
μειωμένη σύνταξη, θα λαμβάνει προσωρινή μειωμέ-

νη κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από 
τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας της πλήρους σύ-
νταξης.

Εξαιρούνται από τη λήψη προσωρινής σύνταξης:
1. Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα με αναγνώριση 

πλασματικών ετών. Σε περίπτωση που εκδοθεί από-
φαση εξαγοράς, τότε θα μπορούν να λάβουν προσω-
ρινή σύνταξης, χωρίς να απαιτείται να έχει καταβλη-
θεί εφάπαξ το ποσό της εξαγοράς.

2. Όσοι θεμελιώνουν με χρόνο εξωτερικού.
3. Όσοι οφείλουν πάνω από το ανώτατο όριο 

οφειλής.

Δικηγόροι με τουλάχιστον τριετή άσκηση επαγ-
γέλματος και λογιστές-φοροτεχνικοί Α’ τάξης θα 
μπορούν να συμπράττουν στη διαδικασία απονομής 
συντάξεων (κύριων, επικουρικών και εφάπαξ). Αφού 
εκπαιδευτούν και πιστοποιηθούν, θα εντάσσονται σε 
ηλεκτρονικό μητρώο. Ο ασφαλισμένος θα επιλέγει 
τον ιδιώτη που επιθυμεί να διεκπεραιώσει τη σύνταξή 
του. Η ανάθεση θα γίνεται μέσω υπεύθυνης δήλωσης 
προς τον e-ΕΦΚΑ. Θα παρέχεται εξουσιοδότηση για 
την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του 
ασφαλισμένου.

Οι ιδιώτες θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία 
που έχει ο ΕΦΚΑ για τον ασφαλισμένο.

Τι θα περιέχει η σύμπραξη των ιδιωτών:
α) Διαπίστωση χρόνου ασφάλισης.
β) Διαπίστωση ύπαρξης οφειλών και έκδοση σχε-

τικής βεβαίωσης.
γ) Ρύθμιση των οφειλών.
δ) Υπολογισμός οφειλής από εξαγορά πλασματι-

κού χρόνου, αν χρειάζεται.
ε) Σύνταξη σχεδίου απόφασης προσωρινής ή και 

οριστικής σύνταξης.
στ) Έκδοση προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης.
ζ) Σύνταξη σχεδίου διακανονισμού οφειλών.
Ύστερα από αυτές τις ενέργειες, οι υπηρεσίες 

του ΕΦΚΑ θα υπολογίζουν το ποσό και θα εκδίδουν 
απόφαση σύνταξης εντός 30 ημερών. Αν εντός 30 
ημερών οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ δεν προχωρήσουν 
σε έλεγχο, θα εκδίδεται απόφαση σύνταξης βάσει του 
σχεδίου απόφασης που έστειλε ο ιδιώτης.

Η αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ πραγματοποι-

εί υποχρεωτικά κάθε μήνα τυχαίο δειγματοληπτικό 
έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των πράξεων 
απονομής σύνταξης που εκδόθηκαν βάσει βεβαιώσε-
ων πιστοποιημένων επαγγελματιών τον προηγούμε-
νο μήνα.

Εάν από τον όποιο έλεγχο προκύψει ότι βεβαιώ-
σεις ή σχέδια αποφάσεων των πιστοποιημένων επαγ-
γελματιών, με βάση τα οποία χορηγήθηκε η σύνταξη, 
είναι εσφαλμένα ή ελλιπή, η απόφαση απονομής 
σύνταξης που βασίζεται σ’ αυτά, κατά περίπτωση, 
ανακαλείται ή μεταρρυθμίζεται το αργότερο εντός 
δεκαετίας από την έκδοση της πράξης απονομής 
της σύνταξης. Εάν κατά τη διαδικασία των ελέγχων 
διαπιστωθεί ότι ο πιστοποιημένος επαγγελματίας 
έχει εκδώσει εσφαλμένες ή ελλιπείς βεβαιώσεις που 
αφορούν τρεις τουλάχιστον ασφαλισμένους, η πιστο-
ποίησή του ανακαλείται με απόφαση του διοικητή του 
e-ΕΦΚΑ και αποκλείεται η εκ νέου χορήγησή της για 
χρονικό διάστημα πέντε ετών.

Αν το σφάλμα ή οι ελλείψεις στις βεβαιώσεις που 
εκδίδει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας οφείλο-
νται σε βαριά αμέλειά του ή σε δόλο, ευθύνεται εις 
ολόκληρον με τον αχρεωστήτως λαβόντα για την 
επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως 
εξαιτίας του σφάλματος. Επίσης, είναι δυνατή με από-
φαση του διοικητή του e-ΕΦΚΑ η επιβολή διοικητικού 
προστίμου από 1.000 έως 10.000 ευρώ για κάθε 
εσφαλμένη βεβαίωση ή σχέδιο που οφείλεται σε βα-
ριά αμέλεια ή δόλο.
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Εκρηκτική διψήφια ανάπτυξη στη διετία 2021-2022, προβλέπει η έκθεση της ΕΕ

Τσουνάμι αναβαθμίσεων για την 
Ελλάδα τους επόμενους 18 μήνες

«Πράσινο πιστοποιητικό» για διαδο-
χικές αναβαθμίσεις του αξιόχρεου της 
Ελλάδας, των τραπεζών και του Χρημα-
τιστηρίου αποτελεί η εαρινή έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει της οποίας 
προβλέπεται διψήφια σωρευτική ανά-
πτυξη την περίοδο 2021-2022, εκτίναξη 
των ιδιωτικών επενδύσεων και θεαματι-
κή μείωση του ελλείμματος. 

 Στην έκθεση της Κομισιόν, γίνε-
ται αναθεώρηση των βασικών μεγεθών 
της οικονομίας προς το καλύτερο, σε 
σχέση με τον περασμένο Φεβρουάριο, 
παρά το γεγονός ότι διατυπώνονται κά-
ποιες αβεβαιότητες για τη φετινή πορεία 
των τουριστικών εισπράξεων και του 
τουριστικού ρεύματος, λόγω των περι-
ορισμών που εξακολουθούν να ισχύουν 
στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων 
της πανδημίας. 

 Ωστόσο, τα σημεία-κλειδιά της 
εαρινής έκθεσης της Κομισιόν, τα οποία 
θα οδηγήσουν σε «τσουνάμι» αναβαθμί-
σεων τους επόμενους 18 μήνες, είναι τα 
εξής:

1. Η ανάπτυξη φέτος θα διαμορφω-
θεί στο 4,1% και του χρόνου στο 6%, 
καλύπτοντας πλήρως της απώλειας της 
ύφεσης κατά 8,2% το 2020. 

2. Οι εισροές από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας, από το β’ εξάμη-
νο του τρέχοντος έτους, θα αντιστοιχούν 
σε ποσοστό άνω του 2,5% του ΑΕΠ, στη-
ρίζοντας εντυπωσιακά την ανάκαμψη της 
οικονομίας. 

3. Η αύξηση των επενδύσεων φέ-
τος θα διαμορφωθεί στο 12,9%, ενώ το 
2022 στο 15,1%. 

4. Οι εξαγωγές προϊόντων και υπηρε-
σιών αναμένεται να αυξηθούν κατά 9,1% 
φέτος και 14,8% το 2022. 

5. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού, 
από το 10% του ΑΕΠ φέτος, θα υποχω-
ρήσει στο 3,2% το 2022, ενώ το πρωτο-
γενές έλλειμμα, μετά τη φετινή αύξηση 
στο 7,3%, θα υποχωρήσει θεαματικά το 

2022, στο 0,6%!
6. Το δημόσιο χρέος της χώρας, μετά 

την άνοδο στο 208,8% φέτος, αναμένε-
ται να υποχωρήσει στο 201,5% το 2022. 
Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση έχει συμπε-
ριλάβει στο Πρόγραμμα Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης τον στόχο για μείωση του 
δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ 
κάτω από το 190% την επόμενη χρονιά. 

7. Το ποσοστό των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων θα υποχωρήσει σε μονο-

ψήφιο ποσοστό στο τέλος του 2022, κάτι 
που σημαίνει ότι οι ισολογισμοί των τρα-
πεζών θα εξυγιανθούν πλήρως, γεγονός 
που θα επιτρέψει τη συνολική αναβάθμι-
ση του αξιόχρεου της Ελλάδας σε επεν-
δυτική βαθμίδα. 

 Από τα παραπάνω προκύπτει 
ξεκάθαρα ότι, με βάση τη σταθερή πο-
ρεία εξόδου της Ελλάδας από τους περι-
ορισμούς της πανδημίας και με «όπλο» 
τους εμβολιασμούς, το διάστημα Ιουλίου 

2021 - Δεκεμβρίου 2022 θα σηματοδο-
τήσει μια εντυπωσιακή προσαρμογή της 
ελληνικής οικονομίας. Η προσαρμογή 
αυτή θα προκύψει μέσα από την επίτευξη 
υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, με παράλ-
ληλη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων 
στην αγορά εργασίας, στις αποκρατικο-
ποιήσεις και τον εκσυγχρονισμό του κρά-
τους και της οικονομίας, που συνδέονται 
με την αξιοποίηση των πόρων του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης. 

Τ Ο Υ  Λ Ο Υ Κ Α  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Δ Η 
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Η πρώτη συνέντευξη μετά την ανακοίνωση διεκδίκησης του δήμου

Χρ.Βάρδας: Πώς οραματίζομαι το 
μέλλον της Καλαμαριάς

Τους λόγους για τους οποίους 
ανακοίνωσε από νωρίς υποψη-
φιότητα όσον αφορά τη διεκδί-

κηση του δήμου Καλαμαριάς, δεδομέ-
νου ότι οι επόμενες αυτοδιοικητικές 
εκλογές θα διεξαχθούν το 2023, αλλά 
και τα βήματα που θα ακολουθήσουν 
το επόμενο χρονικό διάστημα ανα-
λύει ο δικηγόρος, π. Α’ Αντιπρόεδρος 
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 
Χρήστος Βάρδας. 

    Ο υποψήφιος δήμαρχος Καλαμα-
ριάς, στην πρώτη του συνέντευξη στην 
εφημερίδα «Karfitsa» εξηγεί πώς ορα-
ματίζεται το μέλλον του τόπου του, στον 
οποίο κατοικεί από τότε που ήταν παιδί 
και υπογραμμίζει πως για τον ίδιο και 
τους συνεργάτες του αυτό το όραμα έχει 
προτεραιότητα και είναι αδιαπραγμάτευ-
το. Συμπληρώνει, δε, πως οι δημοτικές 
αρχές και οι προηγούμενες αλλά και η 
τωρινή «μπορούσαν και όφειλαν να δι-
εκδικήσουν περισσότερα», αναφέροντας 
ενδεικτικά τη Μαρίνα Αρετσούς. 

-Γιατί επιλέξατε να ανακοινώσετε 
τόσο νωρίς την υποψηφιότητα σας για 
διεκδίκηση του δήμου Καλαμαριάς; 
‘Εχουμε ακόμη πολύ δρόμο έως τις 
επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές... 
Ανακοίνωσα την πρωτοβουλία μου για 
τη συγκρότηση ευρείας, ενωτικής, προ-
οδευτικής δημοτικής παράταξης έγκαι-
ρα. Η συγκρότηση αντιπροσωπευτικής, 
δυναμικής και κυρίως αποτελεσματικής 
αυτοδιοικητικής παράταξης με στόχο τη 
διοίκηση του Δήμου απαιτεί χρόνο. Η 
κατάρτιση του προγράμματος μας πρέπει 
να στοχεύει στην επίλυση και όχι στην 
περιγραφή των προβλημάτων και στην 
εμπνευσμένη δημιουργία του μέλλοντος 
της Καλαμαριάς. Και αυτό απαιτεί σοβα-
ρή και οργανωμένη συλλογική δουλειά 
σε βάθος χρόνου.

-Σαράντα χρόνια κάτοικος Καλαμα-
ριάς. Ποιο ήταν το βασικότερο κίνητρο 
που σας οδήγησε τώρα σε αυτή την 

απόφαση; Το κίνητρο είναι η κοινωνική 
προσφορά στον τόπο που κατοικώ από 
παιδί. Kαθοριστική επίσης είναι η συνε-
χής παρακίνηση και στήριξη του κόσμου, 
ο οποίος αποζητά ενεργούς πολίτες, 
εξωστρεφείς ανθρώπους με όραμα για 
την αναγέννηση της Καλαμαριάς. Ορα-
ματίζομαι το μέλλον της Καλαμαριάς ως 
Smart City, ως περιοχή με Αναπτυξιακό, 
Τουριστικό, Πολιτιστικό, Αθλητικό και 
Εναλλακτικό ενδιαφέρον. Ως τόπο ιστο-
ρικής μνήμης και τιμής του Ποντιακού 
και Προσφυγικού Ελληνισμού. Ως Ασφα-
λή, Βιώσιμη, Οικολογική, Φιλοζωική 
πόλη, σχεδιασμένη με ολοκληρωμένες 
πολιτικές για την κοινωνική ένταξη, την 
αποδοτικότητα των πόρων, την κυκλική 
οικονομία. Αυτό το μέλλον οφείλουμε να 
δημιουργήσουμε και να προσφέρουμε 
στον τόπο μας.

-Ξεκινήσατε να παρακολουθείτε 
στενά και τα δημοτικά συμβούλια. Ποια 
είναι η εικόνα που έχετε σχηματίσει; 
Παρακολουθώ συστηματικά όλα τα χρό-
νια τα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα 
της Καλαμαριάς. Παρακολουθώντας τα 
δημοτικά συμβούλια εδραιώθηκε ακό-
μη περισσότερο στη συνείδηση μου η 
ανάγκη για τη συγκρότηση μιας Δημο-
τικής Παράταξης με τα χαρακτηριστικά 
και τους στόχους που προανέφερα. Οι 
συνεδριάσεις διαρκούν έως και 6 ώρες, 
χωρίς όμως να παράγουν πολιτικό απο-
τέλεσμα. Χωρίς να δίνουν λύσεις στα 
προβλήματα. Και αυτό αποτελεί ευθύνη 
πρωτίστως της Διοίκησης του Δήμου.

-Θα μπορούσαν οι προηγούμενες 
αλλά και η νυν διοίκηση του δήμου 
να διεκδικήσουν περισσότερα για τον 
τόπο και τους πολίτες από την κεντρι-

κή εξουσία; Και αν ναι, ποια είναι αυτά; 
Απαιτείται η αναβάθμιση της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης. Να αλλάξει ο Κώδικας περί 
Δήμων, Ν. 3463/2006, όπως ισχύει με 
τις τροποποιήσεις  του «Καλλικράτη» και 
του «Κλεισθένη». Να απελευθερωθούν 
οι Δήμοι από τα δεσμά της γραφειοκρα-
τίας και της οικονομικής ανέχειας. Η δι-
αμόρφωση ισχυρών, κομματικά ακηδε-
μόνευτων Ο.Τ.Α., που θα απολαμβάνουν 
ουσιαστικής διοικητικής και οικονομικής 
αυτοτέλειας, χωρίς να είναι επαίτες της 
εκάστοτε Κυβέρνησης, αποτελεί παρά-
γοντα ενίσχυσης της Δημοκρατίας και 
μοχλό τοπικής ανάπτυξης. Ο Δήμος όμως 
μπορούσε και όφειλε να διεκδικήσει πε-
ρισσότερα. Ενδεικτικά αναφέρω το θέμα 
που έχει ανακύψει με τη Μαρίνα Αρε-
τσούς. Ο Δήμος, έδωσε τη συγκατάθεσή 
του στην αξιοποίηση του χώρου, χωρίς 
όμως πρώτα να διασφαλίσει ότι η δόμη-
ση θα είναι περιβαλλοντικά ορθή και η 
πρόσβαση σε όλους απρόσκοπτη.

-’Εχετε ορίσει τις θέσεις και τις αρ-
χές της παράταξης σας ή θα γίνει στο 
άμεσο μέλλον; Θα έχετε κομματικό 
προσανατολισμό; Οι πολιτικές αρχές και 
θέσεις της παράταξης κινούνται πάνω 
στις Δημοκρατικές και Προοδευτικές 
πεποιθήσεις των μελών του πυρήνα της 
προσπάθειας που ξεκινήσαμε και διαρ-
κώς πλαισιώνεται. Σύντομα θα τις κατα-
θέσουμε δημόσια, όμως για εμάς βασική 
αρχή αποτελεί η ακλόνητη πεποίθηση ότι 
η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι 
ανεξάρτητη και ακηδεμόνευτη. Προφα-
νώς και ο καθένας μας έχει την πολιτι-
κή του ιδεολογία. Άλλο ζήτημα όμως 
αποτελεί το τι ψηφίζει ο καθένας στις 
βουλευτικές εκλογές και άλλο ποιον 
επιλέγει για τη Διοίκηση του Δήμου του. 
Για εμένα και τους συνεργάτες μου προ-
τεραιότητα έχει το όραμα μας,  η Καλα-
μαριά. Και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο.

Σ 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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Προβληματικό  το άνοιγμα των φροντιστηρίων μόνο για τη Γ΄Λυκείου

Δεν είμαστε εκπαιδευτικοί 
ενός κατώτερου Θεού

Το σταδιακό άνοιγμα διαφόρων οι-
κονομικών και εκπαιδευτικών δραστη-
ριοτήτων από την κυβέρνηση δείχνει 
τον δρόμο της επιστροφής στην κανο-
νικότητα. Ωστόσο, υπάρχουν παράπο-
να, διαμαρτυρίες  και προβλήματα. Την 
Δευτέρα 10 Μαΐου επαναλειτούργησαν 
τα ιδιωτικά φροντιστήρια Μέσης Εκπαί-
δευσης μόνο για μαθητές της Γ΄ Λυκείου 
και ξενόγλωσσων τμημάτων που δίνουν 
πτυχία. Η απόφαση αυτή επιφέρει σειρά 
προβλημάτων στον κλάδο των φροντι-
στών ενώ δεν ακολουθείτε και η ίδια 
πολιτική όσων αφορά την προστασία της 
δημόσιας υγείας, γεγονός που κάνει του 
καθηγητές στα ιδιωτικά φροντιστήρια να 
αισθάνονται  πως έχουν τελείως άνιση 
μεταχείριση σε σχέση με τους συναδέλ-
φους τους που εργάζονται στα δημόσια 
σχολεία. Παράλληλα, το άνοιγμα των 
φροντιστηρίων για δια ζώσης μάθημα 
μόνο για συγκεκριμένους μαθητές, ση-
μαίνει προβλήματα στην εκπαιδευτική 
διαδικασία των υπολοίπων μαθητών από 
τις μικρότερες τάξεις του Λυκείου και 
ολόκληρου του Γυμνασίου, που τους επι-
βάλλεται η συνέχιση των φροντιστηρια-
κών μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης.

Ζητάμε δωρεάν self test
Πρώτο και πολύ σημαντικό πρόβλη-

μα που βάζουν στο τραπέζι οι ιδιοκτήτες 
φροντιστηρίων είναι αυτό των μέτρων 
προστασίας κατά του κορωνοϊου. «Δεν 
θέλουμε να αισθανόμαστε ως εκπαιδευ-
τικοί ενός κατώτερου Θεού» δηλώνει 
στην karfitsa ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Φροντιστών Βορείου Ελλάδος κ. Νίκος 
Πετρόπουλος, αναφερόμενος στο γεγο-
νός της δωρεάν διάθεσης self test, ένα 
δικαίωμα που ενώ έχει δοθεί στους συ-
ναδέλφους τους εκπαιδευτικούς που ερ-
γάζονται στα δημόσια σχολεία που έχουν 
ανοίξει,  στους ιδιοκτήτες φροντιστηρίων 
και στους εκπαιδευτικούς που εργάζο-
νται σε αυτά δεν έχει δοθεί. Αποτέλεσμα, 

όσοι φροντιστές είναι ευσυνείδητοι και 
νοιάζονται για την δημόσια υγεία, αλλά 
και την δική τους, να επιβαρύνονται οι 
ίδιοι με το κόστος αγοράς των self tests, 
το οποίο δεν είναι καθόλου χαμηλό. Πα-
ράλληλα, δεν υπήρχε μέριμνα ούτε για 
εμβολιασμό των εκπαιδευτικών που ερ-
γάζονται στα φροντιστήρια, όπως για αυ-
τούς στον  δημόσιο τομέα. Ωστόσο, αυτό 
θα ξεπεραστεί με την απελευθέρωση 
των ραντεβού για εμβολιασμό κατά του 
κορωνοϊού.

Πρόβλημα με τις ώρες διδασκαλίας
Ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα που 

δημιουργείται με το ημιτελές-άνοιγμα 
των ιδιωτικών φροντιστηρίων είναι το 
ωράριο των εκπαιδευτικών, θέμα γνω-
στό στην κυβέρνηση που το είχε αντιμε-
τωπίσει και η ίδια κατά το άνοιγμα των 
σχολειών τον Μάρτιο μόνο των τμημά-
των της Γ΄Λυκείου,  μετά από εισήγηση 
των λοιμωξιολόγων και τη διαπίστωση 
από πλευράς Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων πως οι καθηγητές που 
διδάσκουν στην Τρίτη τάξη Λυκείου Διδά-
σκουν και σε μικρότερες τάξεις. Αποτέλε-
σμα να ανοίξουν όλες οι τάξεις λυκείου. 

Το ίδιο και μεγαλύτερο πρόβλημα 

όπως περιγράφει ο κ. Πετρόπουλος αντι-
μετωπίζουν και τα φροντιστήρια. «Οι εκ-
παιδευτικοί γίναμε περισσότερο λάστιχο, 
δημιουργείτε τεράστιο πρόβλημα στον 
προγραμματισμό» τονίζει ο κ. Πετρό-
πουλος. Υπάρχουν καθηγητές που μόλις 
τελειώσουν το δια ζώσης μάθημα πρέπει 
να περάσουν σε τηλεκπαίδευση, αυτό 
χρειάζεται και εξοπλισμό και κατάλληλο 
περιβάλλον. 

Πολλά τα εκπαιδευτικά κενά
Το πρόβλημα ωστόσο από την συ-

γκεκριμένη πολιτική ανοίγματος των 
φροντιστηρίων, δυστυχώς μετακυλύετε 
και στους μαθητές. Ενώ είναι σωστή η 
άποψη πως οι μαθητές των τμημάτων 
της Γ΄Λυκείου είναι αυτοί που έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη για δια ζώσης δι-
δασκαλία στο φροντιστήριο καθώς θα 
δώσουν πανελλαδικές και κανείς δεν 
αμφισβητεί αυτή την ανάγκη . Ωστόσο, 
και οι μαθητές των μικρότερων τάξεων 
χρειάζονται άμεσα την έναρξη δια ζώσης 
τμημάτων εκπαίδευσης. Όπως εξηγεί ο 
κ. Πετρόπουλος «τα εκπαιδευτικά κενά 
που θα δημιουργηθούν στους μαθητές 
μικρότερων τάξεων όσο καλή και να 
είναι η τηλεκπαίδευση, θα φανούν την 

επόμενη χρονιά. Μάλιστα οι μαθητές της 
περσινής Α΄ και φετινής  Β΄ Λυκείου, 
έδωσαν ενδοσχολικές εξετάσεις με πολ-
λούς μήνες τηλεκπαίδευση και του χρό-
νου θα κληθούν να δώσουν πανελλαδι-
κές. Τα κενά θα τα βρουν μπροστά τους». 
Παράλληλα, είναι και θέμα ψυχολογίας 
των μαθητών όλων των τάξεων οι οποί-
οι έχουν να γράψουν διαγώνισμα πάρα 
πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μια δι-
αδικασία που απαιτεί εκπαιδευτική, αλλά 
και ψυχολογική προετοιμασία που μόνο 
τα δια ζώσης διαγωνίσματα μπορούν να 
προσφέρουν.

  Τα αιτήματα των Φροντιστών
Οι Φροντιστές  ζητούν πλήρη επα-

ναλειτουργία όλων των τμημάτων Γυ-
μνασίου και Λυκείου και επί ίσοις όροις 
με την δημόσια εκπαίδευση. Τονίζουν, 
πως είναι ακατανόητο τη στιγμή που οι 
μαθητές λυκείου κάνουν μάθημα και δι-
άλλειμα σε μεγαλύτερες ομάδες από ότι 
ο αριθμός μαθητών στα φροντιστηριακά 
τμήματα τα οποία δεν ξεπερνούν τα έξι 
με οκτώ άτομα, να μην τους δίνεται η δυ-
νατότητα για δια ζώσης εκπαίδευση στα 
φροντιστήρια τους.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Τ Η Σ 
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Προβληματίζουν σε όλη τη χώρα οι μηνύσεις από συγγενείς νεκρών

Στην ουρά των ιατροδικαστικών 
για μία νεκροτομή με covid 

Μαζικές μηνύσεις κατά παντός υπευ-
θύνου για θανάτους από κορωνοϊό παρα-
τηρούνται σε όλη τη χώρα και συνοδεύ-
ονται από απαιτήσεις για ιατροδικαστικές 
εξετάσεις και νεκροτομές, προκειμένου 
να διευκρινιστούν οι ακριβείς αιτίες θα-
νάτου των θυμάτων. Η κίνηση αυτή έχει 
«μπλοκάρει» τις ιατροδικαστικές υπηρε-
σίες, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις 
χρειάστηκε να γίνουν μέχρι και εκταφές, 
χωρίς έως σήμερα να ανατραπούν οι αρ-
χικές ιατρικές διαγνώσεις, ότι δηλαδή οι 
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη 
θανατηφόρα πανδημία.  

Οι μηνυτές, μέσω των συνηγόρων 
τους, ζητούν να γίνουν νεκροτομές 
στους συγγενείς τους που έχασαν τη ζωή 
τους από κορωνοϊό, αμφισβητώντας μία 
σειρά από στοιχεία, από την αιτία θανά-
του, μέχρι και τις συνθήκες νοσηλείας, 
έως ακόμη και εάν έπρεπε κατά τη διάρ-
κεια της νοσηλείας τους να βρίσκονται 
στις μονάδες εντατικής θεραπείας, όπως 
τουλάχιστον έχει καταγραφεί σε ορισμέ-
νες μηνύσεις. Με τις μηνύσεις κατατί-
θενται παράλληλα και αιτήματα για τη 
διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, με 
συνέπεια οι ιατροδικαστές να τίθενται σε 
κίνδυνο μόλυνσης της ασθένειας, παρ’ 
ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος διε-
ρεύνησης των περιστατικών, όπως απο-
δεικνύεται και εκ των υστέρων.  

Μόνον στην ιατροδικαστική υπηρε-
σία της Θεσσαλονίκης χρειάστηκε να 
γίνουν δύο νεκροτομές, επιπλέον μία 
εκταφή από περιφερειακή πόλη, ενώ 
μία νεκροτομή είχε προγραμματιστεί για 
τα μέσα της εβδομάδας από άλλη πόλη. 
Στις τρεις περιπτώσεις επιβεβαιώθηκε ότι 
οι θάνατοι προήλθαν από τον κορωνοϊό 
και ότι οι ασθενείς είχαν προσβληθεί από 
πνευμονία λόγω covid – 19, σύμφωνα 
με τις ιατροδικαστικές εκθέσεις. Επομέ-
νως οι νεκροτομές δεν φώτισαν άλλες 
πλευρές που καταγράφηκαν ως ύποπτες 
στα κείμενα των μηνύσεων, όπως κατα-

τέθηκαν σε αστυνομικά τμήματα. Το ίδιο 
πάντως συμβαίνει και σε άλλες περιοχές 
της χώρας όπου οι μηνύσεις για τους 
ίδιους ακριβώς λόγους κατατίθενται η 
μία μετά την άλλη.  

Οι μαζικές μηνύσεις δεν έχουν γί-
νει γνωστές στον ιατρικό κόσμο, καθώς 
καμία υπόθεση μέχρι τώρα δεν έχει κρι-
θεί ως «ύποπτη». «Εμείς έχουμε πλήρη 
εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη», δήλωσε 
στην Karfitsa ο πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης Νίκος Νίτσας, 
χωρίς να γνωρίζει όπως διευκρίνισε τέ-
τοια περιστατικά. «Εδώ και έναν χρόνο το 
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της χώρας 
αγωνίζεται με αυταπάρνηση για να σώ-

σει και την τελευταία ανθρώπινη ζωή», 
πρόσθεσε, επισημαίνοντας πως και ο ια-
τρικός κλάδος μετράει απώλειες από την 
πανδημία.  

 Αναστάτωση στις ιατροδικαστικές 
 Οι μηνύσεις που συνοδεύονται με 

διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης σε 
νεκρούς από κορωνοϊό, έχουν σημάνει 
συναγερμό στις ιατροδικαστικές υπηρε-
σίες, καθώς οι εξετάσεις τέτοιων νεκρών 
γίνονται εφόσον είναι μεγάλη ανάγκη και 
εφόσον απαιτείται, για λόγους περιορι-
σμού της διασποράς και διασφάλισης του 
προσωπικού των υπηρεσιών.  

Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις γίνονται 
σε νεκρούς από κορωνοϊό με τη δέουσα 

προσοχή και μέτρα», ανέφερε μιλώντας 
στην Karfitsa η προϊσταμένη της ιατροδι-
καστικής υπηρεσίας Θεσσαλονίηκς Ελέ-
νη Ζαγκελίδου. «Όταν οι ιατροδικαστές 
διατάσσονται από την Εισαγγελία και 
θεωρείται απαραίτητο γίνονται νεκροτο-
μές», συμπλήρωσε. Ωστόσο η μαζικότη-
τα στις μηνύσεις και χωρίς λόγο μπορεί 
να θέσει σε κίνδυνο υποθέσεις που πράγ-
ματι έχουν αμφισβητούμενα σημεία. 

Οι νεκροτομές χωρίς να υπάρχει ιδι-
αίτερος λόγος θεωρούνται επικίνδυνες, 
καθώς οι νεκροί μπορεί να διατηρήσουν 
για αρκετές ημέρες στα σωματικά υγρά 
τον ιό, με συνέπεια να είναι εκτεθειμέ-
νοι όσοι διενεργούν τις εξετάσεις τέτοιου 
είδους. Ενδεικτικό είναι ότι σε μία περί-
πτωση νεκροτομής θανόντα από covid, 
παρ’ ότι η σορός προήλθε από εκταφή 
ύστερα από 15 ημέρες, εξακολουθού-
σαν να βγαίνουν θετικά τα αποτελέσματα 
προσβολής του νεκρού σώματος στον ιό. 
Ωστόσο οι ιατροδικαστές λαμβάνοντας 
αυστηρά μέτρα τις διενεργούν.  

Η διαχείριση των νεκρών από κο-
ρωνοϊό είχε αποτελέσει εστία μεγάλης  
επιστημονικής συζήτησης κυρίως κατά 
τη διάρκεια του πρώτου κύματος της 
πανδημίας, όταν ελάχιστοι ιατροδικαστές 
διενεργούσαν παγκοσμίως νεκροτομές, 
με τον φόβο μήπως μολυνθούν και οι 
ίδιοι από την επαφή με τα σωματικά 
υγρά των νεκρών λόγω της φύσης της 
εξέτασης. Μάλιστα μετά την απόφαση 
πολλών υπηρεσιών σε διάφορες χώρες 
να απέχουν από τη νεκροτομή για λό-
γους ασφαλείας, αφού δεν υπήρχε και 
λόγος δεδομένων των αιτιών θανάτου, 
άρχισαν να εξυφαίνονται σενάρια συνο-
μωσίας από τους αρνητές ότι κρύβονται 
οι πραγματικές αιτίες θανάτου. Από την 
πρώτη στιγμή επιστήμονες διαβεβαίω-
ναν ότι δεν υπήρχε καμία απαγόρευση 
διενέργειας ιατροδικαστικών εξετάσεων 
και στον ελληνικό χώρο αυτό αποτυπώ-
θηκε και στις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ.  

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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Νέα έρευνα ζητεί η οικογένεια μετά την πρόταση εισαγγελέα

«Κλειδί» οι επικοινωνίες 
για την απαγωγή της 10χρονης 

Τρεις τηλεφωνικοί αριθμοί 
θεωρούνται «κλειδιά» για την 
έρευνα της υπόθεσης απαγω-

γής του κοριτσιού, μόλις 10 χρόνων, 
τον περσινό Ιούνιο από τη Θεσσα-
λονίκη, όταν έπεσε θύμα βάναυσης 
σεξουαλικής κακοποίησης με χορή-
γηση μάλιστα ναρκωτικών χαπιών 
και ουσιών. Μπορεί η εισαγγελέας να 
πρότεινε στο Συμβούλιο Πλημμελειο-
δικών την παραπομπή της υπόθεσης 
σε δίκη, όμως η πολιτική αγωγή, 
που εκπροσωπεί την οικογένεια του 
κοριτσιού, επίμονα ζητάει να διερευ-
νηθεί περαιτέρω η υπόθεση, ειδικά στο 
σκέλος των επικοινωνιών της 33χρο-
νης κατηγορούμενης για την απαγωγή 
του κοριτσιού.  

«Στη δικογραφία περιλαμβάνεται 
άρση απορρήτου για τις επικοινωνίες 
της 33χρονης. Δηλαδή με ποιους τηλε-
φωνικούς αριθμούς μίλησε, χωρίς όμως 
να έχει γίνει ποτέ γνωστό σε ποιους αντι-
στοιχούν αυτοί οι αριθμοί», ανέφερε σε 
δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους 
η συνήγορος πολιτικής αγωγής Ανθούλα 
Ανάσογλου. Είχε προηγηθεί η εισαγγελι-
κή πρόταση με την οποία μεν ζητήθηκε 
να παραπεμφθεί σε δίκη στο Μεικτό Ορ-
κωτό Δικαστήριο η 33χρονη, όμως όχι 
για το αδίκημα της διακίνησης πορνο-
γραφικού υλικού με ανήλικους, καθώς 
δεν βρέθηκαν στοιχεία γι’ αυτό. Άλλω-
στε, όπως είχε ανακοινώσει αμέσως μετά 
τη σύλληψή της η αστυνομία, η 33χρονη 
φρόντισε να βουτήξει σε νερό τον φορη-
τό υπολογιστή της και να τον πετάξει στα 
σκουπίδια, όπου βρέθηκε από αστυνομι-
κούς. Όμως τα αρχεία του δεν ανακτήθη-
καν ποτέ, αφού είχαν καταστραφεί.  

Η υπόθεση συγκλόνισε το πανελλή-
νιο τον περσινό Ιούνιο. Στις 11 του μήνα 
η 33χρονη κατηγορούμενη, σύμφωνα με 
την εισαγγελική πρόταση, απήγαγε την 
10χρονη την οποία πλησίασε έξω από το 
σχολείο όπου πήγαινε. Εκμεταλλευόμε-

νη τη γνωριμία τους, καθώς παλιότερα 
έμεναν στην ίδια οικοδομή, την οδήγησε 
σε ταξί και από εκεί σε διαμέρισμα όπου 
έμενε. Τα όσα περιέγραψε στην κατάθε-
ση της η μικρή ήταν σοκαριστικά. Η γυ-
ναίκα της έδωσε να πιει χυμό, το οποίο 
είπε πως είχε πικρή γεύση, μέσα στον 
οποίο είχε διαλύσει ναρκωτικά χάπια. 
Κατέστειλε τις αντιστάσεις της και την 
εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά. Μάλιστα 
το παιδί είπε πως τη φωτογράφισε αφού 
τη μακιγιάρισε και την έντυσε με ρούχα 
ενήλικης γυναίκας.  

 
Υπάρχει άλλο πρόσωπο;  
Η έρευνα των διωκτικών αρχών 

από την αρχή προσανατολίστηκε στο 
ενδεχόμενο η 33χρονη να συνδέεται με 
άλλο πρόσωπο. Και η σύνδεση έγινε ως 
σενάριο έρευνας για να εξεταστεί εάν το 
φωτογραφικό υλικό, που δεν βρέθηκε 
ποτέ, διοχετεύτηκε σε άλλους κύκλους 
εκμετάλλευσης, σε κυκλώματα πορνο-
γραφίας ανηλίκων. Ο μοναδικός τρόπος 
για να εξεταστεί η εμπλοκή άλλου προ-
σώπου ήταν να εξεταστούν τα τηλεφω-
νήματά της.  

«Θεωρούμε ότι μπορεί να αποδει-

χτεί ότι υπήρχαν και άλλοι συνεργοί, οι 
οποίοι τη βοήθησαν και στην κατάστρω-
ση του σχεδίου, όπως γίνεται φανερό 
από το ημερολόγιο ότι υπήρχε, όπως 
και για τις οδηγίες που δόθηκαν για την 
καταστροφή του βιντεοληπτικού υλικού, 
καθώς και ο τρόπος διαφυγής της», ανέ-
φερε η κυρία Ανάσογλου μιλώντας στην 
Karfitsa. «Το όλο σχέδιο απέδειξε ότι 
υπάρχει μία οργάνωση την οποία η πο-
λιτική αγωγή δεν πιστεύει ότι ήταν στο 
μυαλό ενός μόνο ανθρώπου, της 33χρο-
νης, αλλά ότι υπήρχε και κάποιος που 
την καθοδηγούσε», συμπλήρωσε. «Έτσι 
έφτασε εκεί που έφτασε στην Κατερίνη, 
έτσι νοίκιασε διαμέρισμα, έτσι κατέστρε-
ψε τον υπολογιστή της»¨. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άρσεις 
απορρήτου που περιλαμβάνονται στη 
δικογραφία δείχνουν ότι είχε επικοι-
νωνία με περίπου δέκα διαφορετικούς 
τηλεφωνικούς αριθμούς, πριν και μετά 
την απαγωγή. Στις επικοινωνίες αυτές 
κρίσιμες κρίνει η πολιτική αγωγή ότι εί-
ναι αυτές με τρεις συγκεκριμένους τηλε-
φωνικούς αριθμούς. Η κυρία Ανάσογλου 
με την αίτηση που κατέθεσε, ζήτησε να 
ερευνηθεί εκ νέου από την ανάκριση 

αυτό το σκέλος των επικοινωνιών. Δη-
λαδή σε ποιους αριθμούς ανήκουν αυτά 
τα τρία νούμερα και να εξεταστεί τί σχέση 
είχαν  οι κάτοχοί τους με την 33χρονη 
κατηγορούμενη.  

Ο κίνδυνος βέβαια που υπάρχει σε τέ-
τοια περίπτωση είναι να παρέλθει ο χρό-
νος προσωρινής κράτησης της γυναίκας, 
πριν διεξαχθεί η δίκη. Μία νέα έρευνα θα 
απαιτούσε κι άλλο χρόνο και δεν μπορεί 
να είναι γνωστό εάν οι υπηρεσίες προ-
λάβουν και διεκπεραιώσουν το σκέλος 
αυτό στο μικρό χρονικό διάστημα που 
έχουν μπροστά τους. 

Πάντως σύμφωνα με την πρόταση 
της εισαγγελέα, ζητήθηκε να παραπεμ-
φθεί η 33χρονη σε δίκη στο Μεικτό Ορ-
κωτό Δικαστήριο για τις κατηγορίες της 
αρπαγής ανηλίκου κάτω των 14 χρόνων, 
του βιασμού ανηλίκου κάτω των 12 
ετών, της γενετήσιας πράξης ανηλίκου 
κάτω των 12 ετών, της έκθεσης, της δι-
ακεκριμένης διακίνησης ναρκωτικών με 
την έννοια της χορήγησης σε ανήλικο με 
τη μορφή ανάμειξης σε υγρό και της χρή-
σης ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση. 

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



1515.05.2021

Απολύμανση, στολές, γάντια, γυαλιά – Η  επιμελήτρια Α  ́στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης περιγράφει

Η «ιεροτελεστία» των ασθενοφόρων 
για κάθε διακομιδή 

H Ευστρατία Σύρμου, νευροχει-
ρούργος ιατρός εργάζεται 
ως επιμελήτρια Α  ́στο ΕΚΑΒ 

Θεσσαλονίκης, στην κινητή μονάδα. 
Κάθε φορά που φεύγει από το σπίτι 
της για να πάει στη δουλειά της, εδώ 
και 12 ολόκληρα χρόνια, έχει έναν 
σκοπό: να σώσει ανθρώπινες ζωές. 

Δεν φανταζόταν όμως ποτέ ότι την 
ώρα της μάχης για να βοηθήσει έναν 
συνάνθρωπο δεν θα έπρεπε να παλέψει 
μόνο με τον χρόνο, αλλά ξαφνικά θα εμ-
φανιζόταν ένας αόρατος εχθρός που κάθε 
φορά θα έπρεπε να τον αντιμετωπίζει είτε 
αυτός βρισκόταν στο σημείο, είτε όχι. Το 
όνομα του εχθρού είναι «covid19», ο ιός 
που απειλεί την ζωή μας εδώ και ενάμιση 
χρόνο. 

Πριν από αυτόν ο όγκος εργασίας στο 
ΕΚΑΒ καθημερινά ήταν μεγάλος, όμως 
από την αρχή της πανδημίας μεγάλωσε 
ακόμη περισσότερο. Οι κλήσεις στο ΕΚΑΒ 
έχουν αυξηθεί, από διάφορα περιστατικά 
όμως έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, 
ότι το πλήρωμα κάθε ασθενοφόρου τα 
αντιμετωπίζει όλα ως εν δυνάμει κρού-
σματα covid19. Εκτός και αν έχουν την 
πληροφόρηση ότι κάποιος ασθενής είναι 
επιβεβαιωμένο κρούσμα. Και στις δυο 
περιπτώσεις τηρούν ευλαβικά τα μέ-
τρα πρόληψης και προστασίας κατά του 
ιού. Πριν και μετά από κάθε διακομιδή 
απολυμαίνουν την καμπίνα του ασθε-
νοφόρου, σε κάθε σημείο. «Γίνεται ειδι-
κή απολύμανση από τα πληρώματα. Τα 
ασθενοφόρα επίσης πηγαίνουν για απο-
λύμανση σε χώρους που διαθέτουν τα 
νοσοκομεία, αλλά και στα κεντρικά του 
ΕΚΑΒ», περιγράφει η κα Σύρμου στην 
Karfitsa. 

Πριν από την εμφάνιση του ιού το συ-
ναίσθημα που την «πλημμύριζε» ήταν η 
συνεισφορά και η βοήθεια προς τον συ-
νάνθρωπο, πλέον όμως έχει προστεθεί 
και ένα ακόμη, ο φόβος μήπως νοσήσει 
και μεταφέρει τον ιό σε άλλα άτομα ή την 

οικογένεια της. «Οι αλλαγές που έχει φέ-
ρει η πανδημία είναι στον τρόπο που δι-
αχειριζόμαστε τα περιστατικά. Πρέπει να 
παίρνουμε έξτρα μέτρα προστασίας, κάτι 
το οποίο κάναμε ανέκαθεν, αλλά πλέον 
τα λαμβάνουμε σε κάθε περιστατικό», 
αναφέρει. Πέρα από την απολύμανση 
του ασθενοφόρου, καθημερινά τηρούν 
την «ιεροτελεστία» της αυτοπροστασίας. 

Εκτός από την μάσκα, τα ειδικά γυαλιά 
και τα γάντια φορούν και δυο στολές, 
ανάλογα με το περιστατικό, και φτιά-
χνουν με αυτό τον τρόπο την δική τους 
«ασπίδα» απέναντι στον φονικό ιό.   

«Πριν ξεκινήσουμε για να πάμε σε 
ένα περιστατικό φοράμε την μπλε στολή 
τύπου SARS για τα ύποπτα περιστατικά 
και την λευκή για τα επιβεβαιωμένα. Το 

να βάλεις σωστά τη στολή είναι το πιο 
βασικό. Στην αρχή μας έπαιρνε αρκετή 
ώρα, πλέον όμως έχουμε μάθει και την 
βάζουμε σε λιγότερο χρόνο. Ο ένας βοη-
θάει τον άλλον. Η τύπου SARS θέλει ένα 
10λεπτο περίπου και η λευκή 15 με 20 
λεπτά», εξηγεί η κα Σύρμου.

Ο γυρισμός μετά την βάρδια
 Η επιστροφή στο σπίτι μετά το τέλος 

της βάρδιας ακολουθείται από μια διαδι-
κασία, τυπική μεν, αλλά σωτήρια. Βήμα 
βήμα αλλάζει τα ρούχα της τα οποία 
βάζει σε ειδική σακούλα, αντίστοιχα και 
τα παπούτσια της. Όταν φτάσει στο σπίτι 
της μπαίνει αμέσως για μπάνιο και έπειτα 
βλέπει ξανά την οικογένεια της.

Περιστατικά covid 19 ή όχι
Όταν το ΕΚΑΒ λαμβάνει κλήση για 

περιστατικό υπάρχουν φορές που δεν 
ενημερώνεται αν ο ασθενής είναι θετικός 
στον ιό ή όχι. Χαρακτηριστικά η ιατρός 
αναφέρει ότι «πολλές φορές δεν έχουμε 
την πληροφόρηση εάν ο ασθενής είναι 
θετικός στον ιό. Μας έτυχε πρόσφατα πε-
ριστατικό στο οποίο σπεύσαμε και όταν 
πήγαμε εκεί μας είπαν ότι είχε κορονο-
ϊό ο ασθενής, ενώ θα έπρεπε να μας το 
είχαν αναφέρει πριν φτάσουμε εκεί». Για 
αυτό τον λόγο τονίζει την αναγκαιότητα 
οι πολίτες να γνωστοποιούν στο ΕΚΑΒ 
εάν πρόκειται για κρούσμα ή όχι.

 Παρότι αυτή την περίοδο βγαίνουμε 
δειλά δειλά από το σκληρό lockdown, 
και η κανονικότητα στις ζωές μας μοιάζει 
να είναι πιο κοντά μας, η κα Σύρμου εξη-
γεί ότι «ακόμη και μέχρι σήμερα έχουμε 
αρκετά περιστατικά covid19, τα οποία 
μεταφέρουμε». 

Μάλιστα, όπως σημειώνει, μπορεί εν 
μέσω lockdown οι δρόμοι να είχαν ερη-
μώσει, κάτι που έκανε πιο γρήγορη την 
άφιξη των ασθενοφόρων στο σημείο 
όπου χρειαζόταν να σπεύσει, όμως τα 
περιστατικά είχαν αυξηθεί πάρα πολύ.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ
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Αισιόδοξοι και ταυτόχρονα επιφυλακτικοί οι ξενοδόχοι 

Αγωνία για το άνοιγμα του Τουρισμού 
σε Πιερία Χαλκιδικής και Θάσο

Σε…  φάση προετοιμασίας 
παραμένουν οι περισσότεροι 
ξενοδόχοι στην Πιερία ενώ δεν 

φαίνεται να περιμένουν και πολλά από  
το σημερινό άνοιγμα του Τουρισμού, 
τουλάχιστον για το πρώτο διάστημα. 
Σε όλο το νομό Πιερίας λειτουργούν 
370 ξενοδοχεία και από αυτά ανοίγει 
το 15% σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας. 

«Είναι  πολύ θετικό το γεγονός ότι 
υπάρχει μια ημερομηνία ορόσημο για την 
έναρξη του Τουρισμού διότι αυτό θα πα-
ρακινήσει και άλλους φορείς  πέρα από 
το αρμόδιο  υπουργείο να κάνουν γοργά 
βήματα για την επανεκκίνηση του Του-
ρισμού σε όλο του το φάσμα» τονίζει ο 
πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιε-
ρίας Ηρακλής Τσιτλακίδης και αναφέρει 
ότι πολλά από τα ξενοδοχεία είναι οικο-
γενειακές επιχειρήσεις οπότε δεν έχουν 
την πίεση για ν’ ανοίξουν πριν να δια-
σφαλίσουν  μεγάλο ποσοστό κρατήσεων  
ωστόσο  υπάρχουν και κάποια μεγάλα 
ξενοδοχεία που είναι ήδη ανοιχτά. Σύμ-
φωνα με τον ίδιο, ο τουρισμός σε ολό-
κληρη την Πιερία είναι κυρίως οδικός, 
με αποτέλεσμα πολύ σημαντικό ρόλο 
να παίζει το τελωνείο των Ευζώνων, το 
οποίο ακόμα δε λειτουργεί κανονικά. 

Ένα ακόμη πρόβλημα που προστέ-
θηκε είναι ότι πλέον προϋπόθεση για την 
είσοδο των τουριστών είναι το αρνητικό  
PCR test, για τα παιδιά ηλικίας άνω των 5 
ετών, ενώ σύμφωνα με τα πρωτόκολλα 
που ίσχυαν πέρυσι η εν λόγω υποχρέω-
ση αφορούσε τα παιδιά ηλικίας άνω των 
δώδεκα ετών. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνε-
ται το κόστος και για τις οικογένειες με 
μικρά παιδιά. 

Μέχρι στιγμής εκδήλωση ενδιαφέρο-
ντος τουριστών υπάρχει από Βαλκάνια 
και Κεντρική Ευρώπη και για μετά τις 15 
Ιουλίου από Ελλάδα. Ωστόσο προς το 
παρόν δεν υπάρχει κάποια απόδειξη εν-
διαφέροντος καθώς δεν υπάρχουν κρα-

τήσεις με προκαταβολές. 
  Οι Σέρβοι που μέχρι πέρυσι κατέκλυ-

ζαν τις ακτές της Πιερίας δεν έχουν προ-
βεί ακόμη σε κρατήσεις ενώ εκτιμάται 
ότι αν οι tour operators δεν επισκεφτούν 
σύντομα την περιοχή ώστε στη συνέχεια 
να ακολουθήσουν οι κρατήσεις τότε ίσως 
χαθεί η χρονιά από  τους τουρίστες της 
γειτονικής  χώρας.

Στοίχημα για τον τουρισμό είναι η άρ-
τια λειτουργία του συνοριακού σταθμού 
των Ευζώνων με επιπλέον προσωπικό 
για την γρήγορη διεξαγωγή των υγειονο-
μικών ελέγχων των τουριστών. Στην Πιε-
ρία εκτιμάται ότι η κατάσταση θα αρχίσει 
να ομαλοποιείται μετά τις 15 Ιουνίου. 

Η Χαλκιδική ετοιμάζεται 
με χαμηλές ταχύτητες 
Φέτος, στις 15 του μήνα, υπολογίζε-

ται ότι θα επαναλειτουργήσει το 15% των 
ξενοδοχείων στη Χαλκιδική από τα 540 
συνολικά του νομού. Μέχρι στιγμής σύμ-

φωνα με τον προέδρο της ΠΟΞ και πρόε-
δρο των ξενοδόχων Χαλκιδικής Γρηγόρη 
Τάσσιο το ενδιαφέρον που καταγράφεται 
για τη Χαλκιδική αφορά σε Βαλκάνιους, 
τουρίστες που σταθερά «ψηφίζουν» την 
περιοχή για τις καλοκαιρινές τους δια-
κοπές ενώ οι Ευρωπαίοι προφανώς ανα-
μένουν να γίνει η χώρα μας «πράσινη» 
στον Ευρωπαϊκό επιδημιολογικό χάρτη.

Η Θάσος εμβολιάζεται 
και ετοιμάζεται για το καλοκαίρι
Την περασμένη Τρίτη  στην  τηλεδιά-

σκεψη, που συμμετείχαν Περιφερειάρχες 
και Δήμαρχοι των νησιών της Χώρας, 
αναπτύχθηκε από το Πρωθυπουργό Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη το σχέδιο «Γαλάζια 
Ελευθερία» για τον καθολικό εμβολια-
σμό των μόνιμων κατοίκων νησιών με 
πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων και 
μεταξύ αυτών και του νησιού της Θάσου.

Ο Δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυρια-
κίδης δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, 

από την «Γαλάζια Ελευθερία».
«Με την εφαρμογή του σχεδίου «Γα-

λάζια Ελευθερία» η Θάσος θα μετατρα-
πεί σε Covid free προορισμό, ενώ χτίζεται 
γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα το 
τοίχος ανόσιας στον τόπο μας, ο οποίος 
το έχει ανάγκη εν όψει της τουριστικής 
περιόδου! Όσο αναβαθμίζεται η υγειονο-
μική εικόνα της Θάσου τόσο περισσότερο 
αισιόδοξοι αισθανόμαστε για τη φετινή 
καλοκαιρινή περίοδο. Πλέον ως μόνιμοι 
κάτοικοι της Θάσου, καλούμαστε όλοι 
να συμμετέχουμε μαζικά στον εμβολια-
σμό», αναφέρει ο δήμαρχος Θάσου Λευ-
τέρης Κυριακίδης . 

Η τήρηση των μέτρων προστασίας 
και των ειδικών πρωτοκόλλων είναι ένα 
ζήτημα για το οποίο προετοιμάζονται ξε-
νοδόχοι και τουριστικοί παράγοντες στη 
Θάσο επιχειρώντας να εδραιώσουν θετι-
κή εικόνα του νησιού στις χώρες προέ-
λευσης των επισκεπτών.

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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Το άνοιγμα του Τουρισμού είναι εθνική υπόθεση 
και πρέπει να πετύχει

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Μ Α Ν Ο Σ 
Κ Ο Ν Σ Ο Λ Α Σ *

Το ασφαλές 
άνοιγμα του 

τουρισμού 
προϋποθέτει 

μια επαρκή 
προετοιμασία 

για να έρχονται 
επισκέπτες με 

υγειονομική 
θωράκιση και 
έλεγχο αλλά, 

κυρίως, για 
να υπάρχει η 

βεβαιότητα ότι 
ελέγχθηκαν 
και πριν την 

αναχώρησή τους

opinion

Το άνοιγμα του τουρισμού δεν αποτε-
λεί στοίχημα, με τον τουρισμό δεν μπορεί 
να «τζογάρει» κανείς. Είναι εθνική υπό-
θεση και πρέπει να πετύχει.

Πριν από 13 μήνες, την περίοδο του 
πρώτου κύματος της πανδημίας είχα κα-
ταθέσει πρόταση για τη δημιουργία ενός 
πλαισίου ασφαλούς μετακίνησης στην 
Ευρώπη. Η πρόταση αυτή κατατέθηκε 

στον Πρωθυπουργό, ενώ συζητή-
θηκε και αναλύθηκε διεξοδικά με 
τον επικεφαλής της Κοινοβουλευ-
τικής Ομάδας των Ευρωβουλευτών 
της Ν.Δ. και Αντιπρόεδρο του ΕΛΚ, κ. 
Βαγγέλη Μεϊμαράκη και τους ευρω-
βουλευτές μας.

Τότε, δεν υπήρχαν τα εμβόλια 
και η ιδέα που είχε κατατεθεί αφο-
ρούσε στο πιστοποιητικό αρνητικού 
τεστ για τις μετακινήσεις των πολι-
τών.

Πριν από ένα χρόνο, η Ευρώπη 
ήταν διστακτική στην εφαρμογή αυ-
τής της ιδέας. Οι συνθήκες, όμως, 
άλλαξαν, οι συνέπειες της πανδη-
μίας στον τουρισμό, στις μεταφορές 
και στην οικονομία, αλλά και η ανά-
γκη υγειονομικής θωράκισης, επέ-
βαλαν μια άλλη λογική.

Ο Πρωθυπουργός στήριξε αυτή 
την ιδέα, την εμπλούτισε και κυρίως 
αγωνίστηκε, προκειμένου το πρά-
σινο πιστοποιητικό να αποτελέσει 
ευρωπαϊκή απόφαση και πολιτική. 
Κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για 
να πείσει για την αναγκαιότητα αυ-
τού του πράσινου πιστοποιητικού.

Στην Ελλάδα θα μπορούν να ει-
σέρχονται όσοι έχουν πιστοποιητικό 
εμβολιασμού ή αρνητικό μοριακό 
τεστ. Συγκριτικό πλεονέκτημα για 
ένα τουριστικό προορισμό είναι 
πλέον το αίσθημα ασφάλειας.

Τώρα, όμως, πρέπει να τεθεί σε 
ισχύ η πλατφόρμα και η διαλειτουρ-
γικότητα του Ψηφιακού Πράσινου 
Πιστοποιητικού με τα πιστοποιητι-

κά εμβολιασμού ή αρνητικών μοριακών 

τεστ των άλλων χωρών. Ο  ρεαλιστικός 
στόχος είναι να ενεργοποιηθεί το πράσι-
νο πιστοποιητικό στο διάστημα 15 έως 
30 Ιουνίου.

Αυτό σημαίνει ότι μέχρι να λειτουρ-
γήσει υπάρχει ένα κενό ασφαλείας που 
πρέπει να καλυφθεί. Για τη χώρα μας 
αυτή είναι μια άμεση προτεραιότητα, 
απαιτεί βήματα όπως:

1ον: Υποχρεωτικό μοριακό τεστ για 
όσους εισέρχονται στη χώρα σε όλες τις 
πύλες εισόδου.

2ον: Υποδομές στις πύλες εισόδου 
που θα σκανάρουν την πιστότητα και 
εγκυρότητα τεστ και πιστοποιητικών.

Τα παραπάνω πρέπει να υλοποιηθούν 
άμεσα.

Παράλληλα, το ασφαλές άνοιγμα του 
τουρισμού προϋποθέτει μια επαρκή προ-
ετοιμασία για να έρχονται επισκέπτες με 
υγειονομική θωράκιση και έλεγχο αλλά, 
κυρίως, για να υπάρχει η βεβαιότητα ότι 
ελέγχθηκαν και πριν την αναχώρησή 
τους.

Αυτό είναι σημαντικό για να αρθούν 
εμπόδια και επιφυλάξεις από άλλες χώ-
ρες αφού οι δύο πιο σημαντικές χώρες-α-
γορές για τον τουρισμό μας, η Γερμανία 
και η Βρετανία εξακολουθούν να θέτουν 
περιορισμούς για τους πολίτες τους που 
θέλουν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα.

Η διενέργεια rapid test κατά την ανα-
χώρηση από την Ελλάδα, θα άρει αυτά τα 
εμπόδια, αλλά δεν είναι μια απλή διαδι-
κασία. Από τώρα πρέπει να υπάρξει προ-
ετοιμασία πάνω σε τρεις άξονες:

1ον: Επάρκεια σε αριθμό rapid test.
Στην περίπτωση που επιτευχθεί ο 

στόχος του 50% των επισκεπτών του 
2019 θα πρέπει να έχουμε 15 εκ. rapid 
test. Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, το 
2019 ήρθαν στην Ελλάδα 31,3 εκ. επι-
σκέπτες. Αξίζει, επίσης, να θυμηθούμε 
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχικά, προμη-
θεύτηκε 20 εκατ. rapid test αντιγόνων 
που θα μοιραστούν αναλογικά σε όλες 
τις χώρες. Το βάρος πέφτει στη χώρα μας 
που θα πρέπει να ολοκληρώσει άμεσα 

την προμήθεια των τεστ για να είναι δι-
αθέσιμα.

2ον: Η διενέργεια και η άμεση έκδοση 
αποτελεσμάτων στα rapid test.

Πρόκειται για ζήτημα μείζονος σημα-
σίας αφού το αρνητικό τεστ είναι προϋπό-
θεση για την αναχώρηση των τουριστών, 
πρέπει να γίνει και να εκδοθούν μέσα σε 
24 ώρες τα αποτελέσματα.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα διενέργειας και άμεσης έκ-
δοσης αποτελεσμάτων στους τουριστι-
κούς προορισμούς. Για παράδειγμα, σε 
ένα προορισμό όπως η Ρόδος ή η Κέρκυ-
ρα μπορεί σε μια μέρα αιχμής να αναχω-
ρούν 10.000 επισκέπτες. Αυτό σημαίνει 
υποδομές στον δημόσιο και στον ιδιωτι-
κό τομέα για την ταχύτατη έκδοση απο-
τελεσμάτων αυτού του μεγάλου αριθμού 
rapid test.

Ανάλογη κάλυψη, όμως, πρέπει να 
υπάρχει για τα μικρότερα νησιά, να υπάρ-
ξει πλήρης εφοδιασμός περιφερειακών 
ιατρείων και φαρμακείων με rapid test.

Υπάρχουν φυσικά και άλλες παράμε-
τροι από τις οποίες εξαρτάται το ασφαλές 
άνοιγμα του τουρισμού: τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα, η ένταση των εμβολια-
σμών και η ενίσχυση των υποδομών υγεί-
ας στους τουριστικούς προορισμούς. 

Κλείνω με την υπόμνηση ότι το ασφα-
λές άνοιγμα του τουρισμού είναι εθνική 
υπόθεση. Από την έκβασή του θα εξαρ-
τηθεί και η πορεία του τουρισμού μας τα 
επόμενα χρόνια.

*Ο Μάνος Κόνσολας είναι βουλευ-
τής ΝΔ Δωδεκανήσου Καθηγητής Πα-
νεπιστημίου Αιγαίουκαι πρώην υφυ-
πουργός Τουρισμού
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Δεν τους επετράπη να εμβολιαστούν στην πρώτη φάση 
– Πέντε μήνες μετά κάποιοι δεν έχουν λάβει ούτε την πρώτη δόση

Χωρίς εμβόλιο ιατρικοί επισκέπτες

Με ένα μεγάλο ερωτηματικό 
έχουν μείνει οι ιατρικοί επι-
σκέπτες αναφορικά με την 

μη ένταξη τους στην πρώτη φάση των 
εμβολιασμών. Πέντε μήνες μετά την 
έναρξη της επιχείρησης «Ελευθερία» 
υπάρχουν εργαζόμενοι στον κλάδο 
που δεν έχουν λάβει το εμβόλιο.

Οι ιατρικοί επισκέπτες είναι εκείνοι οι 
επαγγελματίες που ενημερώνουν τους 
γιατρούς γύρω από τις νέες εξελίξεις, τις 
έρευνες και τις μελέτες για το εκάστοτε 
φάρμακο που εξειδικεύονται, ανάλογα 
με την εταιρεία που εργάζονται. Ο χώ-
ρος της εργασίας τους είναι τα ιδιωτικά 
ιατρεία και τα νοσοκομεία, τα οποία επι-
σκέπτονται, ώστε να πληροφορήσουν το 
ιατρικό προσωπικό για τα σκευάσματα.

Για αυτό τον λόγο πίστευαν ότι θα 
ήταν μέσα σε εκείνους τους κλάδους 
που θα εμβολιάζονταν πρώτοι, λόγω της 
ιδιαιτερότητας της δουλειάς τους, καθότι 
ο χώρος εργασίας τους είναι οι ιατρικοί 
χώροι.

Ο πρόεδρος του σωματείου ιατρικών 
επισκεπτών Βορείου Ελλάδος, Πανα-
γιώτης Καφετζής σε δηλώσεις του στην 
Karfitsa ανέφερε ότι «προτού ξεκινήσει ο 
εμβολιασμός στην Ελλάδα, είχαμε στεί-
λει επιστολή στην εθνική επιτροπή εμβο-
λιασμών λέγοντας ότι λόγω της φύσης 
του επαγγέλματος μας ως ιατρικοί επι-
σκέπτες, όπως και οι βοηθοί φαρμακο-
ποιών, οι οποίοι ανήκουν στο σωματείο 
μας, θα έπρεπε να εμβολιαστούμε την 
ίδια περίοδο με το  υγειονομικό προσω-
πικό». Η απάντηση όμως που έλαβαν 
ήταν αρνητική και οι ιατρικοί επισκέπτες 
«έπεσαν» από τα σύννεφα. «Αν και επε-
τράπη ο εμβολιασμός από νωρίς για τους 
βοηθούς φαρμακοποιών δεν έγινε το ίδιο 
και για εμάς. Απορήσαμε για ποιο λόγο 
δεν έγινε δεχτό το αίτημα μας», αναφέρει 
ο πρόεδρος του σωματείου.

Σύμφωνα με τον ίδιο η απόφαση αυτή 
ήταν λάθος γιατί «στους χώρους ανα-
μονής των ιατρείων ή στα νοσοκομεία 
μπορεί κάποιος ασθενής που βρίσκεται 
εκεί να είναι φορέας του ιού και να μην 
το γνωρίζει. Οπότε καθημερινά ερχόμα-
σταν και εξακολουθούμε να ερχόμαστε 
σε επαφή με δυνητικά φορείς του ιού, 
αλλά και ευπαθείς ομάδες, αρρώστους 
ή ηλικιωμένους». Προσθέτει επίσης ότι 
«ως ιατρικοί επισκέπτες λαμβάνουμε 
όλα τα μέτρα ενάντια στα διασπορά του 
ιού. Μάλιστα, επισκεπτόμαστε γιατρούς 
κατόπιν ραντεβού, όμως θα έπρεπε να 
είχαμε εμβολιαστεί».

Κρούσματα και ένας θάνατος 
ιατρικού επισκέπτη
Από την αρχή της πανδημίας έως 

τώρα έχουν νοσήσει με κορονοϊό αρκετοί 
ιατρικοί επισκέπτες, ενώ έχει καταγραφεί 
ένας θάνατος. «Είχαμε κρούσματα κορο-
νοϊού στον κλάδο μας και δυστυχώς έναν 

θάνατο, την ‘’μαύρη’’ περίοδο που διένυ-
σε η Θεσσαλονίκη τον περασμένο Νοέμ-
βριο. Κάποιοι συνάδελφοι νοσηλεύτηκαν 
σοβαρά σε νοσοκομεία και άλλοι έκαναν 
καραντίνα στο σπίτι», αναφέρει ο κ. Κα-
φετζής.

Χωρίς εμβόλιο ακόμη 
και εργαζόμενοι σε εταιρείες 
που το ανακάλυψαν
Πλέον σχεδόν πέντε μήνες μετά την 

έναρξη των εμβολιασμών υπάρχουν ια-
τρικοί επισκέπτες που δεν έχουν εμβολι-
αστεί ακόμη, καθότι μπαίνουν σε προτε-
ραιότητα με βάση το ηλικιακό όριο, όπως 
όλοι οι πολίτες.

Παρατηρείται μάλιστα το εξής φαι-
νόμενο: ούτε δυο από τις εταιρείες που 
ανακάλυψαν το εμβόλιο κατά του κο-
ρονοϊού, δεν μπορούν να εμβολιάσουν 
τους εργαζόμενους τους.

Μια τέτοια περίπτωση είναι η Δ.Β. που 

εργάζεται σε μια από τις εταιρείες που 
διαθέτουν το εμβόλιο, ωστόσο περίμενε 
να ανοίξει η ηλικιακή ομάδα που ανή-
κει για να κάνει τις δυο δόσεις. «Έπρεπε 
να είχαμε εμβολιαστεί όλοι οι ιατρικοί 
επισκέπτες για να είμαστε περισσότερο 
ασφαλείς στους χώρους εργασίας μας. 
Προσωπικά έκανα το εμβόλιο με βάση 
την ηλικία μου, όπως ορίζει το σχέδιο 
των εμβολιασμών. Η εταιρεία μου δεν 
εμβολίασε κανένα κατ’ εξαίρεση. Τήρησε 
όλα τα πρωτόκολλα. Όσοι εργαζόμενοι 
έχουν εμβολιαστεί είναι λόγω της ηλι-
κίας τους και εμβολιάστηκαν με όποιο 
εμβόλιο τους έβγαλε η πλατφόρμα», 
περιγράφει. Σημειώνει δε ότι «το κράτος 
έπρεπε να μας είχε επιτρέψει να εμβο-
λιαστούμε από την πρώτη φάση. Όπως 
για παράδειγμα οι γιατροί εμβολιάστη-
καν επειδή είναι ο χώρος εργασίας τους 
τα νοσοκομεία και τα ιατρεία, έπρεπε να 
γίνει και για εμάς, γιατί έχουμε το ίδιο ερ-
γασιακό περιβάλλον».

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ
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8 + 1 ερωτήσεις στην ομάδα του Active Body

Τι συμπληρώματα διατροφής 
επιλέγουν οι Θεσσαλονικείς;

Το lockdown σιγά σιγά φεύγει. 
Το καλοκαίρι όμως έρχεται και 
όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή 

άντρες και γυναίκες αυξάνουν το εν-
διαφέρον τους για άθληση και σωστή 
διατροφή, ενώ αρκετοί επιλέγουν να 
εντάξουν τα συμπληρώματα διατρο-
φής στην καθημερινότητα τους. 

Η Karfitsa έθεσε εννέα ερωτήσεις 
στην ομάδα του Active Body, του γνω-
στού καταστήματος με συμπληρώματα 
διατροφής που έχει ανοίξει στη Θεσσα-
λονίκη και εκείνοι μας απάντησαν.

Πως κινήθηκε η αγορά στα συμπλη-
ρώματα διατροφής κατά την διάρκεια 
της καραντίνας; Υπάρχει μεγάλη μείωση 
των πωλήσεων και σε αυτό σημαντικό 
ρόλο έχει παίξει το ότι δεν λειτουργούν 
κανονικά τα γυμναστήρια και οι αθλητι-
κές δραστηριότητες. 

Τι επέλεξαν κυρίως να αγοράσουν 
οι Θεσσαλονικείς; Οι αγοραστές επέλε-
ξαν κυρίως καθαρή πρωτεΐνη , πολυβι-
ταμίνες και κρεάτινη.

Από ποιες περιοχές της πόλης είναι 
οι περισσότεροι; Οι περισσότεροι πελά-
τες μας είναι από το κέντρο, αλλά έρχο-
νται και από τις  δυτικές και από τις ανα-
τολικές περιοχές της πόλης. 

Είμαστε ένα βήμα πριν το καλοκαί-
ρι. Υπάρχουν συμπληρώματα που συ-
νήθως επιλέγουν οι καταναλωτές αυτή 
την περίοδο; Συνήθως αυτή την περίοδο 
οι περισσότεροι πελάτες προτιμούν τους  
λιποδιαλύτες για να φτάσουν στο επιθυ-
μητό αποτέλεσμα και να πετύχουν τον 
στόχο τους.

Το active body διαθέτει και online 
shop. Τι μπορεί να βρει κανείς σε αυτό; 
Έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα online 
shop το www.activebody.gr και μια με-
γάλη γκάμα από συμπληρώματα διατρο-
φής και εταιρείες που θα καλύψουν όλες 
τις απαιτήσεις.

Άνδρες ή γυναίκες είναι οι περισ-

σότεροι πελάτες; Και τι ψάχνουν; Οι 
περισσότεροι πελάτες είναι άντρες, αλλά 
υπάρχουν και αρκετές γυναίκες πλέον. 
Ο στόχος στις περισσότερες περιπτώσεις 
είναι ένα ωραίο εμφανισιακά αλλά και 
υγιές σώμα. 

Πείτε μας τρία προϊόντα που είναι 

Best Seller. Τα πιο βασικά θα έλεγα ότι 
είναι και τα best seller δηλαδή η καθαρή 
πρωτεΐνη , τα αμινοξέα και τώρα για κα-
λοκαίρι λιποδιαλύτες.

Γιατί να έρθει κάποιος στο Active 
Body; Για να βρει αυτό που πραγματικά 
χρειάζεται για να φτάσει τους στόχους 

του και να ενημερωθεί πλήρως σε σχέση 

με ό,τι αφορά τα συμπληρώματα.

 Υπάρχουν vegan επιλογές; Φυσικά 

υπάρχουν πολλές vegan επιλογές σε 

όλα τα συμπληρώματα για να καλύψου-

με τις ανάγκες όλων των αθλούμενων.
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Η δραστηριότητα του πολιτευτή 
που … εντυπωσιάζει

Μπορεί το lockdown να αδρανοποίησε δρά-
σεις πολιτευτών και ανθρώπων που ασχολούνται 
με τα κοινά, όμως ένας συγκεκριμένος Θεσσαλο-
νικιός έμεινε ακάθεκτος. Ο λόγος για τον πολιτευ-
τή Α’ Θεσσαλονίκης Διαμαντή Γκολιδάκη, ο οποίος 
βρήκε τρόπους ώστε ακόμη και αυτή την δύσκολη 
εποχή να σταθεί δίπλα σε πολίτες και εργαζομέ-
νους.

Χαρακτηριστικά από τον Νοέμβριο, όπου η 
Θεσσαλονίκη είναι σε καραντίνα, ο κ. Γκολιδάκης 
έχει πραγματοποιήσει δωρεές όπως για παράδειγ-
μα προσέφερε σχεδόν ένα τόνο φρούτα και γάλατα 
στο συσσίτιο του Αγίου Αθανασίου Ευόσμου, από 
το οποίο σιτίζονται εκατοντάδες άνθρωποι. Επι-
σκέφθηκε το Πάσχα τα παιδοογκολογικά τμήματα 
των νοσοκομείων ΑΧΕΠΑ και Ιπποκράτειου, όπου 
μοίρασε λαμπάδες και χάρισε χαμόγελα. Συνα-
ντήθηκε με δημοτικούς υπαλλήλους του δήμου 
Θεσσαλονίκης, άκουσε τα προβλήματα τους, συ-
ζήτησε μαζί τους και προσέφερε δώρα. Στάθηκε 
στο πλευρό των αστυνομικών δωρίζοντας τους 
υγειονομικό υλικό (μάσκες, αντισηπτικά). Ενώ τα 
Χριστούγεννα έδωσε δώρα στις γυναίκες γιατρούς 
και νοσηλεύτριες του Ιπποκράτειου.

Μάλιστα, από όσο μαθαίνει η στήλη, οι κινή-
σεις του και το ανθρώπινο ενδιαφέρον που δεί-
χνει όλο αυτό το δύσκολο διάστημα που διανύει 
η χώρα έχει αποσπάσει την προσοχή πολλών από 
τον χώρο της κεντρικής πολιτικής σκηνής και της 
αυτοδιοίκησης επαινώντας το αίσθημα αλληλεγ-
γύης του κ. Γκολιδάκη. 

karfitsomata
Η σημαντική παρακαταθήκη 
της ομάδας Παπαϊωάννου

Σε απόγνωση οι επιχειρήσεις 
συνεδριακού τουρισμού

Τρέχει με τον … τουρισμό η Νοτοπούλου 

Άρχισαν τα … προεκλογικά τραταρίσματα

Για το έργο του πρύτανη του ΑΠΘ Νίκου Παπαϊωάννου 
στην περίοδο της πανδημίας έχουμε αναφερθεί επανει-
λημμένως. Το σημαντικότερο ίσως είναι ότι το επιστημο-
νικό έργο του ξεπερνά τις όποιες πολιτικές φιλοδοξίες. Η 
διεπιστημονική ομάδα του ΑΠΘ και της ΕΥΑΘ με τις με-
τρήσεις του ιικού φορτίου του κορονοϊού στα λύματα της 
Θεσσαλονίκης αποτέλεσε ένα σημαντικό εργαλείο στα 
χέρια των λοιμοξιολόγων σε ό,τι αφορά στην πρόβλεψη 
των κρουσμάτων. Η αναγνώριση του κοινού στον επικε-
φαλής της ομάδας ως επιστημονικού υπευθύνου, Νίκο 
Παπαϊωάννου φαίνεται ακόμη και σε έρευνες δημοφιλίας 
κερδίζοντας καθολικό σεβασμό. 

Ο τουρισμός στη Β. Ελλάδα είναι ένα στοίχημα που 
θεωρείται επιβεβλημένο να κερδηθεί όπως επισημαί-
νουν παράγοντες της βαριάς βιομηχανίας της χώρας. 
Πέρα όμως από τις βασικές αρχές και τις όποιες πολιτι-
κές αποφάσεις αφορούν συνολικά τον τουρισμό και τη 
λειτουργία του, ένα σημαντικό κομμάτι που αφορά στη 
Β. Ελλάδα είναι ο συνεδριακός τουρισμός. Σε κοινή ανα-
κοίνωση του Thessaloniki Convention Bureau και της 
Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης που υπογράφεται από 
τους προέδρους των φορέων Γιάννη Ασλάνη και Ανδρέα 
Μανδρίνο επισημαίνεται ότι «οι επιχειρήσεις του κλάδου 
απευθύνουν έκκληση προς την Κυβέρνηση για γρήγορη 
ανακοίνωση ασφαλών και βιώσιμων ρυθμίσεων για τη 
λειτουργία του πιο δυναμικού κομματιού της τουριστικής 
αγοράς της χώρας που προς το παρόν βρίσκεται σε πλή-
ρη ακινησία και γι’ αυτό σε πραγματική απόγνωση». 

Ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο αλλά με το άνοιγμα 
της εστίασης, άρχισαν να εμφανίζονται και πρόσωπα της 
πολιτικής και της αυτοδιοίκησης καθώς επίσης και τα …
καλέσματα σε δημοσιογράφους. Με μέτρο και αποστά-
σεις – προς το παρόν – αλλά σε κάθε περίπτωση δίνουν 
στίγμα του τι πρόκειται να ακολουθήσει στις προσεχείς 
εκλογικές αναμετρήσεις. Όποτε γίνουν… 

Πολυσύνθετη η Κατερίνα Νοτοπούλου καθώς έχει 
διπλή ιδιότητα. Τόσο ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσ-
σαλονίκη, όσο και ως επικεφαλής δημοτικής παράταξης 
της αντιπολίτευσης. Αυτήν την εποχή πάντως, επικρατεί η 
ιδιότητα της επικεφαλής του τομέα τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ 
γι αυτό και οι παρεμβάσεις της είναι συνεχείς καθώς η 
παράταξή της έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στον κλάδο 
ενόψει καλοκαιρινής περιόδου. 
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ που στοχεύει σε 
μια «άλλη» Ελλάδα και που θα αλλάξει προς το κα-
λύτερο τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και εργαζόμα-
στε, ασφαλώς και είναι μια νέα σημαντική πρόκληση 
για όλους. Σε ένα νέο οικονομικό περιβάλλον αυξη-
μένης δημοκρατικότητας και συμμετοχής όλων εάν 
και εφ’ όσον η πρόσβαση σε δίκτυα 5G είναι προσιτή 
σε ολόκληρο τον ενεργό πληθυσμό, είναι η πρώτη 
φάση της πρό(σ)κλησης και που δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να αφήσουμε να πάει χαμένη. Ήδη πέρυσι 
με το 4G κατά τη διάρκεια των εργασιακών περιορι-
σμών λόγω της πανδημίας, καταφέραμε μέχρι ενός 
σημείου να διατηρήσουμε τις επαφές μας με τηλεδια-
σκέψεις, να δουλεύουμε με τηλε-εργασία από το σπίτι 
και τα παιδιά μας να μαθαίνουνε τη διδακτική ύλη του 
σχολείου τους μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή 
τους. Η ζωή σε απομακρυσμένες περιοχές έγινε πιο 
ασφαλής και τα όποια προβλήματα εκεί βρήκαν άμε-
σες λύσεις. Στην αγορά οι συνήθειες άλλαξαν ρυζικά 
και αυτό φάνηκε με την αλματώδη αύξηση των πω-
λήσεων αγαθών μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων 
και δικτύων, όχι μόνον σε είδη ένδυσης, αλλά ακόμη 
και στα καθημερινά είδη πρώτης ανάγκης (σούπερ 
μάρκετς, εστίαση κλπ.).

Βέβαια, όλη αυτή η μεγάλη ανατροπή με όλες τις 
μεγάλες αλλαγές στο τρόπο ζήτησης και διάθεσης 
προϊόντων και υπηρεσιών, είναι φυσικό να «ενοχλεί» 
την προτεραία κατάσταση και οι αντιδράσεις είναι 
αναμενόμενες. Μικρές επιχειρήσεις κινδυνεύουν να 
αφανιστούν, όχι εξ αιτίας των μεγάλων πολυκατα-
στημάτων, αλλά κυρίως από τη δυνατότητα που έχει 
πλέον ο καταναλωτής να συγκρίνει προϊόντα και τιμές 
προς το συμφέρον του. Ο ανταγωνισμός πλέον μπαί-
νει σε νέους κανόνες και όσες επιχειρήσεις έβαζαν 
ανεξέλεγκτα «καπέλο» στα προς πώληση προϊόντα 
τους, είναι αναγκασμένες πλέον ή να προσαρμοστούν 
ή να κλείσουν. Αυτή άλλωστε, είναι και η κύρια αιτία 
της ραγδαίας πτώσης της ζήτησης και των πωλήσεων 
στην αγορά.

Επανάσταση έχουμε όμως και στις υπηρεσίες. Στον 
δημόσιο τομέα για παράδειγμα, εν μέσω πανδημίας, 
οι αλλαγές έγιναν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα 
και είναι εύλογες οι όποιες δυσκολίες. Στην ουσία 
όμως, έγινε ένα πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα, που 

έχει «μικρύνει» την απίστευτη γραφειοκρατία που 
επικρατούσε στη χώρα μας, ενώ ταυτόχρονα κλεί-
νει το δρόμο της αδιαφάνειας, της διαμεσολάβησης 
και της μίζας. Η εφαρμογή της νομοθεσίας έχει την 
ίδια ισχύ και εφαρμογή πλέον για όλους και ο πολί-
της είναι πολλαπλά κερδισμένος.  Στις ασφαλιστικές 
εταιρίες έγιναν κοσμογονικές αλλαγές, που μπορεί να 
μείωσαν τις θέσεις εργασίας χιλιάδων πωλητών και 
πρακτόρων, αλλά από την άλλη πλευρά, είχαμε πολύ 
μεγάλες μειώσεις τιμών υπέρ του καταναλωτή. Στις 
τράπεζες θεαματική είναι η αύξηση της χρήσης πλη-
ρωμών μέσω υπολογιστή με ταυτόχρονη μείωση της 
φυσικής προσέλευσης των πολιτών στα γκισέ. Ψηφι-
ακές πληρωμές για αγορά αγαθών έχουμε παντού και 
ο στόχος για την καθημερινή μείωση της κυκλοφορί-
ας νομισμάτων είναι πλέον γεγονός.

 Η 5η γενιά συστημάτων τηλεπικοινωνίας 5G θα 
μεταμορφώσει ακόμη περισσότερο το επόμενο χρο-
νικό διάστημα, τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και 
εργαζόμαστε. Είναι προφανές, ότι θα δημιουργήσει 
νέες οικονομικές ευκαιρίες, νέες δεξιότητες και νέες 
θέσεις εργασίας παντού. Σε ένα νέο οικονομικό περι-
βάλλον, που ο ελεύθερος και ανοικτός ανταγωνισμός 
επιτρέπεται, οι όποιες ανησυχίες είναι αδικαιολόγητες 
και πηγάζουν κυρίως από το γεγονός ότι μέσω του 5G 
ο καταναλωτής έχει πλέον μπροστά του όλη την πα-
γκόσμια αγορά και μάλιστα σε ανταγωνιστικές τιμές 
που είναι προς το συμφέρον του. 

Θα δούμε να έρχονται τεράστιες αλλαγές στις αγο-
ρές όλου του κόσμου και η Ελλάδα δεν μπορεί μείνει 
πίσω σε αυτήν την παγκόσμια πρό(σ)κληση. Θα ήταν 
εγκληματικό και πολύ άδικο για τις επόμενες γενιές, 
να ολιγωρήσουμε. Ειδικά τώρα, που η χώρα βρίσκε-
ται ακόμη εγκλωβισμένη από την δεκαετή ύφεση και 
την οικονομική αποδιοργάνωση που ήρθε εξ αιτίας 
του δημόσιου χρέους. Η γρήγορη και συντονισμένη 
εναρμόνιση της χώρας στα πλεονεκτήματα που μας 
παρέχει ο νέος ψηφιακός μετασχηματισμός 5G, είναι 
ίσως μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να κερδίσουμε το 
χαμένο έδαφος στην οικονομία, με προοπτική να έρ-
θει γρηγορότερα η ανασυγκρότηση και η ανάπτυξη 
του τόπου μας.

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
Οι καραμπόλες σε Περιφέρειες 
και Δήμους 

Ξύπνησαν αθλητικές αναμνήσεις 

Ήδη κάποιοι είτε δημοσιοποιούν προθέσεις για τις 
επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, είτε μετρούν αντιδρά-
σεις. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε πολλές μεταγραφές 
κυρίως από την Περιφέρεια προς τους Δήμους (ακόμη 
περισσότερο από τη στιγμή που εξαφανίζεται η απλή ανα-
λογική). Και για να ακριβολογούμε από τους αντιπεριφε-
ρειάρχες προς τις δημαρχιακές υποψηφιότητες. Χωρίς να 
εξαιρούνται πάντως και εκείνοι που θα κατέλθουν στην 
κεντρική πολιτική σκηνή. Στη Β’ Θεσσαλονίκης ειδικώς, 
αναμένεται χαμός!

Πίσω στο χρόνο ταξίδεψε ο Σταύρος Καλαφάτης ο 
οποίος είχε την ευκαιρία να θυμηθεί το αθλητικό του πα-
ρελθόν Αφορμή για να ξυπνήσουν αναμνήσεις στάθηκε 
μια συνέντευξη στο περιοδικό της ΧΑΝΘ, με την φανέλα 
της οποίας είχε 784 γκολ (85/125 πέναλτι) σε 156 επί-
σημες συμμετοχές. Πάνω από όλα, είχε την ευκαιρία να 
αγωνιστεί με το εθνόσημο στο στήθος, σε ηλικία μόλις 
17 ετών.
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Απόστολος σε Γιάννα 
«θα παρεξηγηθεί 
ο Κωνσταντίνος!»

Θερμή υποδοχή επεφύλαξε ο περιφερειάρχης 
Κεντρικης Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικωστας, 
στην πρόεδρο της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» 
Γιάννα Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη κατά την επί-
σκεψη της στο κτίριο της περιφέρειας για πρώτη 
φορά μετα από δυο αναβολές λόγω πανδημίας. Η 
πρόεδρος του «Ελλάδα 2021» έκανε την εμφάνι-
σή της φορώντας γιλέκο και πόρπη παραδοσιακής 
στολής της Μακεδονίας. 

 Μετά τις δηλώσεις, ο κ. Τζιτζικώστας ξε-
νάγησε την πρόεδρο στους κήπους της Βίλλας 
Αλλατίνη και την ενημέρωσε για την ιστορία του 
χώρου. Σε μια αποστροφή του λόγου της κ.  Αγγε-
λοπουλου μπερδεύτηκε και είπε τον περιφερειάρ-
χη ...δήμαρχο! «Μη λες τέτοια και παρεξηγηθεί ο 
Κωνσταντίνος», απάντησε ο κ. Τζιτζικώστας με 
τους δημοσιογράφους να συνεχίζουν και να ρω-
τούν: «Μήπως ξέρει κάτι περισσότερο η Γιάννα;».

karfitsomata
Πλακάκια ετών… 60!

Προβληματική κατάσταση 
στην Καλαμαριά

Η επίμονη άρνηση του Δανιηλίδη

Δωρεάν ίντερνετ στο δ. Βόλβης

Εκτεταμένες εργασίες συντήρησης σε πλατείες, πεζό-
δρομους και σε άλλους πολυσύχναστους κοινόχρηστους 
χώρους της πόλης αλλά και παρεμβάσεις για την ανα-
βάθμιση των παιδικών χαρών προγραμματίζει ο Δήμος 
Θεσσαλονίκης. Για αυτόν τον σκοπό πρόκειται να προκη-
ρυχθούν δύο διαγωνισμοί, συνολικού προϋπολογισμού 
2,5 εκατ. ευρώ. Το «πράσινο φως» για τη δημοπράτηση 
των δύο έργων άναψε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, 
που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου Τε-
χνικών Έργων Εφραίμ Κυριζίδη ενώ τα έργα συντήρησης 
θα επιβλέπει ο εντεταλμένος σύμβουλος τεχνικών έργων 
Δημήτρης Μήτρου. Η κατάσταση στα πεζοδρόμια πάντως 
είναι δραματική καθώς ο ίδιος ο αντιδήμαρχος Θεσσαλο-
νίκης επισήμανε ότι «σε πολλές περιοχές, τα πλακάκια 
έχουν να αντικατασταθούν εδώ και 60 χρόνια!».

Οι υποσχέσεις ήταν πολλές. Ο νέος (και σε ηλικία 
και σε θητεία) δήμαρχος Καλαμαριάς είχε δεσμευτεί για 
ενέργειες σε στρατόπεδο Κόδρα και κυβερνείο αλλά έως 
τώρα οι δεσμεύσεις έμειναν επί χάρτου. Ίσως ο κ. Δαρ-
δαμανέλης να εκτιμά ότι Καλαμαριά είναι μόνο ο πεζό-
δρομος, όπου μάλλον θεωρούνται έργα … δημάρχου το 
βάψιμο του … παγκακίου! Στην οδό Πόντου οι λακούβες 
τείνουν να καταστήσουν έναν κομβικό δρόμο επικίνδυνο 
για την καθημερινότητα των πολιτών. Δίπλα ακριβώς από 
το καινούργιο έργο του Μετρό ακριβώς. Γιατί το θέμα της 
δημιουργίας αλιευτικού καταφυγίου είναι στον … αέρα 
ενώ από την άλλη προχωράει ο διαγωνισμός για τη Μαρί-
να και την αναβάθμισή της, αφήνοντας εκτός τους αλιείς;

Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, για μόνιμους κατοί-
κους και επισκέπτες, διαθέτει πλέον ο δήμος Βόλβης. Οι 
ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να “σερφάρουν” ασύρματα 
σε ιστοσελίδες την ώρα που βρίσκονται σε κεντρικά ση-
μεία του δήμου, γύρω από πλατείες και κτίρια των δη-
μοτικών υπηρεσιών, σε Αρεθούσα, Νέα Απολλωνία, Νέα 
Μάδυτο και Προφήτη. Ήταν μια δέσμευση που υλοποίη-
σε ο δήμαρχος της περιοχής Διαμαντής Λιάμας. 

Αν και πέρασαν 19 μήνες από την στιγμή που ανέλαβε 
εκ νέου δήμαρχος στις Συκιές, ο κ Δανιηλίδης ακόμη δεν 
όρισε μέλη στα διοικητικά συμβούλια τόσο του ΝΠΔΔ Δη-
μοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
του Δήμου όσο και στις σχολικές επιτροπές.

Παρά τις ιαχές της αντιπολίτευσης για…   χρηστή διοί-
κηση στο  νομικό πρόσωπο  και στις σχολικές επιτροπές ,  
ο δήμαρχος κρατά κλειστά τα… αυτιά του και προχωρά…  
πράττοντας κατά όπως τον ευχαριστεί. Βέβαια ο μη ορι-
σμός μελών στα Δ.Σ έφτασε στα γραφεία της κεντρικής 
Κυβέρνησης  και δη στο αρμόδιο ΥΠΕΣ άλλα και  στο ελε-
γκτικό όργανο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας Θράκης  με τη μορφή καταγγελιών  και την ελπίδα 
για… σωτηρία! Το τι μέλλει γενέσθαι θα το μάθουμε εν 
καιρώ…
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Αρχικά με τον όρο σε-
ξουαλική παρενόχληση 
(Σύμφωνα με το Ψήφι-
σμα του Συμβουλίου των Υπουργών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης του 1993, εννοούμε 
οποιαδήποτε ανεπιθύμητη συμπεριφορά 
σεξουαλικού χαρακτήρα (η οποία μπο-
ρεί να είναι είτε λεκτική είτε σωματική) 
που έχει ως αποτέλεσμα τη προσβολή της 
αξιοπρέπειας ενός ατόμου με τη δημιουρ-
γία εκφοβιστικού, εξευτελιστικού, ταπει-
νωτικού ή εχθρικού κλίματος (πρακτικά 
μπορεί να σημαίνει σεξουαλικά σχόλια, 
βλέμματα ακόμα και σωματικές επαφές) 
στο άτομο που την υφίσταται και έχει ως 
απότοκο το διασυρμό του ατόμου και τη 
δημιουργία ψυχολογικών νοσημάτων σε 
αυτό(άρθρο 337 Ποινικού Κώδικα, άρθρο 3 
Ν3896/2010). Η πρώτη απόπειρα ορισμού 
της «σεξουαλικής παρενόχλησης» έγινε εν 
έτει 1975 από τη φεμινίστρια Lin Farley σε 
συνεργασία με την Ένωση Εργαζομένων 
Γυναικών Νέας Υόρκης και αρχικά απαιτού-
νταν να υπάρχουν επαναλαμβανόμενα πε-
ριστατικά σεξουαλικής συμπεριφοράς-κάτι 
που αργότερα αποσύρθηκε με το σκεπτικό 
ότι ορισμένα περιστατικά ήταν τόσο ισχυρά 
που δε χρειάζονταν επανάληψη-, επίσης 
θεωρούνταν ότι συνδεόταν μόνο με τη σε-
ξουαλική δραστηριότητα κάτι που επίσης 
αποσύρθηκε. Η σεξουαλική παρενόχληση 
αποτελεί ένα κοινωνικό πρόβλημα στις μέ-
ρες μας-που όλο και πληθαίνουν τα άτομα 
υφίστανται παρενοχλήσεις-όμως καθίστα-
ται υποκειμενικό κριτήριο το εάν ένα άτομο 
έχει δεχτεί πραγματικά την παρενόχληση. 
Αυτό συμβαίνει λόγω των διαφορών των 
απόψεων των δυο φύλων ως προς το τι 
συνιστά παρενόχληση αλλά και λόγω του 
ότι ο συγκεκριμένος ορισμός μεταβάλλεται 
ανάλογα με τις εκάστοτε ιστορικές, πολιτι-
σμικές, πολιτικές ,οικονομικές και κοινωνι-
κές συγκυρίες.
Όσον αφορά στις παρενοχλήσεις στο χώρο 
εργασίας αυτές διακρίνονται είτε σε παρε-
νόχληση από τον εργοδότη ή προϊστάμενο 
προς τον εργαζόμενο-υφιστάμενο (ή αντί-
στροφα) είτε μεταξύ των συναδέλφων.
Όσον αφορά στη σεξουαλική παρενόχληση 
από συνάδελφο, ο δέκτης έχει τη δυνατότη-
τα βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 76/207/
ΕΟΚ να απευθυνθεί και αν ενημερώσει τον 

εργοδότη-διευθυντή του, 
ο οποίος θα πρέπει να λά-
βει όλα τα αναγκαία μέτρα 

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

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

Σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίαςkarfitsomata
Συνάντηση Γεωργαντά - Ιερώνυμου 

Με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, συναντήθηκε 
ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς. Ο υφυπουργός 
ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο έργο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
για την πορεία του εμβολιασμού καθώς και για τα μεγάλα θέματα του Νομού 
Κιλκίς. Επίσης συζητήθηκε και το πολύ σημαντικό ποιμαντικό έργο, το οποίο 
έχει επιτελέσει η Εκκλησία της Ελλάδος, καθ’όλη τη διάρκεια της πανδημίας.

Στη δομή Βαγιοχωρίου ο Καράογλου 
Τη Δομή Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Προσφύγων Βαγιοχωρίου επισκέ-

φθηκε ο Θεόδωρος Καράογλου. Ο βουλευτής της ΝΔ συνεχάρη την διοίκηση 
της δομής, τονίζοντας πως αποτελεί πρότυπο και το επίπεδο λειτουργίας της 
παραδειγματικό. 

Στον Ζαγοράκη ο Αναστασιάδης 
Με τον νέο πρόεδρο της ΕΠΟ Θοδωρή Ζαγοράκη συναντήθηκε ο βουλευτής 

της ΝΔ Σάββας Αναστασιάδης. Με φόντο το κύπελλο EURO 2004 που σήκωσε 
ως αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, οι κύριοι Ζαγοράκης και Ανα-
στασιάδης συζητήσαν στα γραφεία της ΕΠΟ  για το Ελληνικό ποδόσφαιρο, για 
το ερασιτεχνικό  ποδόσφαιρο και τις ομάδες της Β’ εκλογικής περιφέρειας Θεσ-
σαλονίκης. 

Εξακολουθούν τις βόλτες τα ... αγριογούρουνα 
στην πόλη

Συνεχίζουν τις βόλτες τους αμέριμνα τα αγριογούρουνα στη Θεσσαλονίκη. 
Αυτή τη φορά εντοπίστηκαν να σουλατσάρουν στο άλσος Συκεών και αμέσως 
στήθηκε επιχείρηση για να παγιδευτούν και να απομακρυνθούν. Αστυνομικοί 
απέκλεισαν το χώρο, ενώ επί τόπου βρέθηκαν υπάλληλοι του δασαρχείου και 
του δήμου Νεάπολης – Συκεών. Μένει να δούμε το επόμενο σημείο της πόλης 
όπου θα κάνουν την εμφάνιση τους τα ζώα.

Εμβολιασμος και κάλεσμα 
από τον Θεόδωρο Παπαδόπουλο

 Ολοκλήρωσε και τη δεύτερη δόση του εμβολιασμού του ο δήμαρχος Θέρ-
μης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος και με αυτή την ευκαιρία απηύθυνε κάλεσμα 
συμμετοχής στην επιχείρηση “Ελευθερία” σε όλους τους πολίτες. Ο δήμαρχος 
από το Κέντρο Υγείας Θέρμης έστειλε μήνυμα προς όλους να εμβολιαστούν 
ώστε να προστατέψουν την υγεία των ίδιων, καθώς και του οικογενειακού, ερ-
γασιακού και κοινωνικού περιβάλλοντός τους.

Η ΔΕΘ το ορόσημο 
Μπορεί προς το παρόν στο Μαξίμου να θέτουν τα σενάρια περί πρόωρων 

εκλογών στη σφαίρα της φαντασίας ωστόσο, ένα είναι σίγουρο: Ότι το χρονικό 
σημείο αναφοράς για να ανακατευτεί η «τράπουλα» θα είναι η φετινή ΔΕΘ. Η 
πορεία του εμβολιασμού έως το Σεπτέμβρη ίσως καθορίσει την τελική απόφαση 
του πρωθυπουργού οπως τουλάχιστον εκτιμούν τα πολιτικά στέκια της Θεσσα-
λονίκης. 

Περιμένουν – πάλι- αξιοποίηση
Από τη συζήτηση περί εκλογών ή ανασχηματισμού δε λείπουν οι βουλευτές 

Θεσσαλονίκης. Οι οποίοι προσδοκούν – επιτέλους – κάποια αξιοποίησή τους 
αφού έχουν – λένε – πληροφορίες ότι ο ανασχηματισμός θα εμπεριέχει περισ-
σότερους βουλευτές παρά τεχνοκράτες. Κι ότι ήρθε η ώρα τους... Κάτι που επα-
ναλαμβάνεται σχεδόν σε κάθε κουβέντα περί ανασχηματισμού αλλά στο τέλος 
τα αποτελέσματα είναι ...απογοητευτικά. 
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Υπάρχει φιλία μεταξύ ανδρών και γυναικών;

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 *

Οι ερευνητές 
διαπίστωσαν ότι 
ενώ οι γυναίκες 

γενικά δεν 
προσελκύονταν 

από τους άνδρες 
φίλους τους 
και έβλεπαν 

συχνότερα τη 
σχέση τους 

ως αυστηρά 
πλατωνική, οι 
άνδρες είχαν 

συνήθως 
ρομαντικά 

συναισθήματα για 
τις φίλες τους

opinion

Μπορούν δύο ετεροφυλόφιλοι άνθρω-
ποι να είναι «απλοί φίλοι»; Το ερώτημα αυτό 
έχει προκαλέσει συζητήσεις και έχει απα-
σχολήσει έντονα, αρκετούς από εμάς. 

Η καθημερινή εμπειρία δείχνει ότι οι μη 
ρομαντικές φιλίες μεταξύ ανδρών και γυ-
ναικών δεν είναι μόνο πραγματοποιήσιμες, 
αλλά συνηθισμένες - οι άνδρες και οι γυναί-
κες ζουν και εργάζονται τόσο κοντά. 

Η πιθανότητα παραμένει όμως είναι φαι-
νομενικά πλατωνική αποτελώντας απλώς 

μια πρόσοψη; Μήπως άραγε καλύπτο-
νται αμέτρητες σεξουαλικές παρορμή-
σεις κάτω από την επιφάνεια;

Τι λέει η έρευνα
Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι 

μπορεί να υπάρχει κάποια αλήθεια σε 
αυτήν την πιθανότητα και ότι μπορεί 
να πιστεύουμε ότι είμαστε ικανοί να 
είμαστε «απλά φίλοι» με μέλη του 
αντίθετου φύλου, αλλά η ευκαιρία (ή 
η αντιληπτή ευκαιρία) για τον «ρομα-
ντισμό» συχνά μας περιμένει στη γω-
νία, περιμένοντας να αναπηδήσει την 
πιο ακατάλληλη στιγμή έστω στιγμιαία 
με μία σκέψη που μπορεί να κάνουμε 
για το πως για παράδειγμα θα ήταν να 
ήμασταν σε συντροφική σχέση με το 
άλλο φύλο (τον/ την φίλη μας).

Σε μια μελέτη που πραγματοποι-
ήθηκε μεταξύ 88 ζευγαριών- φίλων 
μεταξύ τους, όλοι υποχρεώθηκαν να 
υποσχεθούν ο ένας μπροστά στο άλλο 
ότι δεν θα συζητούσαν τη μελέτη μετά 
την απομάκρυνσή τους από το εργα-
στήριο. Στη συνέχεια χωρίστηκαν και 
τους δόθηκε μια σειρά από ερωτήσεις 
για να μετρήσουν τα ρομαντικά τους 
συναισθήματα απέναντι στους φίλους 
τους με το αντίθετο φύλο.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ενώ 
οι γυναίκες γενικά δεν προσελκύο-
νταν από τους άνδρες φίλους τους και 
έβλεπαν συχνότερα τη σχέση τους ως 
αυστηρά πλατωνική, οι άνδρες είχαν 
συνήθως ρομαντικά συναισθήματα για 
τις φίλες τους. Μάλιστα, τα ευρήματα 
έδειξαν ότι όχι μόνο προσελκύονταν 
από τις υποτιθέμενες πλατωνικές φί-
λες τους, πίστευαν επίσης λανθασμένα 
ότι τα συναισθήματα ήταν αμοιβαία, και 
ήταν πιο πρόθυμοι να ενεργήσουν στην 

εσφαλμένα αντιληπτή αμοιβαία έλξη τους.
Επιπροσθέτως, οι άνδρες και οι γυναίκες 

διέφεραν και στο βαθμό στον οποίο είδαν 

τους ήδη δεσμευμένους φίλους τους ως 
πιθανούς ρομαντικούς συντρόφους. Συγκε-
κριμένα, οι άνδρες είχαν την ίδια πιθανότητα 
να επιθυμούν «ρομαντικές συναναστροφές» 
με «φίλες» δεσμευμένες όπως έκαναν και 
με όσες ήταν ελεύθερες από συντροφική 
σχέση, ενώ οι γυναίκες ήταν πιο ευαίσθητες 
στην κατάσταση της σχέσης των ανδρών φί-
λων τους και δεν έδειξαν να ενδιαφέρονται 
συχνά να ακολουθήσουν εκείνους που είχαν 
ήδη κάποια άλλη γυναίκα στη ζωή τους.

Μπορούν λοιπόν οι άντρες και οι γυναί-
κες να είναι απλώς φίλοι ή όχι;

Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι 
οι άνδρες, σε σχέση με τις γυναίκες, δυσκο-
λεύονται ιδιαίτερα να είναι «απλά φίλοι». 
Αυτό που κάνει αυτά τα αποτελέσματα ιδι-
αίτερα ενδιαφέροντα είναι ότι βρέθηκαν σε 
συγκεκριμένες φιλίες (θυμηθείτε, κάθε συμ-
μετέχων ρωτήθηκε μόνο για τον συγκεκρι-
μένο, πλατωνικό, φίλο με τον οποίο μπήκαν 
στο εργαστήριο). Αυτό δεν είναι μόνο μια 
επιβεβαίωση για τα στερεότυπα σχετικά με 
τα ‘σεξουαλικά επιρρεπή’ αρσενικά και τα 
‘αφελή- αθώα’ θηλυκά. Είναι άμεση απόδει-
ξη ότι δύο άτομα μπορούν να βιώσουν την 
ίδια ακριβώς σχέση με ριζικά διαφορετικούς 
τρόπους. Οι άντρες φαίνεται να βλέπουν μυ-
ριάδες ευκαιρίες για ρομαντισμό στις υπο-
τιθέμενες πλατωνικές φιλίες τους αντίθε-
του φύλου. Οι γυναίκες σε αυτές τις φιλίες, 
ωστόσο, φαίνεται να έχουν έναν εντελώς δι-
αφορετικό προσανατολισμό - έναν που είναι 

πραγματικά πλατωνικός.
Φαίνεται λοιπόν ότι συνολικά, αυτές οι 

μελέτες υποδηλώνουν ότι οι άνδρες και οι 
γυναίκες έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις 
για το τι σημαίνει να είναι «απλοί φίλοι» - και 
ότι αυτές οι διαφορετικές απόψεις έχουν τη 
δυνατότητα να οδηγήσουν σε προβλήμα-
τα. Αν και οι γυναίκες φαίνεται να είναι πιο 
γνήσιες στην πεποίθησή τους ότι οι φιλίες 
απέναντι στο φύλο είναι πλατωνικές, οι άν-
δρες πολλές φορές αδυνατούν να απενερ-
γοποιήσουν την επιθυμία τους για κάτι πε-
ρισσότερο. Και παρόλο που και τα δύο φύλα 
συμφωνούν συνολικά ότι η έλξη μεταξύ 
πλατωνικών φίλων μπορεί να οδηγήσει σε 
περισσότερες αρνητικές από θετικές κατα-
στάσεις, τα αρσενικά τείνουν να παραβλέ-
πουν αυτήν την άποψη.

Η κατάσταση κάθε ατόμου είναι διαφο-
ρετική και ο αριθμός των απόψεων σχετικά 
με αυτό το θέμα είναι πολυάριθμες. Ίσως 
ο καλύτερος τρόπος για να μετρήσουμε τη 
βιωσιμότητα των φιλικών σχέσεων μεταξύ 
των δύο φύλων είναι να χρησιμοποιήσουμε 
τα υποκειμενικά κριτήρια του κάθε ατόμου 
και συνεπώς της κάθε μοναδικής σχέσης.

 
*Η Νάνσυ Νενέρογλου είναι ψυχολό-

γος και συνιδρύτρια του Reggio Θεσσαλο-
νίκη.
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Είναι τελικά ...όλα του γάμου δύσκολα; Όλα του 
γάμου... είναι «όμορφα»…εξάλλου τίποτα εύκολο 
δεν έχει ομορφιά!  

Υπάρχει γαμπρός που πάτησε πόδι στη διορ-
γάνωση; Δεν υπάρχουν τόσο τολμηροί γαμπροί… 
Ίσως σε δυο ή τρεις περιπτώσεις και αυτές μετά από 
πολλές διαπραγματεύσεις και πάλι όχι για την τελική 
απόφαση. 

Η πιο περίεργη απαίτηση ζευγαριού... Να κάνει 
το γάμο του εν πλω την ώρα του ηλιοβασιλέματος.. 
Το καταφέραμε και αυτό! 

‘Εχει κλάψει νύφη επειδή ο κορονοϊός της χά-
λασε τα σχέδια; Οι νύφες θέλουμε να κλαίνε από 
χαρά, οπότε αν και έχει εκφράσει λύπη για τις αλ-
λαγές σχεδίων λόγω κορονοιου, βάζουμε τα δυνατά 
μας να φτιάξουμε τον γάμο των ονείρων της έστω 
και με τα νέα δεδομένα. Εξάλλου αυτή είναι η δου-
λειά μας, να βρίσκουμε τρόπο και να μετατρέπουμε 
τα δάκρυα απόγνωσης σε δάκρυα χαράς. Είμαστε και 
λίγο ψυχολόγοι. 

Πόσο σας δυσκόλεψε η πανδημία στην οργά-
νωση εκδηλώσεων; Ήταν στην αρχή ένα σοκ όπως 
για όλους.  Μας έδωσε όμως μετά το πρώτο μούδια-
σμα τη ώθηση για σκέψη και νέες ιδέες. Κάθε κρίση 
δημιουργεί ευκαιρίες. Έτσι διαμορφώσαμε πιο ευέ-
λικτους γάμους, πιο «φρέσκους», και εξελίξαμε την 
εφαρμογή Pixair για κινητά τηλέφωνα, ώστε να μη 
λείπει κανείς από το γεγονός, ακόμα και αν κάθεται 
στον καναπέ του σπιτιού του.

 Σε γάμους ή βαφτίσια υπάρχει μεγαλύτερη συ-
γκίνηση; Όταν γίνονται και τα δυο μαζί, κάτι το οποίο 
συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, τα δάκρυα πέφτουν 
βροχή…αλλά είναι τόσο όμορφα δάκρυα...!

 Ποιο σημείο της «νύμφης» του Θερμαϊκού 
σας εμπνέει... Ένας «ντόκος» στο λιμάνι, όπου η θέα 
ταξιδεύει το μυαλό και με εμπνέει να συζητώ με τον 
εαυτό μου. Αδειάζω και γεμίζω ταυτόχρονα

 Σας ...αποφεύγουν φίλοι γιατί φοβούνται ότι 
θα τους παντρέψετε; Τότε θα έπρεπε να αποφεύγω 
και εγώ τον ίδιο μου τον εαυτό.

 

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. 

Παντρεύεστε; Αν ναι, τότε ο Νίκος Βογιατζής είναι ο άνθρωπος σας. Για να οργανώσετε την ημέρα του γάμου χωρίς άγχος και με κάθε λεπτομέρεια στην εντέλεια. 
Ο θεσσαλονικιός διοργανωτής γάμων και βάπτισης που έχει καταφέρει όχι απλά να πηγαίνει ο ίδιος στη δουλειά με χαμόγελο, αλλά και να κάνει όλους γύρω του να 

χαμογελούν. ‘Οποτε κι αν κάνετε  το βήμα σκεφτείτε τον… Και στα δικά σας οι ελεύθεροι! 

Νίκος Βογιατζής 
Ο ορκισμένος εργένης 

γίνεται εύκολα ορκισμένος σύζυγος!

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 

Τι μπορεί να πείσει έναν αθεράπευτο εργένη να 
κάνει το επόμενο βήμα; Μια γυναίκα, όταν θέλει, έχει 
μεγάλη δύναμη. Ο ορκισμένος εργένης γίνεται εύκολα 
ορκισμένος σύζυγος, μπαμπάς όταν έρθει η κατάλλη-
λη ώρα ή βρεθεί το κατάλληλο άτομο.

 Αγαπημένη φράση που λέτε στα ζευγάρια... Ως 
άνθρωπος μισώ να επαναλαμβάνομαι. Οπότε θεωρώ 
πως η καλύτερη φράση είναι αυτή που μένει ως αί-
σθηση στα ζευγάρια μου, δεν έχει ειπωθεί ποτέ με λέ-
ξεις και την καθιστά μοναδική για το καθένα.
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Η Super league εξελίσσεται, αλλάζει και πρωτοπορεί με τις νέες καινοτομίες και 
τεχνολογικό εξοπλισμό που θα προσφέρει στις ομάδες

Επανάσταση... τεχνολογίας
Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο Υ

Το ποδόσφαιρο ολοένα και αλλά-
ζει, εξελίσσεται και η τεχνολογία τα τε-
λευταία χρόνια παίζει κυρίαρχο ρόλο 
σε αυτό. Τα... παραδοσιακά gps ήταν η 
πρώτη «επανάσταση» στο ποδόσφαι-
ρο υψηλού επιπέδου με τα τεχνολογικά 
μέσα που παρέχονται πλέον σε προπονη-
τές και ποδοσφαιριστές να... καλπάζουν, 
κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τα πάντα 
να περνούν από κόσκινο και τίποτα να 
μη μένει στη τύχη του, με τις ομάδες να 
τσεκάρουν πλέον και την παραμικρή 
λεπτομέρεια. Η SL επιχειρεί ενόψει της 
νέας αγωνιστικής σεζόν κάνει βήματα 
προόδου και θα παρέχει μέσω των χρη-
ματικών πόρων που απέκτησε από την 
Κοινή Υπουργική Απόφαση από την από-
δοση ποσοστού από το στοίχημα στην 
ομάδα δύο σημαντικά εργαλεία. Το πρώ-
το έχει να κάνει με το κομμάτι των πα-
ροχών, αφού θα προσφέρει στις 14 ΠΑΕ 
της Λιγκας τεχνολογικό εξοπλισμό μέσω 
του συστήματος VEO, ενώ το δεύτερο και 
ίσως ακόμα πιο σημαντικό έχει να κάνει 
με το σχέδιο βελτίωσης των αγωνιστι-
κών χώρων στα γήπεδα.

Η Karfitsa έψαξε, έμαθε και σας πα-
ρουσιάζει αναλυτικά τις λεπτομέρειες για 
τα παραπάνω.

VEO: Τεχνολογική επανάσταση
στα χέρια των προπονητών
Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να εξηγή-

σουμε με απλά λόγια τι είναι το προϊόν 
της VEO Technologies ApS. Είναι ένα σύ-
στημα καταγραφής με κάμερα, η οποία, 
χάρη στον ειδικό σχεδιασμό της, μπορεί 
να καλύπτει συνεχώς όλο το μήκος και 
πλάτος του γηπέδου, «σκανάροντας» 
επί της ουσίας κάθε κίνηση σε κάθε του 
γωνία. Στόχος και σκοπό δεν είναι άλλος 
από την μετέπειτα ανάλυση του από τα 
προπονητικά επιτελεία των συλλόγων. 
Επιπροσθέτως, μαζί με την κάμερα παρέ-
χεται και η δυνατότητα χρήσης του ειδι-
κού τρίποδα που ο στήλος του φτάνει τα 

επτά μέτρα ύψος έτσι ούτως ώστε να πα-
ρέχει καλύτερη γωνία για την καταγραφή 
της δράσης. Όσον αφορά τη χρήση του; 
Το μόνο που έχει να κάνει ο εκάστοτε 
προπονητής είναι να πατήσει το κουμπί 
της «εγγραφής» από το κινητό (υπάρχει 
σχετική εφαρμογή) και όλα τα υπόλοιπα 
αφήνονται... στο σύστημα. Με την απο-
θήκευση του υλικού στη βάση δεδομέ-
νων του κάθε χρήστη, το εργαλείο της 
VEO διαχωρίζει το πρώτο και το δεύτερο 
ημίχρονο, αλλά και φάσεις που ξεχώρι-
σαν, όπως για παράδειγμα τα γκολ, κάνο-
ντας ευκολότερη τη ζωή του προπονητή 
που ακολούθως θα ανατρέξει στο υλικό 
για να το αναλύσει και να το μοιραστεί με 
τους ποδοσφαιριστές και τους συνεργά-
τες του. Οι δυνατότητες του επαναστα-
τικού αυτού εργαλείου δεν σταματούν 

εδώ, αφού ο κάθε ποδοσφαιριστής έχει 
το δικό του προφίλ και οι προπονητές 
μπορούν να στείλουν ως προσωπικό ή 
ομαδικό μήνυμα σε όποιον ή όποιους 
θέλουν, όποια φάση κρίνουν, ανά πάσα 
στιγμή, ώστε να του επισημάνουν θετι-
κά και αρνητικά στοιχεία που εντόπισαν 
και να τον βοηθήσουν εύκολα, άμεσα 
και γρήγορα να καταλάβει το σωστό ή το 
λάθος που έπραξε. Γίνεται εύκολα αντι-
ληπτό, επομένως, ότι η συνεργασία της 
Super League με την VEO Technologies 
ApS, που έχει ως αντικείμενο τα τμήματα 
υποδομών, θα προσφέρει στους συλλό-
γους της κορυφαίας ελληνικής κατη-
γορίας ένα ιδανικό εργαλείο για να εξε-
λίξουν τη δουλειά τους, να κάνουν πιο 
εύκολη, αποτελεσματική και ουσιαστική 
τη διαδικασία της ανάλυσης. 

Η Grassform υπόσχεται 
αγωνιστικούς χώρους... χαλιά
Και αν το σύστημα VEO θα κάνει πολύ 

πιο εύκολη τη ζωή των προπονητών, η 
νέα παροχή της SL προς τα τις 14 ΠΑ-
Ε-μέλη του συνεταιρισμού θα κάνει τη 
ζωή των ποδοσφαιριστών, αλλά και του 
φίλαθλοι κοινού που θα παρακολουθεί 
τα παιχνίδια πολύ πιο ευχάριστη, ενώ 
παράλληλα θα δημιουργήσει και ασφα-
λείς συνθήκες διεξαγωγής των αγώνων. 
Κι αυτό διότι η εταιρεία «Grassform» 
υπόσχεται αγωνιστικούς χώρους... χα-
λιά. Οπότε, οι καιρικές συνθήκες θα πά-
ψουν πλέον να αποτελούν τροχοπέδη 
στις προσπάθειες των ομάδων. Πάμε να 
δούμε όμως πως και με ποιον τρόπο οι 
αγωνιστικοί χώροι των γηπέδων θα αλ-
λάξουν μορφή. Σε πρώτη φάση ξεκίνησε 
η αξιολόγηση τους. Αυτή περιλαμβάνει 
τη γεωτεχνική επισκόπηση για την λε-
πτομερή αποτύπωση, μεταξύ άλλων, του 
τύπου εδάφους, του βάθους του ριζικού 
συστήματος, το αποστραγγιστικό σύστη-
μα, τη μελέτη των κλιματικών δεδο-
μένων της κάθε περιοχής και τη μικρο-
κλιματική μελέτη του χώρου του κάθε 
γηπέδου, ώστε να καθοριστούν με ακρί-
βεια οι αποστραγγιστικές ανάγκες και οι 
ανάγκες σε φωτοσυνθετικά ενεργή ηλια-
κή ακτινοβολία. Στη συνέχεια, η δεύτερη 
φάση περιλαμβάνει τις διαδικασίες μετά 
την αξιολόγηση των γηπέδων, από την 
επιλογή της μεθόδου ανακατασκευής 
μέχρι και την παράδοση του έργου σε 
περίπτωση που γίνει ολική αντικατάστα-
ση του χλοοτάπητα. Τέλος, η τρίτη φάση 
περιλαμβάνει τον προγραμματισμό συ-
ντήρησης ενός έτους, με βάση τις προ-
διαγραφές που έχουν τεθεί (ξεχωριστά) 
για κάθε γήπεδο, ώστε να εξοικειωθούν 
όλοι οι εμπλεκόμενοι (φορείς, ΠΑΕ, συ-
ντηρητές) με τα αξιολογικά κριτήρια έτσι 
ούτως ώστε τα γήπεδα να είναι σε άριστη 
κατάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια της σε-
ζόν.



28 15.05.2021

ΠΑΟΚ και Αρης εξασφάλισαν ευρωπαϊκό εισιτήριο και η «Κ» παρουσιάζει όλα όσα 
θέλετε να ξέρετε για τη νεοσύστατη Conference League

Ευκαιρία υπέρβασης...
Μία αγωνιστική πριν το φινάλε 

της φετινής - διαφορετικές 
λόγω πανδημίας - σεζόν στη 

SL οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης 
πέτυχαν τον μίνιμουμ στόχο τους 
εξασφαλίζοντας ένα ευρωπαϊκό εισι-
τήριο για τη νεοσύστατη διοργάνωση 
της UEFA, το European Conference 
League. Βέβαια, ουδόλως τιμά το 
ελληνικό ποδόσφαιρο το γεγονός πως 
από τούδε και στο εξής - και μέχρι 
νεωτέρας - δεν θα έχουμε εκπρόσωπο 
στο Europa League, ωστόσο με βάση 
αυτά τα δεδομένα θα πορευτούν οι 
ΠΑΟΚ και Άρης, που μέσα από την 
πορεία τους συνολικά στο φετινό πρω-
τάθλημα κατάφεραν - σχετικά - εύκολα 
να κλείσουν το... εισιτήριό τους. 

Ο ΠΑΟΚ με το εντυπωσιακό ντεμα-
ράζ του στα φετινά πλέι οφ, «καθάρισε» 
από νωρίς την μπουγάδα και όχι απλώς 
βγήκε στην Ευρώπη για μία ακόμα σε-
ζόν, αλλά τερμάτισε και στην 2η θέση 
της βαθμολογίας. Ο Άρης, μπορεί να χά-
λασε την εικόνα του στα πλέι οφ, όμως 
και πάλι, η απόδοση που είχε στο μεγα-
λύτερο κομμάτι της σεζόν του χάρισε την 
έξοδο στην Ευρώπη για τρίτη σερί σεζόν, 
κάτι που είχε να συμβεί από της σεζόν 
1979-1981, δηλαδή τριάντα χρόνια πριν. 

Ποια είναι όμως η νέα αυτή Λίγκα; 
Ποιο το σύστημα διεξαγωγής της και από 
ποιον προκριματικό γύρο θα ριχθούν στη 
«μάχη» οι ελληνικές ομάδες; Η Karfitsa 
σας έχει όλες τις απαντήσεις...

Η νέα διοργάνωση 
και το σύστημα διεξαγωγής της
Η λογική της UEFA ήταν να δώσει τη 

δυνατότητα σε πιο μικρές χώρες που δεν 
έχουν ομάδες με μεγάλη ποδοσφαιρική 
δυνατότητα την ευχέρεια να ξεχωρίσουν 
σε έναν ευρωπαϊκό θεσμό. Με βάση τα 
παραπάνω θεσμοθετήθηκε η νεοσύ-
στατη Conference League στην οποία... 
ποδαρικό για την Ελλάδα θα κάνουν 
ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και η ΑΕΚ. Ουσιαστικά 

στη διοργάνωση αυτή θα συμμετέχουν 
ομάδες που τα εγχώρια πρωταθλήματα 
βρίσκονται από την 15η θέση και κάτω 
στο συνολικό ranking της UEFA.  Με τα 
προηγούμενα δεδομένα που γνωρίζαμε 
μέχρι και σήμερα υπήρχε το Champions 
League των 32 ομάδων κι το Europa 
League των 48. Από την επόμενη σεζόν 
θα υπάρχουν πλέον τρεις κατηγορίες 

(προστίθεται το Conference League) που 
θα αποτελούνται από 32 ομάδες η κάθε 
μία. Σε ότι αφορά το format αυτών θα εί-
ναι με οκτώ γκρουπ των τεσσάρων ομά-
δων (διπλοί αγώνες) και έπειτα θα ακο-
λουθεί η φάση των νοκ άουτ παιχνιδιών. 

Το format συμμετοχής στους 
ομίλους του Conference League 

Σχετικά με το πως λειτουργεί το σύ-
στημα για την πρόκριση των ομάδων 
το γενικό πλαίσιο και η βασική αρχή εί-
ναι πως η ομάδα που αποκλείεται από 
προκριματικό του Champions League 
να πηγαίνει στην διαδικασία πρόκρισης 
του Europa League και εάν αποκλειστεί 
και εκεί να πηγαίνει στα προκριματικά 
του Conference League. Έτσι μπορεί 

Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο Υ
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opinion
Το 3Χ3 του Αρη εγγύηση

για ανάλογη συνέχεια

Αύριο μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ θα ξέρει ο Αρης 
σε ποια τελικά βαθμολογική θέση θα τερματίσει στο 
Πρωτάθλημα. Αν δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο από 
την εκκρεμοδικία που έχει με το θέμα Λάσκοφ, η τε-
λική του κατάταξη θα έχει μόνο αξία γοήτρου. 

Ο Αρης κατάφερε να τερματίσει δεύτερος στην 
κανονική περίοδο του Πρωταθλήματος, αποτέλε-
σμα που δεν πρέπει να περνάει απαρατήρητο και 
παλεύει τώρα για τρίτος ή τέταρτος. Το δεύτερο ήταν 
άλλωστε ο αρχικός στόχος των «κίτρινων», κατά 
δήλωση του Θόδωρου Καρυπίδη, στο ξεκίνημα της 
αγωνιστικής περιόδου. Βεβαίως είχε μιλήσει και για 
καλή πορεία στο Κύπελλο η οποία σταμάτησε για 
τους «κίτρινους’’ με άδοξο τρόπο στους προημιτε-
λικούς. 

Το σημαντικότερο πάντως για τον Αρη είναι ότι 
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά παίρνει ευρωπαϊκό 
εισιτήριο κι αυτή είναι επιτυχία που δεν έχει προη-
γούμενο. Επέστρεψε πριν από ισάριθμα χρόνια από 
την… άγονη γραμμή και έκανε αισθητή την παρου-
σία του στη Super League1. Περισσότερο φέτος που 
εντυπωσίασε με την απόδοση του στην κανονική 
διάρκεια του Πρωταθλήματος, αλλά είχε χαμηλές 
πτήσεις στα πλέϊ οφ. Εικόνα η οποία προβλημάτισε  
και πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο σκέψης για το 
χτίσιμο της ομάδας της επόμενης αγωνιστικής περι-
όδου. Οι «κίτρινοι» επέστρεψαν δυναμικά στη Super 
League1 και από τη στιγμή που μπερδεύονται για τα 
καλά στα πόδια των big4 δικαιούνται να έχουν και 
μεγαλύτερες απαιτήσεις. Απέδειξαν ότι η δυναμική 
τους είναι ικανή για να παίζουν πρωταγωνιστικό 
ρόλο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

Και από τη στιγμή που κατάφερε να κινείται 
στα ψηλά του βαθμολογικού πίνακα σημαίνει ότι 
η ομάδα έχει μέταλλο και ότι ο Θόδωρος Καρυπί-
δης έχει ωριμάσει παραγοντικά μαθαίνοντας από τα 
λάθη του. Αρα με αποφάσεις οι οποίες θα έχουν τη 
σφραγίδα του ρεαλισμού και όχι του νεοπλουτισμού 
και του παρορμητισμού, ο Αρης μπορεί να χτίσει μία 
ομάδα ικανή για να κάνει και τη νέα αγωνιστική πε-
ρίοδο αισθητή την παρουσία της στο Πρωτάθλημα 
και το Κύπελλο.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

μία ομάδα να έχει την ευχέρεια να συμμετάσχει και στις 
τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις σε μία σεζόν πριν καν 
αρχίσει η φάση των ομίλων. Η πιο σοβαρή... επιπλοκή 
στο format θα υπάρχει μεταξύ της φάσης των ομίλων 
και των νοκ άουτ αγώνων για τη φάση των «16». Εκεί 
θα υπάρχει ένας προκαταρκτικός νοκ άουτ γύρος μεταξύ 
των ομάδων που θα έχουν πάρει τη 2η θέση στα γκρουπ 
του Conference League και τις ομάδες που θα έχουν δι-
ασφαλίσει την 3η θέση στα γκρουπ του Europa League. 
Αυτός ο γύρος θα καθορίσει τις ομάδες που θα πηγαίνουν 
στη βασική νοκ άουτ φάση του Conference League μέχρι 

να προχωρήσει η διοργάνωση και να φτάσει στον μεγάλο 
τελικό (διπλοί όλοι οι αγώνες της νοκ άουτ φάσης).

Tα οικονομικά μπόνους και από που
ξεκινούν οι ελληνικές ομάδες
Εν αντιθέσει με όσα γνωρίζατε για το Europa League, 

δεν παίζει κανένα ρόλο από φέτος, η βαθμολογική θέση 

στην οποία τερμάτισαν οι τρεις ομάδες που κατέκτησαν 
ένα... εισιτήριο για το Conference League. Δηλαδή, ΠΑΟΚ, 
Άρης, και ΑΕΚ θα ξεκινήσουν τις προσπάθειές τους στα 
μέσα του Ιούλη από τον β’ προκριματικό γύρο. Κοινώς 
για να προκριθούν στους ομίλους θα πρέπει να ξεπε-
ράσουν τρεις προκριματικούς γύρους. Σε ό,τι αφορά τα 
οικονομικά δεδομένα της νέας Λίγκας, αυτά δεν θα απέ-
χουν αρκετά από αυτά του Europa League. Άλλωστε, 
ξεκάθαρη είναι η πρόθεση της UEFA να μην υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές ανάμεσα στη συμμετοχή στο UEFA 

Europa League και στο UEFA Europa Conference League. 
Στο Europa Conference League θα γίνουν συνολικά 141 
αγώνες σε 15 αγωνιστικές εβδομάδες, ακριβώς όπως και 
στο Europa League. Ο νικητής του Europa Conference 
League θα κερδίζει αυτόματα το εισιτήριο για το Europa 
League της επόμενης περιόδου. Τέλος, τα ματς θα διεξά-
γονται τις Πέμπτες στις 19:45 και στις 22:00.
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Η αίθουσα τέχνης & σεμιναρίων «ΧΡΩΣΤΗ-
ΡΑΣ» είναι ένας πολυχώρος που διευθύνεται από 
την Εύη Κυρμακίδου-εικαστικό, απόφοιτο της 
Σχολής Καλών Τεχνών του Π.Δ.Μ και Υποψήφια 
Διδάκτορα του Πολυτεχνείου Κρήτης και τον Σπύ-
ρο Κωστόπουλο-εικαστικό, απόφοιτο της Σχολής 
Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Στην αίθουσα τέχνης, 
γραμμάτων και πολιτισμού «ΧΡΩΣΤΉΡΑΣ» υπάρ-

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

τικής Κοινότητας, Δήμου Θεσσαλονίκης) 
Θεσσαλονίκη Τ.Κ 54645
e-mail: xrostirasart@gmail.com             
Τηλ: 2310833460
Fb page: Χρωστήρας πολυχώρος τέχνης και σε-
μιναρίων
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα καφέ της Λ.Νίκης και της Αριστοτέ-
λους, αλλά και σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστο-

τέλους με Τσιμισκή κάθε Σάββατο και Δευτέρα πρωί.

ΚΕΝΤΡΟ
Apallou Mητροπόλεως 51, 2310228898
Noon Μητροπόλεως 51,  231 028 4212
ΒUTLER Μητροπόλεως  42, 2310281350
Canteen Δημ. Γούναρη 7, 2310228520
Chilai Α.Μηνά 4, 2313054500
ErgonAgora Παύλου Μελά 42,  
2310288008
Ernest Λ.Νίκης13 ,2310242241
GarçonBrasserie Αγίας Σοφίας 2, 
2310253033
KitchenBar Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσα-
λονίκης, 2310502241
Plaisir Μητροπόλεως 9, 2310277444
Woods, Αριστοτέλους  12 , 2310228030
Warehouse 7, Εντός ΟΛΘ, 2313051669
ΔΕΘ Helexpo Γραφείο Διοίκησης, 
Eγνατία 154, 231 029 1598
Ντερλικατέσεν, Κούσκουρα 7, 
2310230326
Allegro Mέγαρο Μουσικής, 25ης Μαρτί-
ου- Παραλία, 2310896081
Oλύμπιον Πλ. Αριστοτέλους 10 
,2310284001
Ταβέρνα Διάβαση, Παύλου Μελά 13 
&Τσιμισκή,2310220596
Local Café, Π.Π.Γερμανού 17, 
2310223307
Manoir Café, Κατούνη 31, 6973-808906
Ψησταριά Διαγώνιος, Στρατηγού Καλλά-
ρη 13,2310260958
Υψιλον, Εδέσσης 5, 2310530480
Tribeca, Λ.Νίκης 21,  2310226604
Αχίλλειον, Λ.Νίκης 37, 2310229330
Ciel, Λεωφ.Μεγ.Αλεξάνδρου 12, Νέα 
Παραλία, 2310888000
One, Καρόλου Ντηλ 1, 2310256585
Βox Café , Αριστοτέλους 5, 2310267992
Αθιβολή, Κατούνη 15 Λαδάδικα, 
2310508509
Εστιατόριο Κρητικός, Λ.Νίκης 3, 
2310222199
Simons, Ερμού 57, 2310 272778
Τitania, Τσιμισκή 139,  2310 220985
Dandelion, Χρ.Σμύρνης 17, 231 023 
4208
Αρλεκίνος Κρέπες, Τσιμισκή 102,  231 
027 1001
Ξαρχάκος Καφέ, Πάρκο Χανθ, 
6970368006
Green Family, Βατικιώτου 26-28 Πλ. 
Άθωνος, 2310 257503
Βεργίδης Ζαχαροπλαστείο, Ελευθείας 6, 
Τριανδρία, 6981004425
Εστιατόριο Τσαρούχας, Ολύμπου 78, 
2310271621
Φαρμακείο, Μητροπόλεως 133, 
2310224919
Παραδοσιακόν, Αριστοτέλους 3 και 
Τσιμισκή, 2310242200
High School Pizza Bar,  Λ.Νίκης 9A, 
2310286161
Μikel, Αγίας Σοφίας 40, 2310279959
Blues Bar, Ολύμπου 84, 2310220979
P-Pole, Παύλου Μελά 25, 2310285528
Μenta,Κομνηνών 20, 2313016593
Old Street, Κομνηνών 15, 2310225890
Navona, Λεωφ.Μεγ.Αλεξάνδρου 2, 
2310897444
Gatsby, Eρμού 21 KAI  Βενιζέλου Ελευθε-
ρίου, 2316009396
Mikel, Λ.Νίκης 67,2310283507
Chalkos Gallery Ιουστινιανού 21, 

2310250956
Παραδοσιακό Κούσκουρα 4, 
2310262478
Pepper, Λεωφ.Νίκης 55, 2310257781
Θερμαϊκός Bar, Λεωφ.Νίκης 21, 
2310239842
Elyti Café, Λεωφ.Νίκης 33, 2310265455
Castello, Λεωφ.Νίκης 53, 2310238366
Esatto, Λεωφ.Νίκης 45, 6947308786
Ensayar, Λεωφ.Νίκης 63, 6987978218
Boulevard, Λεωφ.Νίκης 23, 2313033733
Oberon, Λεωφ.Νίκης 13, 2310228400
Blanc Gastrobar, Λεωφ.Νίκης 9, 
2310238294
Le Nouveau Café, Πλατεία Αριστοτέλους 
2, 2310224557
Mangiare Gastro Bar, Μητροπόλεως 20, 
2310223739
Gellissimo Biscoto, Προξένου Κορομη-
λά 8, 2313087125
Café Balkan, Προξένου Κορομηλά 3, 
2310233992
Villa Bianca, Βασιλίσσης Όλγας 180 και 
Θεμιστοκλή Σοφούλη 3, 2310427555
Μakedonia Tv, 26ης Οκτωβρίου 90 Porto 
Center,  2310504300
Tv-100 - Fm-100, Νικ.Γερμανού  1, 
Γραφείο Προγράμματος Θεσσαλονίκη, 
2310261100
Atlas Tv, Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ Περίπτε-
ρο 1, 1ος ορ., Γραφείο Καμελίδη Αντώνη, 
2310501006
Βεργίνα TV, Λεωφ.Στρατού 31,Γρα-
φείο Προγράμματος Θεσσαλονίκη,  
2310831062
Εγνατία Tv, Αν.Γεωργίου 21 εντός 
Βίλκας, Γραφείο Χριστοφορίδης Μπάμπης, 
2310500005
Πλατεία Assos Odeon, Τσμισκή 45, 
2310290290
Public, Tσιμισκή 24, 2310227288
Citymed, Προξένου Κορομηλά 26, 
2310265392
 Βιοκλινική, Μητροπόλεως 86, 
2310372600
Δικηγορικός Σύλλογος, 26ης Οκτωβρί-
ου 5 Δικαστικό Μέγαρο, 2310500860
Ιατρικός Σύλλογος, Πλατεία Αριστοτέλους 
4, 2310262300
ΚΕΠ, Αγγελάκη 4, 2313306000

ΔΥΤΙΚΑ
Mεζέ Μεζέ Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 
2310700100
Μονή Λαζαριστών Κολοκοτρώνη 21, 
Παύλου Μελά, 2310650999
Subito, Π.Μελά, Εύοσμος, 2310706600
Ζαχαροπλαστείο Παπασωτηρίου, Αντώ-
νη Τρίτση 100, Εύοσμος, 2310660300
Times Café Bar, Αγνώστου Στρατιώτου 
25, Πολίχνη, 2310-600885
Looney Bean, Κώττα Ρούλια,  (Εντος 
εμπορικού κέντρου City Gate 2ος  ορ.), 
2310538627
Eurochannel, Προέκταση Σμύρνης άνω-
θεν περιφεριακού, Εύοσμος 2310706325, 
γραφείο Ρήγας Φεραίος
Barista, 25ης Μαρτίου 20, Ευκαρπία, 
6936930404
Μint, Ανδ.Παπανδρέου 115, Νεάπολη, 
2311243610
Il Posto, Πλατεία Ευόσμου,2310768831
Il Posto, Μεγ.Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 

2310704999
Calderon, Επταπυργίου 82, Συ-
κιές,2313039993
U bar project, Μεγ.Αλέξανδρου 93, 
Εύοσμος,2310776002
Café Espelho, Χρ.Σμύρνης 26, Σίν-
δος,6976996302
Pr Café, Π.Μελά 25, Εύοσμος, 
2311242181
Vegera Café, Παύλου Μελά, Πεζόδρομος 
Ευόσμου, 2310704696
Elixir γυμναστήριο, Κρυστάλλη 3, Μετέ-
ωρα, 2310639952
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 256 
Μενεμένη , 2310584000
Αστυνομικό Μέγαρο, Μοναστηρίου 326, 
2310388000
Κτελ Μακεδονίας, Γιαννιτσών 244, 
2310595400
Μπουγάτσα Μπατής, Παναγίας Φανερω-
μένης 33, 231 051 0355

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
Boheme, ΑπολλώνειαΠολιτεία , 
2310477497
Hondos Center Apollonia Λεωφόρος Γε-
ωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000
Erfon Agora, Λεωφόρος Γεωργικής 
Σχολής 50, 2311119222
Shark Bar Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 
2310416855
Γένεσις , Τέρμα 17 ης Νοέμβρη 
,2310984000
Ανατολικό , Μεταμορφώσεως 40, Καλα-
μαριά, 2310419654
Mercado, Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 
13 , Καλαμαριά , 2310402017
Coffice Books & Coffee, Αιγαίου 62, 
Καλαμαριά, 2310403550
Το Νέον Καφενείον, Γρηγορίου Λαμπρά-
κη 205, Άνω Τούμπα, 2310900707
Papillon, Γρηγορίου Λαμπράκη 207,Άνω 
Τούμπα, 2310908680
Le Monde Café, Μαρία Κάλλας 3 Ποσει-
δώνιο, 2313038414
Remvi, Κανάρη 2, Καλαμαριά, 
2310433100
La Bistecca, Καπετανίδου 2 & Θεμ.
Σοφούλη 77, Καλαμαριά, 2310410999
Baraki, Διογένους 42, Κάτω Τού-
μπα,2313026226
Theros, Ακτής 2 & Φιλίππου, Περαία, 
2392020510
Zebra, Νικ.Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 
2310304674
Λόρδον, Πλατεία Παρομάνα 19, Θέρ-
μη,2310024900
Lodge, Καρ.Δημητρίου 4, Θέρ-
μη,2310024943
Rumors, Πλατεία Παρομάνα 20, Θέρμη, 
2310024717
Day-night, Κων.Καραμανλή 
97,2310949554
Τάσος Ζαχαροπλαστείο, Κομνηνών 16 
Πανόραμα, 2310342103 
Dio Con Dio, Παπαδοπούλου 13 Πανόρα-
μα, 2310344294
Nelson, Κομνηνών 27 Πανόραμα, 
6944863248
Εστιατόριο Κρητικός, Βενιζέλου 5 Πανό-
ραμα, 2310332810
Παραδοσιακό, Παπαδοπούλου 17 Πανό-
ραμα, 2310344803

Noah, Κομνηνών 3 Πανόραμα, 
2310331331
Κλινική Θέρμης, 14ο χλμ.Θεσσαλονί-
κης-Ν.Μουδανιών, Θέρμη, 2310024800
Green Family, Θεμ.Σοφούλη 34, Καλα-
μαριά,2310429044
Green Family, Λεωφ.Κομνηνών 27, 
Πανόραμα, 2310029820
Ζαχαροπλαστείο  Mrs Candys, Γ.Παπαν-
δρέου 23, Μαρτίου, 2310852698
Tennis Collective Club Asteras, Όπι-
σθεν Ανώτατη Σχολή Πολέμου, Πατριαχικά 
Πυλαίας
Elixir γυμναστήριο, Βας.Γεωργίου 15, 
Ευζώνων, 2310859880               
Elixir γυμναστήριο, Βας.Όλγας 16, 
2310887490
Elixir γυμναστήριο, Λασκαράτου 15 & 
Κιμ.Βογα 99, 2310419754
Elixir γυμναστήριο, Καρακάση 14 & 
Μαρασλή, Μαρτίου, 2310306153
Elixir γυμναστήριο, Γιάννη Αγγέλου 30, 
Χαριλάου, 2310316931
E-Fit Soma, Καθ.Ρωσσίδου 3Α (πλησίον 
Θεμ.Σοφούλη), Καλαμαριά, 2311267404
Vlachos Medical Center, Κ.Παλαμά 33, 
Καλαμαριά, 2311272295
Serata Café, Νικ.Πλαστήρα 9, Αρετσού 
Καλαμαριά, 6977016764
Kafe Passion, Θεμ. Σοφούλη 17, Καλα-
μαριά,2310429814
Plaisir, 11ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδα-
νιών Mediterranean Cosmos,2310472706
The Prince, 11ο  χλμ. Θεσσαλονί-
κης-Μουδανιών Mediterranean Cosmos, 
2310028559
Tothelo, 11ο  χλμ. Θεσσαλονίκης-Μου-
δανιών Mediterranean Cosmos, 
2310472291
Brulee, 11ο  χλμ. Θεσσαλονίκης-Μου-
δανιών  Mediterranean Cosmos,  
2310474268
Biscoto Coffee, 11ο  χλμ. Θεσσα-
λονίκης-Μουδανιών  Mediterranean 
Cosmos,2310472333
La Pasteria, 11ο χλμ. Θεσσαλονί-
κης-Μουδανιών Mediterranean Cosmos, 
2310472262
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Ασκλη-
πιού 10 , Πυλαία  , 2310400904
Αεροδρόμιο Μακεδονίας

ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ
Δημαρχείο Θεσσαλονίκης
Δημαρχείο Νεάπολης Συκεών
Δημαρχείο Παύλου Μελά
Δημαρχείο Αμπελοκήπων
Δημαρχείο Ευόσμου Κορδελιού
Δημαρχείο Δέλτα
Δημαρχείο Πυλαίας Χορτιάτη
Δημαρχείο Καλαμαριάς
Δημαρχείο Θέρμης
Δημαρχείο Θερμαϊκού
Δημαρχείο Ωραιοκάστρου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο,
Αριστοτέλους 27,
Εμπορικό και Βιομηανικό 
Επιμελητήριο , Τσιμισκή 29
Επαγγελματικό Επιμελητήριο, 
Αριστοτέλους 27
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Σημεία διανομής




