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Ο
ΟΠΑΠ συµµετέχει ενεργά στη στήριξη της 
Θεσσαλονίκης που δοκιµάζεται από τον 
κορωνοϊό και ενισχύει το σύστηµα Υγεί-

ας και τις τοπικές Αρχές. Συγκεκριµένα, πραγµατο-
ποιεί δωρεά υλικού και εξοπλισµού στο «Ιπποκρά-
τειο» Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης, τον δήµο 
Θεσσαλονίκης και τη Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυν-
ση της πόλης. Στο «Ιπποκράτειο», το οποίο είναι νο-
σοκοµείο αναφοράς, ο ΟΠΑΠ προσφέρει εξοπλι-
σµό που δίνει τη δυνατότητα θεραπευτικών και δι-
αγνωστικών παρεµβάσεων στον θάλαµο νοσηλεί-
ας ασθενών µε λοίµωξη COVID-19. Συγκεκριµένα, 
δίνει οκτώ συσκευές υψηλής ροής οξυγόνου, τρεις 
φορητούς αναπνευστήρες, φορητό ακτινολογικό 
µηχάνηµα, δύο απινιδωτές και φορητό υπέρηχο. 

Ο διοικητής του νοσοκοµείου, Νικόλαος Αντω-
νάκης, για τη στήριξη της εταιρείας σηµειώνει: 
«Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που το πολύ επι-
βαρυµένο επιδηµιολογικό φορτίο του κορωνοϊού 
COVID-19 δοκιµάζει τα όρια του ‘‘Ιπποκράτειου’’ 
Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης, η χειρονοµία 
αυτή αποτελεί απόδειξη της κοινωνικής ευαισθησί-
ας του ΟΠΑΠ, ενώ µας δίνει τα απαραίτητα εφό-
δια και τη δύναµη που χρειαζόµαστε για να συνε-
χίσουµε να προσφέρουµε τις υπηρεσίες µας στους 
ασθενείς που έχουν ανάγκη». 

Επιπλέον, o ΟΠΑΠ ανέλαβε να καλύψει τις ανάγκες 
του δήµου και της Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυν-
σης Θεσσαλονίκης σε υγειονοµικό υλικό, το οποίο 
είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση των αρµο-
διοτήτων τους. Συγκεκριµένα, προσφέρει στη Γε-
νική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Θεσσαλονίκης σηµα-
ντικό αριθµό προστατευτικών µασκών και γάντια 
µιας χρήσης. Επίσης, διαθέτει 5.400 φιάλες αντι-
σηπτικού στον δήµο Θεσσαλονίκης για την κάλυ-
ψη των αναγκών στα δηµοτικά κτίρια. 

Ο δήµαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρ-
βας, εκφράζοντας τις ευχαριστίες των δηµοτών 

της Θεσσαλονίκης και του ίδιου προσωπικά για 
την έµπρακτη συµπαράσταση του ΟΠΑΠ σε αυ-
τή τη δύσκολη στιγµή για την πόλη, επισηµαίνει: 
«Είµαι βέβαιος ότι οι Θεσσαλονικείς γνωρίζουν ότι 
ο ΟΠΑΠ είναι µαζί µας σε ό,τι σηµαντικό συµβαί-
νει στην πόλη».

Από την πλευρά του, ο γενικός αστυνοµικός δι-
ευθυντής Θεσσαλονίκης, υποστράτηγος Λάζαρος 
Μαυρόπουλος, εξέφρασε τις πλέον θερµές ευχα-
ριστίες του για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών 

από τον ΟΠΑΠ και σηµείωσε: «Στην εξαιρετικά δύ-
σκολη περίοδο, στην πρωτόγνωρη αυτή συγκυρία 
που βιώνουν η χώρα και η κοινωνία µας λόγω της 
πανδηµίας του κορωνοϊού, αισθάνοµαι την ανάγκη 
να σας συγχαρώ για το αίσθηµα κοινωνικής ευθύ-
νης, για την αλληλεγγύη και την ενεργό συνεισφο-
ρά σας στην κοινωνία, µε το ολοκληρωµένο πρό-
γραµµα εταιρικής υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ στον  
τοµέα της Υγείας, µε στόχο να συµβάλετε ενεργά 
στην αντιµετώπιση της διασποράς της COVID-19».

Εφόδια και 
δύναμη στο 

μέτωπο κατά της 
πανδημίας με 

δωρεές υλικού 
και εξοπλισμού 

στην κρίσιμη 
μάχη που δίνει η 
συμπρωτεύουσα

Ανάσα από τον ΟΠΑΠ στη Θεσσαλονίκη

Σύµφωνα µε πληροφορίες, η ΕΥΠ, που 
ασχολήθηκε το τελευταίο διάστηµα µε αυ-
τό το θέµα, ήδη έχει ενδείξεις πως αυτές 
οι ποσότητες προορίζονταν για δοµές φι-
λοξενίας µεταναστών στην Ελλάδα, προ-
κειµένου να γίνει χρήση τους από άτοµα 
που θα λειτουργούσαν ως αποσταθερο-
ποιητικός παράγοντας στο εσωτερικό των 
κέντρων φιλοξενίας. Οι άνθρωποι αυτοί 
έχουν πάρει µέρος σε µάχες του Ισλαµι-
κού Κράτους και θεωρούνται φανατικοί 
ισλαµιστές. Οµως, όσο διάστηµα βρίσκο-

νται στην Ελλάδα, δεν έχουν δώσει καµία 
αφορµή στις Αρχές ώστε να ασχοληθούν 
µαζί τους. 

Μάλιστα, πολλά στοιχεία για την ταυ-
τότητα αυτών των ανθρώπων φέρεται να 
έδωσαν παλαιοί συµπολεµιστές τους, που 
ήδη βρίσκονται στα χέρια των ελληνικών 
Αρχών, καθώς εντοπίστηκαν κατά διαστή-
µατα από την Αντιτροµοκρατική Υπηρε-
σία, έπειτα από την αποκάλυψη της δρά-
σης τους στη Συρία. Πρόκειται για συνολι-
κά πέντε άτοµα, τα οποία έχουν απαρνη-
θεί το παρελθόν τους και είναι διατεθειµέ-

να να συνεργαστούν µε τις Αρχές.
Ηδη οι 70 ύποπτοι τζιχαντιστές βρίσκο-

νται σε καθεστώς αθέατης επιτήρησης από 
την Αντιτροµοκρατική, προκειµένου να δι-
απιστωθούν οι κινήσεις τους στην Ελλά-
δα, αλλά και οι διαδικτυακές επαφές τους 
στην Ευρώπη µε κλειστές οµάδες στα social 
media, µέσω των οποίων επιχειρείται η ρι-
ζοσπαστικοποίηση ατόµων που διαβιούν 
σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και δεν εί-
χαν ποτέ συµµετοχή στις µάχες του Ισλα-
µικού Κράτους. 
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Ε
ως και 70 άτοµα που διαµένουν σε 
προσφυγικές δοµές βρίσκονται στο 
µικροσκόπιο της Αντιτροµοκρατικής 

Υπηρεσίας, ως ύποπτα για σχέσεις µε το 
ISIS και τη διεθνή τροµοκρατία. Σύµφωνα 
µε πληροφορίες της Realnews, οι ελληνι-
κές Αρχές έχουν εστιάσει σε αυτά τα συ-
γκεκριµένα άτοµα, µετά από πληροφορί-
ες που έφτασαν στη χώρα µας από τη Γαλ-
λία, το Βέλγιο, την Αυστρία και τη Γερµα-
νία. Πρόκειται για ανθρώπους που κατά-
γονται κυρίως από τη Συρία, αλλά και από 
την Αλγερία, το Μαρόκο, τη Νιγηρία και 
τη Σοµαλία. 

Παράλληλα, µε προσοχή ερευνάται τό-
σο από την Αντιτροµοκρατική όσο και από 
τη ∆ίωξη Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττι-
κής ένα περίεργο φαινόµενο που έχει πα-
ρατηρηθεί στα σύνορα της Ελλάδας µε την 
Τουρκία, στην περιοχή του Εβρου.

Το τελευταίο διάστηµα, όπως έχει απο-
καλύψει ήδη η «R», παρατηρείται το φαι-
νόµενο µετανάστες που περνούν τα σύ-
νορα να µεταφέρουν µεγάλες ποσότητες 
του «ναρκωτικού των τζιχαντιστών», όπως 
ονοµάζεται στην Ευρώπη. Πρόκειται για το 
ναρκωτικό «captagon», µε το οποίο ντοπά-
ρονταν οι µαχητές του ISIS στα µέτωπα τις 
Συρίας, ώστε να αισθάνονται άτρωτοι και 
παράλληλα να πολεµούν επί ώρες χωρίς 
να έχουν ανάγκη ξεκούρασης.

Στο µικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ.
70 ύποπτοι τζιχαντιστές
Μετά από πληροφορίες 
που έφτασαν στην Ελλάδα 
από τέσσερις ευρωπαϊκές 
χώρες, η ΕΛ.ΑΣ. 
κινείται για να αποτρέψει 
ενδεχόµενο σχέδιο 
αποσταθεροποίησης 
στις προσφυγικές δοµές
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