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Μέσω ΕΣΠΑ οι αναπλάσεις σε πλατεία Αριστοτέλους, πλατεία Διοικητηρίου 
και παλιό παραλιακό μέτωπο. Ποια θα είναι η νέα μορφή τους.

Τα 3 έργα που μεταμορφώνουν Τα 3 έργα που μεταμορφώνουν 
την εικόνα της Θεσσαλονίκης!την εικόνα της Θεσσαλονίκης!
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Του Νίκου  

Ελευθερόγλου

Ο κόσμος, που έκανε 
υπομονή λόγω 

κορονοϊού, είναι έτοιμος 
να αντιδράσει. Και θα 

είναι κρίμα και άδικο να 
χύσει η κυβέρνηση την 

«καρδάρα», όταν μάλιστα 
κατάφερε στην υπόθεση 
κορονοϊού να κάνει το 

αδύνατο δυνατό. 
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Το προσφυγικό δεν λύνεται με… 
ξόρκια

Τις 72 αυτές ημέρες που άλλαξαν τη ζωή μας, διαπιστώσαμε τις καλές και τις κα-
κές πλευρές του εαυτού μας, αλλά και της Πολιτείας. Η αλήθεια είναι, και δεν πρέπει 
να είμαστε μίζεροι, ότι τα πήγαμε άπαντες καλά. Η κυβέρνηση με τους χειρισμούς 
της και με τη βοήθεια των ειδικών πήρε άριστα στη διαχείριση της πανδημίας.

Η ζωή όμως καλώς ή κακώς δεν σταματά εκεί. Συνεχίζεται και μάλιστα είναι 
εκείνη που βάζει τη δική της ατζέντα, παρά τις φιλοδοξίες της εκάστοτε πολιτικής 
ηγεσίας. Η παρούσα κυβέρνηση, και αναφέρομαι σε αυτήν γιατί η απελθούσα κρίθη-
κε και καταδικάστηκε από τους πολίτες, παρέλαβε μια «βόμβα». Και αυτή ήταν και 
παραμένει το προσφυγικό.

Και μπορεί αυτήν την περίοδο και ορθώς να… θάφτηκε από την καθημερινότητά 
μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, κλείνοντας τα μάτια, το πρόβλημα εξαφανίστηκε. 
Όχι μόνο είναι εδώ, αλλά επιστρέφει απειλητικό σε πολλά επίπεδα. Το ότι η κυβέρνη-
ση πέρασε το νομοσχέδιο, το οποίο φιλοδοξεί να λύσει πολλά, δεν σημαίνει ότι βελ-
τίωσε την πραγματικότητα ούτε των νησιωτών, ούτε των κατοίκων που ζουν κοντά 
σε δομές, αλλά ούτε και των προσφύγων.

Το καζάνι σιγοβράζει και είναι έτοιμο να εκραγεί. Η επόμενη ημέρα της πανδημίας 
και ο εγκλεισμός που επιβλήθηκε όχι μόνο δεν βελτίωσαν τα πράγματα, αλλά τα 
φέρνουν στο προσκήνιο με μεγαλύτερη ένταση. Θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Τα 
πράγματα δεν είναι καλά. Τα όσα συνέβησαν στη Λέσβο με την αφγανική ΜΚΟ και ο… 
ξεσηκωμός στο Κρανίδι, με τους πρόσφυγες-μετανάστες να σπάνε το μπλόκο και να 
πηγαίνουν… πορεία στο Πόρτο Χέλι, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

Όταν ΜΚΟ έχει την… άνεση να μιλά για ελληνικό τμήμα της Λέσβου και συνεχίζει 
να λειτουργεί ανενόχλητη, τότε τα πράγματα μόνο χαλαρά δεν είναι. 

Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και τα παιχνίδια που είναι έτοιμος να ξαναρχίσει 
ο Ταγίπ Ερντογάν, τότε μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση μυρίζει… μπαρούτι σε 
Αιγαίο, Έβρο αλλά και ηπειρωτική Ελλάδα.

Φαίνεται ότι η απόφαση που έχει ληφθεί είναι να ενεργοποιηθούν οι διάφοροι 
θύλακες, που έχουν εισχωρήσει μέσα στους χιλιάδες απελπισμένους που βρίσκο-
νται στην πατρίδα μας, και να αρχίσουν τους αντιπερισπασμούς αποδομώντας την 
κυβέρνηση.

Με στημένες «ανταρσίες» θα ξεσηκώσουν από τη μια τους ντόπιους και από την 
άλλη θα αμαυρώσουν και πάλι την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. 

Το «παιχνίδι» το έχουν ξαναπαίξει την περίοδο της διακυβέρνησης του τόπου από 
τον Κώστα Καραμανλή, με άλλα προσχήματα.

Γι’ αυτό και επαναλαμβάνουμε ότι δεν πρέπει στην κυβέρνηση να εφησυχάζουν. 
Μπορεί να έβαλαν το καπάκι, αλλά εάν δεν ανοίξουν τις ασφάλειες, η χύτρα ταχύτη-
τας θα εκραγεί.

Ο κόσμος, που έκανε υπομονή λόγω κορονοϊού, είναι έτοιμος να αντιδράσει. Και 
θα είναι κρίμα και άδικο να χύσει η κυβέρνηση την «καρδάρα», όταν μάλιστα κατά-
φερε στην υπόθεση κορονοϊού να κάνει το αδύνατο δυνατό. 

Γι’ αυτό απαιτείται προσοχή και ανακλαστικά. Σήμερα. Γιατί αύριο δεν θα μαζεύε-
ται το πρόβλημα. Το βέβαιο είναι ότι με… ξόρκια δεν λύνεται, και μάλιστα όταν έχεις 
απέναντί σου αδίστακτους παίκτες. Τους εταίρους που έχουν χαλαρώσει, γιατί μας 
έπεισαν να φυλάξουμε τα σύνορά τους, και τον Ερντογάν που επιστρέφει για να πάρει 
εκδίκηση για το φιάσκο του Έβρου.

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Ό,τι είπαμε, το κάνουμε πράξη! 
Πλέον, η Βόρεια Ελλάδα αποδέχεται την 

ιστορική πρόκληση να μετεξελιχθεί σε διε-
θνή κόμβο έρευνας, τεχνολογίας και ανά-
πτυξης επιχειρηματικότητας που βασίζεται 
στη γνώση.

Το τεχνολογικό πάρκο 4ης γενιάς απο-
τελεί ένα μοναδικό εγχείρημα στην ευρύ-
τερη περιοχή των Βαλκανίων, σκοπός του 
οποίου είναι η συγκέντρωση κρίσιμης μάζας 
εταιρειών που βασίζονται στην τεχνολογία 
αιχμής. Η εύρυθμη και αποτελεσματική λει-
τουργία του είναι ένα συλλογικό στοίχημα το 
οποίο πρέπει να κερδηθεί, διότι δεν αφορά 

μόνο τη Μακεδονία και τη Θράκη αλλά 
το σύνολο της χώρας. Και αυτό γιατί η 
άμεση προσέλκυση ξένων και εγχώ-
ριων επενδύσεων που θα βασίζονται 
στην υψηλή τεχνολογία μπορούν να 
δώσουν νέο προσανατολισμό στην 
εθνική μας οικονομία. 

Στην προσπάθεια που βρίσκεται 
σε εξέλιξη, η Θεσσαλονίκη δηλώνει 
παρούσα και δεσμεύεται ότι θα είναι 
πρωταγωνίστρια.

Προχωρώντας στη δημιουργία του 
τεχνολογικού πάρκου 4ης γενιάς, δεν 
υλοποιούμε απλώς μια από τις σημα-
ντικότερες εξαγγελίες της Κυβέρνησης 
του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά απο-
δεικνύουμε ότι η πολιτική είναι ο κατ’ 
εξοχήν χώρος που βοηθά την ανάπτυ-
ξη.

Για μπορέσει το «Thess Intec» να 
μπει σε τροχιά υλοποίησης, έπρεπε 
πρώτα από όλα να βρεθεί ο χώρος που 
θα το φιλοξενήσει.

Το Υπερταμείο πείστηκε για τη 
σπουδαιότητα του εγχειρήματος, πα-
ραχωρώντας στο υπουργείο Οικονο-
μικών έκταση 760 στρεμμάτων δίπλα 
στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Η με-
ταβίβαση ολοκληρώθηκε με την έκδο-
ση της σχετικής απόφασης και πλέον 
το ακίνητο περνά κατά κυριότητα, νομή 
και κατοχή στην Αλεξάνδρεια Ζώνη 
Καινοτομίας που εποπτεύεται από το 

υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδο-
νίας και Θράκης) ώστε να προχωρήσουν οι 
απαραίτητες ενέργειες βάσει των διατάξεων 
του Ν. 3982/2011 περί επιχειρηματικών 
πάρκων.

Τα επόμενα βήματα είναι πολύ συγκεκρι-
μένα. Η ΑΖΚ θα πρέπει να προβεί σε όλες τις 
προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες για 

τη σύσταση δικαιώματος επιφάνειας για 99 
χρόνια υπέρ της εταιρείας, που θα συσταθεί 
με την επωνυμία «Εταιρεία Ανάπτυξης Επι-
χειρηματικού Πάρκου».

Ακολούθως ολοκληρώνεται η συγκρό-
τηση του Διοικητικού Συμβουλίου και η σύ-
νταξη του καταστατικού και η Ε.ΑΝ.Ε.Π. θα 
έχει την ευθύνη ανάπτυξης, διοίκησης και 
διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου, 
όπως επίσης και την ευθύνη υλοποίησης 
των έργων υποδομής. Όσον αφορά στο με-
τοχικό της κεφάλαιο, θα συμμετέχουν κατά 
πλειοψηφία φορείς του ιδιωτικού τομέα, 
ενώ κατά μειοψηφία η ΑΖΚ και άλλοι φορείς 
του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Εν συνεχεία θα καταρτιστεί Ειδικό Πο-
λεοδομικό Σχέδιο, την αποκλειστική ευθύ-
νη σύνταξης του οποίου έχει η Ε.ΑΝ.Ε.Π., η 
οποία είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη όλων 
των αναγκαίων μελετών. 

Στο σημείο αυτό θέλω να υπενθυμίσω τη 
σημαντική δικλείδα ασφαλείας που έθεσε ο 
ίδιος ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διε-
θνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τον περασμέ-
νο Σεπτέμβριο, ώστε η έκταση να μην αποτε-
λέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Το ακίνητο που θα στεγάσει το τεχνολο-
γικό Πάρκο 4ης Γενιάς, θα επανέλθει στην 
κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου εντός 
δυο χρόνων από την ημερομηνία δημοσίευ-
σης της απόφασης έγκρισης για την ανάπτυ-
ξη του «Thess Intec», εφόσον δεν τηρηθούν 
ορισμένες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, εφόσον οι αρμόδιες υπηρε-
σίες διαπιστώσουν ότι δεν τηρούνται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις της απόφασης έγκρι-
σης, εάν η Ε.ΑΝ.Ε.Π. δεν αποδείξει τη βιω-

σιμότητά του προσελκύοντας ιδιωτικές χο-
ρηγίες και κεφάλαια για τη χρηματοδότησή 
του που θα καλύπτουν τουλάχιστον το 5% 
του προϋπολογισμού της πρώτης φάσης του 
έργου και εάν το ακίνητο χρησιμοποιηθεί για 
άλλο σκοπό πέραν του προβλεπόμενου.

Σε κάθε περίπτωση, το Τεχνολογικό 
Πάρκο 4ης Γενιάς στη Θεσσαλονίκη είναι η 
απάντηση στην αυξανόμενη ανάγκη για ένα 
αποτελεσματικό και δυναμικό οργανισμό 
ο οποίος θα προωθεί την καινοτομία, την 
ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικό-
τητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Εντός αυτού θα συνυπάρχουν και θα 
συνεργάζονται βιομηχανίες και ερευνητικές 
ομάδες για τη μεταφορά των αποτελεσμά-
των της έρευνας από το εργαστήριο στην πα-
ραγωγή πραγματικά καινοτόμων προϊόντων.

Από το απόγευμα της Παρασκευής, η 
Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να φιλοξενήσει 
ένα αναπτυξιακό έργο εθνικής εμβέλειας, τα 
οφέλη του οποίου θα είναι πολλαπλάσια για 
την εθνική μας οικονομία. 

Η Βόρεια Ελλάδα καθίσταται ένας ασφα-
λής επενδυτικός προορισμός, ο οποίος χάρη 
στην ξεχωριστή γεωστρατηγική του θέση 
και το σπουδαίο ανθρώπινο δυναμικό που 
διαθέτει, έχει όλα τα εφόδια να εξελιχθεί σε 
χώρο υποδοχής εμβληματικών επενδύσε-
ων. 

Όλοι οι Βορειοελλαδίτες οφείλουμε να 
αγκαλιάσουμε την προσπάθεια ώστε να την 
διευκολύνουμε να αποτελέσει σημείο ανα-
φοράς και προόδου.

* Ο Θεόδωρος Γ. Καράογλου είναι Υφυ-
πουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θρά-
κης) και Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης Ν.Δ.

Το Τhess Intec καθιερώνει τη Θεσσαλονίκη ως μήτρα καινοτομίας στη Ν.Α. Ευρώπη

Τ Ο Υ  Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Υ 
Κ Α Ρ Α Ο Γ Λ Ο Υ *

Η υπερψήφιση 
της τροπολογίας 
που κατατέθηκε 

για τη 
δημιουργία του 

τεχνολογικού 
πάρκου 

4ης Γενιάς 
"Thess Intec" 

καθιερώνει τη 
Θεσσαλονίκη 
ως μήτρα της 

καινοτομίας στη 
Νοτιοανατολική 

Ευρώπη.
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Την περασμένη εβδομάδα ο πρωθυπουργός 
ανακοίνωσε το σχέδιο της κυβέρνησης για την 
ενίσχυση της εργασίας και των επιχειρήσεων, με 
σκοπό τη σταδιακή επιστροφή της ελληνικής οι-
κονομίας στην κανονικότητα. Πρόκειται για ένα 
πλέγμα παρεμβάσεων που υιοθετούν σε μεγά-
λο βαθμό τις προτάσεις των επιχειρηματικών 
φορέων και των εκπροσώπων της αγοράς. Η 
επιδότηση του μισθολογικού και η μείωση του 
φορολογικού κόστους, καθώς και η παροχή 
ρευστότητας με επιδότηση επιτοκίου για κεφά-
λαιο κίνησης, είναι σαφώς μέτρα προς τη σωστή 
κατεύθυνση, δεδομένων των συνθηκών. 

Κρίσιμο ζητούμενο τώρα είναι να υλοποι-
ηθεί ο κυβερνητικός σχεδιασμός, χωρίς καθυ-
στερήσεις και γραφειοκρατικές εμπλοκές, αλλά 
και ευελιξία, καθώς ενδέχεται να πρέπει να λη-
φθούν και πρόσθετα μέτρα ή να βελτιωθούν τα 
υπάρχοντα. Για παράδειγμα, σε ότι αφορά την εκ 
περιτροπής εργασία, οι επιχειρήσεις δε θα πρέπει 
να καταβάλουν το μέρος των ασφαλιστικών ει-
σφορών για το χρονικό διάστημα που οι εργαζό-
μενοί τους δε βρίσκονται στην εργασία και αυτό 
θα πρέπει να καταβάλλεται από το Δημόσιο.

Επίσης, όπως έχουμε επισημάνει, εξίσου 
απαραίτητη για την επανεκκίνηση της οικο-
νομίας είναι η επιτάχυνση του προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων και της υλοποίησης 
συγχρηματοδοτούμενων έργων. Όσο μεγαλύτε-
ρη κινητοποίηση υπάρξει στο θέμα αυτό, τόσο 
μικρότερες θα είναι οι επιπτώσεις για τη χώρα, 
από το μεγάλο κύμα ύφεσης που απειλεί την πα-
γκόσμια οικονομία. 

Ωστόσο,  πέρα από τη λήψη βραχυπρόθε-
σμων μέτρων στήριξης, είναι απαραίτητο να 
επανεξεταστεί άμεσα το παραγωγικό μοντέλο 
της χώρας. Αν θέλουμε η Ελλάδα να έχει στα 
επόμενα χρόνια πραγματική ανάπτυξη και να 
αποκτήσει αντοχές απέναντι σε παγκόσμιες οι-
κονομικές κρίσεις, πρέπει τώρα να κάνουμε 
πράξη τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελ-
ληνικής οικονομίας. 

Πρέπει τώρα να προχωρήσουν μεταρρυθμί-
σεις και μέτρα – και βεβαίως να αξιοποιηθούν 
διαθέσιμοι πόροι και εργαλεία – ώστε να ενι-
σχυθούν δυναμικοί και εξωστρεφείς κλάδοι της 
οικονομίας. Χρειάζονται κίνητρα για νέες παρα-
γωγικές επενδύσεις σε κλάδους στους οποίους η 
χώρα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως η 
πράσινη ενέργεια, η εφοδιαστική αλυσίδα, η κλι-
νική έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων, η παρα-
γωγή γενοσήμων κ.ά., κίνητρα και παρεμβάσεις 
για την ανάπτυξη νέων εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού, όπως π.χ. ο τουρισμός τρίτης ηλικίας, 

μέτρα για την ενίσχυση του γεωργικού τομέα και 
της αγροτικής μεταποίησης. Χρειάζονται, επίσης, 
κατάλληλα κίνητρα ώστε να διευκολυνθεί η επι-
χειρηματική μεγέθυνση και να δημιουργηθούν 
επιχειρήσεις μεγαλύτερου μέσου μεγέθους, με 
προοπτικές βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Τα Επιμελητήρια έχουν ήδη καταθέσει συ-
γκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορούν να 
υποστηριχθούν οι επενδύσεις σε όλους αυτούς 
τους τομείς και παραμένουν στη διάθεση της 
Πολιτείας για διάλογο και συνεργασία, με στόχο 
την εξειδίκευση και διαμόρφωση κατάλληλων 
νομοθετικών παρεμβάσεων. 

Σήμερα, σε όλο τον κόσμο αρχίζει να δια-
μορφώνεται σταδιακά μια νέα κανονικότητα, η 
οποία συνοδεύεται από δραματικές μεταβολές 
στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. 
Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα η Ελλάδα πρέπει 
να προσαρμοστεί ταχύτατα, ώστε να μη βρεθεί – 
για μια ακόμη φορά – ουραγός, αλλά να μπορέ-
σει να αξιοποιήσει νέες ευκαιρίες για ισχυρή και 
διατηρήσιμη ανάπτυξη.

* Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος 
του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητη-
ρίου Αθηνών

Ανάκαμψη και παραγωγικός μετασχηματισμός

Τ Ο Υ 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ 

Μ Ι Χ Α Λ Ο Υ *

Το Τhess Intec καθιερώνει τη Θεσσαλονίκη ως μήτρα καινοτομίας στη Ν.Α. Ευρώπη
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Η πολιτική προετοιμασία για το μέλλον - Εξαγγελίες και τι σημαίνουν για την πόλη

Τι έμεινε από την επίσκεψη 
Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη

Το ενδιαφέρον του για τη Θεσσαλονίκη και το γεγο-
νός ότι πάντα το ένα μάτι του είναι στραμμένο προς  τον 
βορρά και την πρωτεύουσα του απέδειξε για ακόμη μια 
φορά πως έχει ο πρωθυπουργός, ο οποίος αμέσως μετά 
την άρση των περιορισμών και του lockdown, βρέθηκε 
στην πόλη. Ο  Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια επιλεγ-
μένη περιοδεία για να δει από κοντά τι προχωράει, τι δεν 
προχωράει και που κολλάει και όπως δήλωσε και ο ίδιος 
« η Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται  στην κορυφή του αναπτυ-
ξιακού σχεδιασμού. Είχα την ευκαιρία για μια συνολική 
επισκόπηση, μίλησα με πολλούς φορείς της πόλης για να 
σιγουρευτώ ότι τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουμε 
καθορίσει τηρούνται στο ακέραιο».  

Επίσκεψη ουσίας και όχι επικοινωνίας
Η συγκεκριμένη επίσκεψη είχε χαρακτηριστικά στό-

χευσης σε συγκεκριμένα έργα που ήθελε να δει την εξέ-
λιξη τους και αυτό φαίνεται από την διαμόρφωση της  
ατζέντα του, αλλά και από τους φορείς που συμμετείχαν 
στην δυόμιση ωρών σύσκεψη στο υπουργείο εσωτερι-
κών (Μακεδονίας-Θράκης). 

Δεν ήταν μια επικοινωνιακού χαρακτήρα επίσκεψη 
και σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν «γαλάζια» στελέ-
χη, επικεφαλής φορέων και δήμαρχοι που βρίσκονται 
κοντά στο κόμμα. Στην σύσκεψη του ΥΜΑΘ συμμετείχαν 
εκπρόσωποι φορέων, οι οποίοι έχουν μπροστά τους τη 
υλοποίηση μεγάλων πρότζεκτ.

Επίσης, στην μικρή περιοδεία που πραγματοποίησε 
επέλεξε τον υπεραστικό σταθμό λεωφορείων «Μακεδο-
νία», δείχνοντας την βαρύτητα που δείχνει η κυβέρνηση 
στο θέμα των πολύπαθων συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. 
Για λόγους σημειολογίας αλλά και ουσίας επισκέφθηκε 
το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ένα από τα νοσοκομεία αναφοράς 
για κρούσματα κορονοϊού και ένα από τα δημόσια νοσο-
κομεία που σήκωσαν το μεγάλο βάρος της υγειονομικής 
κρίσης. Τέλος επισκέφθηκε και το Κέντρο Κοινωνικής 
Πρόνειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το ότι οι επισκέψεις αυτές δεν ήταν επικοινωνιακού 
τύπου,δείχνει και το γεγονός πως συνοδευόταν σε κάθε 
του στάση από τον αρμόδιο υπουργό, άρα και καλό γνώ-
στη των θεμάτων όπου θα ελάμβανε ενημέρωση.

Πολιτική επένδυση στο μέλλον
η σχέση με Τζιτζικώστα-Ζέρβα
Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε όμως και 

πολιτικό περιεχόμενο. Φάνηκε η χάραξη της στρατηγικής 
που επιθυμεί να ακολουθήσει ο πρωθυπουργός στην Κε-

ντρική Μακεδονία και φυσικά στην Θεσσαλονίκη και με 
ποιους συμμάχους. Σίγουρα, η είδηση είναι ότι ανοίγει το 
αεροδρόμιο «Μακεδονία» δεκαπέντε ημέρες νωρίτερα 
(15 Ιουλίου). Ωστόσο, το γεγονός ότι αυτό ήταν αίτημα 
και πρόταση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολου Τζιτζικώστα στην οποία υπερθεμάτισε ο πρω-

θυπουργός και την έκανε άμεσα δεκτή, δείχνει πως όλες 
οι διαφορές της εποχής που διεκδικούσαν και οι δυο την 
ηγεσία της ΝΔ και οι όποιες διαφορές, έχουν μπει στην 
άκρη, με τον πρωθυπουργό να επενδύει πολιτικά για το 
μέλλον, στη σχέση του με τον Απόστολο Τζιτζικώστα.

Σχεδόν το ίδιο φαίνεται να έχει στο μυαλό του ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης και για τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης. 
Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας δεν ήταν η επίσημη επιλογή της 
ΝΔ, δεν έλαβε το χρίσμα και την στήριξη στην εκλογική 
μάχη του Μαΐου για την ανάδειξη του νέου δημάρχου 
Θεσσαλονίκης. Αυτό όμως είναι κάτι που όπως φαίνεται 
από τις ενέργειες και των δυο πολιτικών ανδρών, έχει 
ξεχαστεί από την επομένη κιόλας ημέρα του εκλογικού 
αποτελέσματος που ο Κωνσταντίνος Ζέρβας αναδείχθηκε 
νικητής των εκλογών και δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Με 
την νίκη του αυτή ο κ. Ζέρβας έδειξε πως είναι «ανερ-
χόμενος»  που ήρθε με μεγάλη «φόρα» και μπήκε πολύ 
δυναμικά στο προσκήνιο πλέον της πολιτικής ζωής και 
όπως όλα δείχνουν ήρθε για να μείνει. Εξάλλου, ο κ.
Ζέρβας απέδειξε με τις πρώτες του επιλογές για θέσεις 
«κλειδιά» στον δήμο, πως επιμένει Νέα Δημοκρατία. Όλα 
τα παραπάνω όχι μόνο δεν μπορεί να αγνοήσει, αλλά και 
δεν αγνοεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βάζοντας  τις βάσεις 
και θεμέλια μιας σχέσης με τον νυν δήμαρχο που θα πα-
ραγάγει πολιτικά αποτελέσματα στο μέλλον και για τους 
δυο. Είναι γνωστό πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθυ-
μεί να εδραιωθεί ακόμη περισσότερο στην Θεσσαλονίκη. 
Δεν το κατάφερε κερδίζοντας τις εκλογές στον κεντρικό 
δήμο, επιχειρεί να το καταφέρει μέσα από την σχέση του 
με τον άνθρωπο που κέρδισε τις εκλογές. Έτσι και αλλιώς 
δεν ξεχνάει πως είναι η πόλη του Κώστα Καραμανλή που 
όποτε κάνει δημόσια εμφάνιση, υπάρχουν αντιδράσεις 
θαυμασμού και λατρείας.  

Μητσοτάκης, Τζιτζικώστας, Ζέρβας, μπορούν να δη-
μιουργήσουν μια δυναμική πολιτική τριάδα. 

Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη 
και τι θα μείνει στην Θεσσαλονίκη
Ο πρωθυπουργός ήρθε στην Θεσσαλονίκη, όπως 

αναφέρθηκε και πιο πάνω, είδε κόσμο, συσκέφθηκε με 
εκπροσώπους φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
ενημερώθηκε για μια σειρά θεμάτων και προχώρησε σε 
κάποιες εξαγγελίες. Τι σημαίνουν όμως αυτές οι εξαγγε-
λίες. 

Το ενδιαφέρον 
για τα συγκοινωνιακά 
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Μετρό
«Η δέσμευση μας ότι το Μετρό Θεσσαλονίκης  θα 

λειτουργήσει πλήρως τον Απρίλιο του 2023.  Μπορούμε 
να έχουμε και μετρό και επισκέψιμα αρχαία. Ο σταθμός 
Βενιζέλου θα είναι ο πιο ωραίος σταθμός του κόσμου». 
Αυτή ήταν η τοποθέτηση του πρωθυπουργού, ο οποίος με 
διαφορά 24 ωρών από τον αρμόδιο υπουργό Υποδομών 
και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, επανέλαβε την δέ-
σμευση πως η Θεσσαλονίκη θα έχει ενιαίο μετρό το 2023. 
Αυτό για τον πρωθυπουργό εκτός από δέσμευση, αποτε-
λεί στοίχημα και ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Το έργο 
του μετρό Θεσσαλονίκη δεν είναι απαλλαγμένο από προ-
βλήματα, υπάρχουν νέες προσφυγές για την απόσπαση 
και επανατοποθέτηση των αρχαίων στο υπό κατασκευή 
σταθμό Βενιζέλου που κανείς δεν γνωρίζει την εξέλιξη 
τους και κατά πόσο θα επηρεάσουν την πορεία υλοποί-
ησης του έργου. Επίσης ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί 
ακόμη οι αρχαιολογικές εργασίες, οι οποίες σύμφωνα με 
δήλωση του αρμόδιου υπουργού θα διαρκέσουν 12 μή-
νες και 18 μήνες η κατασκευή του σταθμού. Με ένα πολύ 
εύκολο και πρόχειρο υπολογισμό, ο κύριος Καραμανλής 
κάνει λόγο για ακόμη 30 μήνες εργασίες στον σταθμό 
Βενιζέλου δηλαδή δυόμιση χρόνια εάν όλα δουλέψουν 
«ρολόι». Επομένως, το χρονοδιάγραμμα που ανακοινώ-
θηκε είναι εφικτό, αλλά πάρα πολύ ασφυκτικό και δεν 
επιτρέπει καμία καθυστέρηση η τήρηση του, κάτι που 
δυστυχώς ήταν ο κανόνας στο έργο του Μετρό Θεσσαλο-
νίκης. Επίσης, ο πρωθυπουργός δέχεται ήδη πιέσεις και 
πολύ σύντομα θα πρέπει να απαντήσει γιατί επιλέχθηκε 
η παραχώρηση της λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης 
σε ιδιώτες, πριν ακόμη ολοκληρωθεί το έργο.

ΟΑΣΘ
 «Ο ΟΑΣΘ θα προμηθευτεί 50 λεωφορεία που εξα-

σφάλισε ο Δήμος και 180 με leasing», αυτή ήταν η ανα-
φορά του πρωθυπουργού για την άφιξη του στόλου των 
αστικών που θα κυκλοφορούν στην Θεσσαλονίκη, με κυ-
βερνητικό στόχο μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο να βρί-
σκονται στους δρόμους 500 λεωφορεία. Με δεδομένο ότι 
πρόκειται για μεταχειρισμένα λεωφορεία, μένει να δούμε 
το επίπεδο των υπηρεσιών ασφάλειας και μετακίνησης 
που θα προσφέρουν στους επιβάτες. Υπάρχουν ακόμη 
φωνές εντός ΝΔ που θεωρούν πως ο ΟΑΣΘ θα πρέπει να 
ιδιωτικοποιηθεί ξανά. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να απο-
φασίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Θα εγκαινιάσω τη ΔΕΘ
Ο πρωθυπουργός ήταν σαφέστατος και έδειξε πως 

προχωρά το έργο ανάπλασης του Εκθεσιακού Κέντρου 
Θεσσαλονίκης, ενώ έβαλε τέλος και σε κάθε σενάριο 
αναβολής ή ακόμη και ακύρωσης της 85ης διοργάνω-
σης.

«Σχετικά με ανάπλαση ΔΕΘ έχουμε δεσμευτεί  προ-
χωράμε στην ολοκλήρωση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, 
εκτιμώ ότι εντός των επόμενων δύο μηνών θα ξεκινήσει 
και η διαδικασία για τον διεθνή αρχαιολογικό διαγωνισμό 
που είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση 
αυτού του πολύ μεγάλου πρότζεκτ», δήλωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι διατεθειμένος να 
χρεωθεί ως πρωθυπουργός  την ακύρωση της διοργάνω-

σης της 85ης ΔΕΘ, όπως ούτε να απολέσει το δικαίωμα να 
κηρύξει επίσημα, όπως είπε, «την έναρξη του πολιτικού 
κύκλου του φθινοπώρου όπως γίνεται πάντα στη χώρα 
μας», με τα εγκαίνια της ετήσιας ΔΕΘ. Πάντως η φετινή 
θα είναι τροποποιημένη και προσαρμοσμένη στα ειδικά 
πρωτόκολλα που έχουν υποδείξει οι επιστήμονες. «Θα 
έχουμε μια έκθεση διαφορετική μικρότερη εστιασμένη 
πιο πολύ στο κομμάτι των b to b συναντήσεων», τόνισε.  

Έργα ιδιαίτερης σημασίας Ανατολικά και Δυτικά
Τα επόμενα δυο έργα στα οποία αναφέρθηκε ο πρω-

θυπουργός έχουν ιδιαίτερη σημασία για την πόλη. Είναι 
η αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά 
και η μετατροπή του σε Μητροπολιτικό πάρκο. Θα δώσει 
μεγάλη ανάσα πρασίνου στα δυτικά της πόλης. Ο πρω-
θυπουργός δεσμεύθηκε για χορήγηση κονδυλίου ενός 
εκατ. ευρώ στον Δήμο Παύλου Μελά για μελέτες.

Επίσης, η δημιουργία σε χώρο πλησίον του αεροδρο-
μίου του Thess INTEC, του τεχνολογικού πάρκου τέταρ-
της γενιάς. Εντός των επόμενων εβδομάδων προχωράει 
η σύσταση της εταιρείας ανάπτυξης επιχειρηματικού πάρ-
κου. Αν επιβεβαιωθεί ο πρωθυπουργός που τόνισε «δια-
πιστώνω ότι υπάρχει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον για τη δη-
μιουργία αυτού του επιχειρηματικού πάρκου». Το όφελος 
για την Θεσσαλονίκη θα είναι τεράστιο. Ο χώρος θα μετα-
τραπεί σε ένα σημαντικό πόλο προσέλκυσης σημαντικών 
επιχειρήσεων, σε κοιτίδα αξιοποίησης των ικανοτήτων 
Ελλήνων με ταλέντο, ενώ συγχρόνως θα αποτρέψει τα-
λαντούχους ανθρώπους να φύγουν στο εξωτερικό και το 
πιο σημαντικό θα αποτελέσει αιτία επιστροφής νέων επι-
στημόνων και επιχειρηματιών στην Ελλάδα.
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Η βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου στην karfitsa

Καταδικασμένη στην απαξίωση 
η Θεσσαλονίκη 

Η κυβέρνηση αποδείχθηκε κατώτερη των περιστά-
σεων, δηλώνει σε συνέντευξη της στην karfitsa η βου-
λευτής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, 
σχολιάζοντας τον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας. Ως 
Τομεάρχης Τουρισμού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
αναφερόμενη στις κυβερνητικές εξαγγελίες και πρόσφα-
το νομοσχέδιο για τον τουρισμό, υπογραμμίζει πως το 
χαρακτηρίζει η προχειρότητα, με διατάξεις προς εξυπη-
ρέτηση λίγων. Δυσαρέσκεια εξέφρασε η κ. Νοτοπούλου 
και για την συμφωνία του Δήμου Θεσσαλονίκης με τον 
Δήμο Λειψίας για την αγορά 50 μεταχειρισμένων λεωφο-
ρείων, την σύμβαση παραχώρησης τους στον ΟΑΣΘ, υπέ-
γραψε εντός της εβδομάδας ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
Κωνσταντίνος Ζέρβας. Όσον αφορά την άποψη της για 
την πρόσφατη επίσκεψη και περιοδεία του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη στην Θεσσαλονίκη, η βουλευτής χαρακτήρισε 
«μεγάλα λόγια» τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για 
την πόλη.

Κυρία Νοτοπούλου, τώρα που έχουμε φτάσει στο 
σημείο άρσης του lockdown και μπαίνοντας στη νέα 
κανονικότητα. Πως σχολιάζετε την διαχείριση της παν-
δημίας από την κυβέρνηση; Η κυβέρνηση δυστυχώς 
αποδείχτηκε κατώτερη των περιστάσεων. Οι Έλληνες πο-
λίτες με απόλυτο αίσθημα ευθύνης μείναμε σπίτι ώστε η 
κυβέρνηση να έχει τον απαραίτητο χρόνο να εκπονήσει 
ένα σχέδιο θωράκισης για την επόμενη μέρα. Να θωρα-
κίσει το δημόσιο σύστημα υγείας, τις δομές υγείας τόσο 
στα νησιά όσο και στην ηπειρωτική χώρα προκειμένου να 
μπορέσουμε να υποδεχτούμε με ασφάλεια τους τουρί-
στες, να θωρακίσει την εργασία και όχι να προβεί σε ενέρ-
γειες που παγιώνουν την ανεργία. Οι πολίτες αποδείξαμε 
την ατομική μας ευθύνη, η κυβέρνηση όμως δεν έχει 
αναλάβει ακόμη την συλλογική και κοινωνική ευθύνη 
απέναντι στους πολίτες. Ο κ. Μητσοτάκης και το επιτελείο 
του μετά από δυο μήνες αδράνειας που στοίχισαν ακριβά 
στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, παρουσίασε πριν 
από λίγες μέρες το περιβόητο σχέδιό του για την επόμενη 
μέρα. Το σχέδιό αυτό βασίζεται σε 20% μειώσεις μισθών 
στον ιδιωτικό τομέα, εκ περιτροπής εργασίας ή αλλιώς 
απολύσεις για τους εργαζόμενους και «ανοσία αγέλης» 
για τις επιχειρήσεις με σκοπό την επιβίωση των ισχυρών 
και την καταστροφή των μικρομεσαίων. Ένα σχέδιο που 
δεν κάνει τίποτε άλλο δηλαδή από το να ανακυκλώνει τις 
αποτυχημένες συνταγές της περιόδου 2010 – 2014 που 
οδήγησαν την κοινωνία στο χείλος της καταστροφής και 
την οικονομία στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.

Ως τομεάρχης Τουρισμού της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ έχετε 
εκφράσει την δυσαρέσκεια σας για το νομοσχέδιο και 

τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τον τουριστικό κλάδο.
Ποια είναι τα σημεία της διαφωνίας σας;  Εν μέσω παν-
δημίας, η κυβέρνηση έφερε στην Βουλή ένα νομοσχέδιο 
για τον τουρισμό. Θα περίμενε κανείς, να υπάρχει σε αυτό 
ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα, ένα σχέδιο για την διά-
σωση του τουρισμού. Αντιθέτως ήταν ένα νομοσχέδιο το 
οποίο ήρθε με διαδικασίες fast track χαρακτηρίζεται από 
προχειρότητα και φέρει μία σειρά από τακτοποιητικές δι-
ατάξεις εξυπηρετώντας λίγους και συγκεκριμένους.

Η κυβέρνηση της ΝΔ στο πολυδιαφημισμένο σχέδιο 
διάσωσης του ελληνικού τουρισμού, δεν παρέχει καμία 
απολύτως στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 
αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, 
δεν παρέχει ρευστότητα ενώ γνωρίζει ότι οι επιχειρήσεις 
δεν έχουν πρόσβαση σε δανειοδότηση, δεν έχουν πρό-
σβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία που ανακοίνωσε και 
επιλέγει να αδιαφορήσει παντελώς για τις ανάγκες των 
τουριστικών επιχειρήσεων.

Αντί να επιδοτήσει την εργασία, επιδοτεί την ανεργία 
διευρύνοντας το καθεστώς αναστολής εργασίας με μει-
ωμένες αποδοχές, υλοποιώντας το κρυφό της σχέδιο για 
μείωση των αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα κατά 20%.Η 
ΝΔ αφήνει χωρίς στήριξη και χωρίς προστασία χιλιάδες 
εργαζόμενους στον τουρισμό-επισιτισμό που υπηρετούν 
τόσα χρόνια το όραμα και το προϊόν του ελληνικού του-
ρισμού. 

Για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 
κορονοϊό τι να πρωτοσχολιάσω!

Η ανακολουθία του ίδιου του Υπουργού Τουρισμού 
είναι αυτή που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανασφάλεια. 
Τόσο καιρό μας έλεγε για υποχρεωτικά μαζικά τεστ έως 
και 72 ώρες πριν την είσοδο στην χώρα, μας είπε για υγει-
ονομικά διαβατήρια, τώρα μας λέει πως δεν χρειάζεται 
τίποτα από αυτά και θα γίνεται δειγματοληπτικός έλεγ-
χος! Εμείς από την πρώτη μέρα είμαστε σαφείς. Πρέπει 
να λειτουργήσει ο Τουρισμός! Πάντα με πρώτη μέριμνα 
την προστασία της δημόσιας υγείας . Είναι απαραίτητο 
να υπάρχει επιχειρησιακή- λειτουργική και οργανωτική 
ικανότητα του συστήματος αν προκύψει κρούσμα για να 
αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. 

Ποια είναι η πρόταση το κόμματος σας για τον του-
ρισμό και πόσο την κοστολογείτε; Ο  ΣΥΡΙΖΑ προτείνει 
γενναία μέτρα στήριξης του ελληνικού τουρισμού, των 
εργαζόμενων στον Τουρισμό αλλά και των τουριστικών 
επιχειρήσεων, με τριπλό στόχο την ενίσχυση της ζήτη-
σης, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Πρόκειται 
για ένα πακέτο που περιλαμβάνει: άμεσα οριζόντια μέ-
τρα οικονομικής ανακούφισης του κλάδου για να απο-

τραπεί ο κίνδυνος κατάρρευσης, να υπάρξει η αναγκαία 
ρευστότητα και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του και η 
επιβίωση των εργαζομένων, μεσοπρόθεσμα οικονομικά 
και αναπτυξιακά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η δυναμι-
κή επανεκκίνησή του, μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο 
τουριστικής ανάπτυξης, και άρα δίκαιο και πράσινο, και 
διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων, προστασία 
των εργαζομένων αναβάθμιση τουριστικής εκπαίδευσης.
Τα μέτρα που προτείνουμε έχουν σχεδιαστεί με βάση τις 
πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και 
το δημοσιονομικό χώρο που διαθέτει η ελληνική οικονο-
μία χάρη στο μαξιλάρι των 35δις που άφησε η κυβέρνη-
ση του Αλέξη Τσίπρα, όπως και  χρηματοδοτικά εργαλεία 
από κοινοτικούς πόρους. Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα 
μας κατέχει η πρόταση μας για την υλοποίηση  Προγράμ-
ματος Εσωτερικού Τουρισμού «ΔΙΑΚΟΠΕΣ για ΟΛΟΥΣ» με 
στόχο 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας να μετακινηθούν 
φέτος δωρεάν και να έχουν πενθήμερη διαμονή σε του-
ριστικά καταλύματα με το κόστος να καλύπτεται από το 
κράτος. 

Ο δήμος Θεσσαλονίκης ήρθε σε συμφωνία με τον 
Δήμο Λειψίας για την αγορά 50 λεωφορείων, με τον 
δήμαρχο Κ. Ζέρβα να υπογραφεί την σύμβαση παραχώ-
ρησης τους στον ΟΑΣΘ. Έχετε εκφράσει την διαφωνία 
σας με αυτή ενέργεια. Γιατί; Διότι δεν μπορείς να ζητάς 
από τους πολίτες που επι δεκαετίες έχουν ταλαιπωρηθεί 
από τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης να είναι 
και ευχαριστημένοι που Θα έχουν 50 μεταχειρισμένα λε-
ωφορεία την στιγμή που θα κυκλοφορούσαν ήδη στους 
δρόμους της πόλης 350 νέα λεωφορεία αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας αν δεν είχε ακυρωθεί ο διαγωνισμός. Η κυ-
βέρνηση της ΝΔ όταν ανέλαβε, με σύμμαχο και συμπα-
ραστάτη τον Δήμαρχο Κ. Ζέρβα ακύρωσε τον διαγωνισμό 
για την προμήθεια των νέων λεωφορείων που είχε έτοιμο 
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Χάθηκε πολύτιμος χρόνος εις βάρος των πολιτών και 
του συγκοινωνιακού έργου.

Τη στιγμή λοιπόν που η κυβέρνηση της ΝΔ με την 
πολιτική που άσκησε τόσα χρόνια στον ΟΑΣΘ έχει στε-
ρήσει από τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, δημόσιες, 
αξιοπρεπείς αστικές μεταφορές, ο λαϊκιστής υποψήφιος 
της προεκλογικής περιόδου συνεχίζοντας την παράδοση 
της Δεξιάς στην πόλη ,έρχεται να αναλάβει μόνος του την 
εξεύρεση λύσης για την τραγική κατάσταση του στόλου 
του ΟΑΣΘ, με την προμήθεια από τον Δήμο 50 μεταχει-
ρισμένων λεωφορείων κατηγορίας Euro 4 δεκαπεντα-
ετίας, παλαιάς τεχνολογίας, από την Λειψία, με κόστος 
1.000.000 ευρώ που θα πληρώσουν οι δημότες μέσω Κατερίνα Νοτοπούλου
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Κατερίνα Νοτοπούλου

Οι πολίτες αποδείξαμε την ατομική μας 
ευθύνη, η κυβέρνηση όμως δεν έχει 
αναλάβει ακόμη την συλλογική και 
κοινωνική ευθύνη απέναντι στους πολίτες.

των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας!
Επιπλέον, γιατί ένα τόσο σημαντικό για την πόλη θέμα 

δεν ήλθε στο Δημοτικό συμβούλιο;
Κυρία Νοτοπούλου, θα ήθελα την άποψη σας για 

την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Θεσ-
σαλονίκη, όπου ανακοίνωσε άνοιγμα του αεροδρομίου 
Μακεδονία 15 ημέρες πιο νωρίς, για διεθνείς πτήσεις. 
Επίσης αναφέρθηκε στην διοργάνωση της 85ης ΔΕΘ 
και σε σημαντικά έργα για την πόλη. Μεγάλα λόγια γι 
ακόμη μια φορά από την κυβέρνηση που όλα τα προη-
γούμενα χρόνια είχε καταδικάσει την Θεσσαλονίκη στην 
απαξίωση. Από την κυβέρνηση που στερεί από τους Θεσ-
σαλονικείς το ΜΕΤΡΟ και τις αστικές συγκοινωνίες κατα-
δικάζοντάς την στη μιζέρια όπως έκανε η ΝΔ διαχρονικά. 
Ποια έργα να σχολιάσω; Το μόνο που έχει να επιδείξει η 
κυβέρνηση και η Ν.Δ. ως «έργο» είναι η παραχώρηση 
του 1/3 του συγκοινωνιακού έργου του ΟΑΣΘ στα ιδιω-
τικά ΚΤΕΛ, ενώ την ίδια ώρα οι αστικές συγκοινωνίες της 
Θεσσαλονίκης βρίσκονται στη χειρότερη κατάσταση από 
συστάσεώς τους, το μετρό έχει «εκτροχιαστεί» και δρο-
μολογείται εκ νέου η καταστροφή της βυζαντινής Μέσης 
Οδού στον σταθμό της Βενιζέλου. 

Όσα έργα συζητήθηκαν κατά την επίσκεψή του (πρώ-
ην στρατόπεδο Παύλου Μελά, Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινο-
τομία, ανάπλαση ΔΕΘ) όλα ξεκίνησαν από την κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ. 

Ο Πρωθυπουργός αρνείται κάθε σενάριο πρόωρων 
εκλογών. Ποια είναι η άποψη σας, θα έχουμε πρόωρη 
προσφυγή στις κάλπες; Αν ναι για ποιο λόγο; Εμείς πά-
ντως, θα είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τον λαό και 
να βάλουμε πλάτη στα πιο δύσκολα όπως κάναμε πάντα. 
Όχι μόνο γιατί δεν θα αιφνιδιαστούμε, αλλά κυρίως γιατί 
έχουμε ήδη την εναλλακτική στρατηγική, την εναλλακτι-
κή πρόταση για την έξοδο και από αυτή τη κρίση με την 
κοινωνία όρθια.

Εμείς απευθυνόμαστε με πολύ καθαρές θέσεις και 
προθέσεις, όχι μόνο στις ηγεσίες των δημοκρατικών κομ-
μάτων, αλλά και -κυρίως αυτό- στη μεγάλη κοινωνική 
πλειοψηφία. Όποτε κι αν έρθουν οι επόμενες κάλπες, μια 
εντολή θα ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό, για όλες τις 
κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της δημοκρατίας και 
της προόδου: να ορθώσουν την συμπόρευσή τους απένα-
ντι στον οδοστρωτήρα της Νέας Δημοκρατίας.
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Ο οικισμός που έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά πρασίνου στη Θεσσαλονίκη

Η περιοχή της Καλαμαριάς που περιμένει 
να αναγεννηθεί από τις στάχτες της 
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Η περιοχή του Φοίνικα βρίσκεται πάνω στο 
ανατολικό όριο του Δήμου Καλαμαριάς με την 
ενότητα να καλύπτει περίπου το 6% της συνολι-
κής έκτασης και το 4% του πληθυσμού του Δή-
μου. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 στις 
γειτονιές ζουν περίπου 4.600 κάτοικοι. Στην πε-
ριοχή που κάποτε έσφυζε από ζωή τα τελευταία 
χρόνια επικρατεί μαρασμός με τα καταστήματα 
να κλείνουν το ένα μετά το άλλο και την κίνηση 
να λιγοστεύει μετά το μεσημέρι. Μοναδική πνοή 
στην περιοχή το πανηγύρι του 15Αυγουστου που 
γεμίζει ασφυκτικά όλος ο οικισμός με υπαίθρια 
παζάρια, ψησταριές, συγκροτήματα παραδοσια-
κής μουσικής και πολύ κέφι.

Η πλατεία και το πάρκο μοιάζουν έρημα κα-
θώς δεν θυμίζουν σε τίποτα τις παλιές εποχές 
όταν η περιοχή γέμιζε κάθε απόγευμα κόσμο και 
τα πάρκα γέμιζαν οικογένειες. 

Ο οικισμός του Φοίνικα έχει ένα από τα με-
γαλύτερα ποσοστά πρασίνου στο Πολεοδομικό 
Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Είναι σχεδιασμένος 
από τον αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη, κατά τα 
πρότυπα των «κηπουπόλεων» όπου η κατοικία 
συγκεντρώνεται σε κτίρια διάσπαρτα μέσα σε 
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υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους.
Επαγγελματίες και κάτοικοι της περιοχής ζητούν να 

ξαναγίνει η περιοχή ζωντανη με επαγγελματική δραστη-
ριότητα και να σταματήσουν τα καταστήματα να κλείνουν 
και να μετακομίζουν στο κέντρο της Καλαμαριάς ή του 
Αγίου Ιωάννη.

«Ο δρόμος που γίνεται η λαϊκή αγορά κάθε Πέμπτη  
έχει αρκετές ζημιές και μάλιστα όταν  βρέχει συγκεντρώ-
νει πολλά νερά» αναφέρει ο κ Παναγιώτης κάτοικος της 
περιοχής και επισκέπτης της πλατείας. 

Η κυρία Μαρία που έχει φούρνο στην περιοχή έχει ζή-
σει όλες τις εκφάνσεις. «Κάποτε η περιοχή έσφυζε από 
ζωή τώρα βλέπεις κόσμο μόνο το πρωί και αυτό λόγω 
του ταχυδρομείου που λειτουργεί στην περιοχή και του 
προποτζίδικου αναφέρει». 

Δέσμη μέτρων για την ανάπτυξη 
του Φοίνικα
Τρόπους για να πάρει μπροστά η «μηχανή» του Φοίνι-

κα και να ξαναζωντανέψει οικονομικά η περιοχή αναζητά 
η δημοτική αρχή της Καλαμαριάς. Πρόκειται για μία γει-
τονιά που σχεδιάστηκε τη δεκαετία του ‘60 και στην οποία 
επιθυμεί να ρίξει αυξημένο βάρος ο δήμαρχος, Γιάννης 
Δαρδαμανέλης. Στα σχέδια είναι αναβάθμιση του εμπο-
ρικού κέντρου, η επέκταση των υφιστάμενων αθλητικών 
εγκαταστάσεων, η βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού και η 
συντήρηση του πρασίνου.

«Κάναμε κάποια πρώτα βήματα, σε αυτούς τους πρώ-
τους μήνες της θητείας μας, για να λύσουμε προβλήματα 
της περιοχής. Και τα βήματα θα συνεχιστούν. Προχωρού-
με σε μία δέσμη μέτρων» δηλώνει στην «Karfitsa» o κ.
Δαρδαμανέλης, προσθέτοντας πως ο Φοίνικας είχε εγκα-
ταλειφθεί στην τύχη του τα τελευταία χρόνια, ενώ πλέον 

αποτελεί πρόκληση για την Καλαμαριά.
Σε αυτό το πλαίσιο της αναβάθμισης αποφασίστη-

κε από τη διοίκηση να δημιουργηθούν στον Φοίνικα τα 
πρώτα 21 σημεία δωρεάν ασύρματης ευρυζωνικής πρό-
σβασης στο διαδίκτυο και όχι σε κάποια άλλη περιοχή της 
Καλαμαριάς. «Γυρίσαμε το πρόγραμμα WiFi For You στον 
Φοίνικα, με 21 ελεύθερα σημεία για όσους εισέρχονται 
στην αγορά και τους επισκέπτες», αναφέρει ο δήμαρχος.

Παράλληλα, αναμένεται σύντομα να υπογραφεί σύμ-
βαση με την Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης 
ώστε να υλοποιηθεί μελέτη για δημιουργία ενός και-
νούργιου ΚΑΠΗ και ενδεχομένως και ένα Κέντρο Ημερή-
σιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) στο οικόπεδο του 
Φοίνικα. Όπως τονίζει η δημοτική αρχή, υπάρχει ανάγκη 
να αναβαθμιστούν οι προνοιακές δομές αλλά και οι παι-
δικοί σταθμοί.

Στο σχεδιασμό επίσης είναι να βοηθηθούν επιχει-
ρήσεις, να γίνουν δημοπρασίες καταστημάτων ώστε να 
ζωντανέψει και πάλι η τοπική αγορά. «Κάναμε κάποιες 
μικρές παρεμβάσεις και προγραμματίζουμε μεγαλύτε-
ρες για να αναδείξουμε την περιοχή. Έχουμε ήδη κάποια 
μαγαζιά που νοίκιασαν χώρους και είναι φωτεινά και 
24ωρης λειτουργίας, γεγονός που καθιστά πιο ασφαλή 
την περιοχή», συμπληρώνει ο κ.Δαρδαμανέλης.

Τέλος, όπως αναφέρει ο δήμαρχος το ρέμα έχει καθα-
ριστεί, τα μπάζα και τα ογκώδη που ήταν συσσωρευμένα 
στα όρια με τον Αϊ Γιάννη (κοντά στην περιφερειακή τά-
φρο) έχουν απομακρυνθεί, θα αναβαθμιστεί ο φωτισμός 
με led, ενώ γίνονται προσπάθειες να περάσει στα χέρια 
του δήμου το Γήπεδο του Φοίνικα που ανήκει στις Αθλη-
τικές Εγκαταστάσεις.

‘Ερχεται μεγάλος καθαρισμός 
στο στρατόπεδο Κόδρα
Μεγάλο κάλεσμα προς τους εθελοντές για καθαρισμό 

του πρώην στρατοπέδου Κόδρα θα απευθύνει ο δήμος 
Καλαμαριάς στις 5 Ιουνίου, Ημέρα Περιβάλλοντος. Το 
τελευταίο διάστημα τα συνεργεία του δήμου έχουν πάρει 
«φωτιά» και εκτελούν εργασίες προκειμένου ο χώρος να 
καταστεί ασφαλές και προσβάσιμος για τους δημότες και 
τους επισκέπτες.

Πρώτη προτεραιότητα ήταν να περισυλλεγούν και να 
απομακρυνθούν τα σκουπίδια, τα ογκώδη αντικείμενα 
και τα μπάζα, καθώς και όλα τα υλικά που εναπόθεταν 
κατά καιρούς διάφοροι καταληψίες και ρακοσυλλέκτες.

Θα κατεδαφιστούν τα παράνομα παραπήγματα και οι 
πρόχειρες κατασκευές που υπάρχουν μέσα στο πρώην 
στρατόπεδο, ενώ γίνονται διαδικασίες για την απομά-
κρυνση και την υιοθέτηση των αδέσποτων ζώων που 
βρίσκονται εντός του χώρου με την υιοθέτηση από φιλό-
ζωους ιδιώτες. 

«Σιγά σιγά θα βάλουμε το πρώην στρατόπεδο στην 
καθημερινότητα μας. Περνώντας από το σημείο βλέπω 
συνεχώς κόσμο να μπαίνει στο χώρο, ενώ παλαιότερα 
έβλεπες ανθρώπους μετρημένους στα δάχτυλα. ‘Ηδη η 
γειτονιά κατάλαβε πως κάτι αλλάζει και κάνουν τη βόλτα 
τους στο πρώην στρατόπεδο», πρόσθεσε ο κ. Δαρδαμα-
νέλης.

reportage
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Με στοχευόμενες κινήσεις και διαρκή 
ενημέρωση,  η Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας επιχειρεί να ανακτήσει το χαμένο 
έδαφος της τουριστικής κίνησης και να κα-
ταφέρει να συμβάλει στην έλευση των του-
ριστών στην Κεντρική Μακεδονία. 

Το πρώτο βήμα έγινε με την απόφαση 
του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 
να ανοίξουν τα αεροδρόμια της χώρας στις 
15 Ιουνίου, απόφαση για την οποία έχει κάθε 
λόγο να υπερηφανεύεται ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονία Απόστολος Τζιτζικώ-
στας καθώς ήταν από τα πρώτα ζητήματα 

που έθεσε στον Κ Μητσοτάκη. 
Από την Τρίτη που πάρθηκε η από-

φαση   η Aegean Airlines ανακοίνωσε 
την επανέναρξη των πτήσεων προς 6 
προορισμούς του εξωτερικού. Πρό-
κειται για επανέναρξη των απευθείας 
δρομολόγιών της, από και προς τη 
Θεσσαλονίκη, υπό την αίρεση των επι-
δημιολογικών χαρακτηριστικών των 
χωρών, με το Μόναχο, τη Φρανκφούρ-
τη, το Ντίσελντορφ, τη Στουτγάρδη και 
τη Λάρνακα. Ενώ, μόλις ανακοινωθεί 
από τις αρμόδιες αρχές των δύο χω-
ρών και η άρση των περιορισμών πρό-
σβασης στο Ισραήλ, θα ξεκινήσουν και 
οι απευθείας πτήσεις προς το Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με τη Fraport πρώτος 
στόχος είναι η αγορά της Γερμανίας, 
καθώς το μερίδιό της στην κίνηση του 
αεροδρομίου Μακεδονία είναι 32%.

«Ήδη έχουν αρχίσει οι κρατήσεις 
για την μετακίνηση τουριστών με αε-
ροπλάνο» τόνισε ο Τομεάρχης Του-
ρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας Αλέξανδρος Θάνος στην 
Karfitsa.

Για τον Αλέξανδρο Θάνο πάντως η 
Κεντρική Μακεδονία φαίνεται να έχει 
ένα προβάδισμα σε σχέση με τα νησιά 
καθώς ο οδικός τουρισμός είναι μια εύ-
κολη λύση για τους τουρίστες. «Φαίνε-
ται ότι έχουμε ένα πλεονέκτημα καθώς 
σίγουρα κάποιος θα επιλέξει την οδική 
μετακίνηση, μένει να δούμε πως θα 
κινηθεί ο οδικός τουρισμός από τις 15 

Ιουνίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αεροπορι-
κές μεταφορές δεν θα αναπτυχθούν καθώς 
μέσα σε τέσσερις μέρες από την ανακοίνωση 
του πρωθυπουργού για το άνοιγμα των αε-
ροδρόμιων άρχισε η ζήτηση» υπογράμμισε 
ο κ Θάνος.  

Τα συντονισμένα σχέδια της ΠΚΜ 
Ο τομεάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας πάντως ρίχνει ιδιαί-
τερο βάρος στο τρίπτυχο Προβολή – Ενη-
μέρωση, συνεννόηση  και επιμόρφωση στα 
υγειονομικά πρωτόκολλα των επαγγελματι-
ών τουρισμού και εστίασης.

«Το επόμενο διάστημα αρχίζουν ενημε-
ρωτικά σεμινάρια για την γνωστοποίηση των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων σε όλους τους 
επαγγελματίες προκειμένου να ελαχιστο-
ποιήσουμε το ενδεχόμενο άγνοιας ή παρα-
πληροφόρησης καθώς δεν ήταν και λίγα τα 
fake news» αναφέρει ο κ Θάνος. Άλλωστε 
όπως μας διαβεβαιώνει η επαγρύπνηση εί-
ναι συνεχής και η γνωστοποίηση των όποιων 
νέων δεδομένων άμεση ώστε να παραμείνει 
η θετική εικόνα των λίγων κρουσμάτων στη 
χώρα.

Η προετοιμασία των καταλυμάτων για 
την υποδοχή πελατών έχει σχεδόν ολο-
κληρωθεί ενώ στόχος τόσο των αρμοδίων 
φορέων όσο και των επαγγελματιών είναι 
να μην υπάρξει κανένα κρούσμα κορονοϊου 
στους τουρίστες.

Η ψηφιακή προβολή πρωταγωνιστεί 
Η οργάνωση των Destination Update 

Webinars, μια διαδικτυακή πρωτοβουλία, 
μέσω της οποίας,  οι εμπλεκόμενοι τουρι-

στικοί φορείς και επιχειρήσεις της Κεντρικής 
Μακεδονίας θα έχουν την ευκαιρία να συζη-
τήσουν, να αναλύσουν και να αναζητήσουν 
απαντήσεις στα πρακτικά θέματα, που τα 
νέα δεδομένα δημιουργούν στον τουριστικό 
κλάδο έχει καλύψει αρκετές απορίες και έχει 
λύσει πολλά και σημαντικά ζητήματα στις 
δύο θεματικές συνεδριάσεις που διεξήχθη-
σαν στις  15 και τις 27 Μαΐου.

Στο μεταξύ  προγραμματίζεται επιθετι-
κό πρόγραμμα προβολής μέσα στη σεζόν 
(Ιούλιο – Αύγουστο) μέσα από ένα project 
επικοινωνίας του τουρισμού από το ψηφιακό 
μάρκετινγκ. 

Πολλά εξαρτώνται από την κίνηση κρα-
τήσεων, τελικής προσέλευσης και κίνησης  
το πρώτο Σαββατοκύριακο πλήρους λει-
τουργίας του Τουρισμού. Το διήμερο 20 -21 
Ιουνίου θα αποτελέσει «μπούσουλα» για τις 
περαιτέρω κινήσεις των αρμοδίων σχετικά 
με τον σχεδιασμό που θα ακολουθήσουν. 
«Το σημαντικό είναι ότι όλοι οι ιδιοκτήτες 
τουριστικών καταλυμάτων προσανατολί-
ζονται να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους. 
Δεν αιθεροβατούμε για τη φετινή χρονιά. 
Αυτό που επιδιώκουμε είναι μεθοδικά και 
με ασφάλεια να μείνουμε όρθιο και να κα-
ταφέρουμε να πάρουμε τη ρεβανς το 2021 
με πολύ καλύτερα αποτελέσματα από το 
2019» τονίσει ο κ Θάνος. 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΤΚ 54627

DVB-T: 51 (ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ - ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ), 59 (ΑΡΙ∆ΑΙΑ)

ΤΡ 15:30
ΤΡ 01:00 (Ε)  ΤΕ 06:30 (Ε)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ &
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

∆Ε - ΤΕ - ΠΑ 15:30
ΤΡ - ΠΕ - ΣΑ 06:30 (Ε)

Ε∆Ω ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

∆Ε 20:00
ΤΕ 21:00 (E) ΣΑ 12:00 (Ε)

ΒΑΛΤΕ GOAL

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΤΟ ΓΥΨΟ... Εκ διαμέτρου 
αντίθετοι κλάδοι, αλλά εξ ίσου πολύ σημαντικοί τομείς, 
που dystyx;vw αφέθηκαν στην …
τύχη τους, όλο αυτό το διάστημα 
της κρίσης. Με το βλέμμα στραμ-
μένο μόνον στον τουρισμό και 
στην εστίαση, ξεχάσαμε δυστυχώς 
κι άλλες πολύ σημαντικές πτυχές 
της ελληνικής οικονομίας, που 
πραγματικά επλήγησαν από τις 
συνέπειες της τρίμηνης αναστο-
λής εργασιών λόγω της πανδη-
μίας. 

Οι αγρότες για παράδειγμα 
ήταν και είναι η πρωτογενής πα-
ραγωγή του τόπου μας, που εφο-
διάζει καθημερινά την αγορά και 
που έχει αναδείξει τα τελευταία χρόνια, μια εξ ίσου σημα-
ντικότατη εξαγωγική ανάπτυξη. Κανείς μέχρι σήμερα, δεν 
σκέφτηκε τις δραματικές επιπτώσεις που μπορεί να δού-
με μπροστά μας, επειδή «ξεχάστηκαν» οι αγρότες, επει-
δή δεν πάρθηκε καμία απολύτως πρόνοια για τα όποια 
προβλήματα αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν ακόμη, 
χιλιάδες αγρότες σε όλη την επικράτεια. Δηλώσεις του 

αρμόδιου υπουργού, ότι τάχα θα ανοίξουν τα σύνορα και 
θα ξανάρθουν οι εργάτες γης ή του τύπου ότι θα εντα-

χθούν και οι λαθρομετανάστες 
(!) με κίνητρα για να εργασθούν 
στα χωράφια, μόνον ως λόγια 
του αέρα τα εξέλαβαν οι αγρότες, 
που κυριολεκτικά βράζουν από 
τον θυμό τους! Γιατί η πολιτεία 
«κάλυψε» με επιχορηγήσεις τους 
ΚΑΔ για τις εκδιδόμενες γυναίκες 
έως και τους εργαζόμενους σε …
διαστημόπλοια (!) αλλά «ξέχα-
σε» τη μεγάλη οικογένεια των 
αγροτών που είναι το πιο δύσκο-
λο και ταλαιπωρημένο κομμάτι 
της παραγωγής!  

Οι αγρότες στη Μακεδονία, 
στη Θεσσαλία και στην υπόλοιπη Ελλάδα, δεν έχουν χέ-
ρια να δουλέψουν στα χωράφια εδώ και τρεις μήνες! Δεν 
έχουν καμία υποστήριξη από το κράτος, αλλά και καμία 
απολύτως διευκόλυνση από τις τράπεζες. Τα αποτελέ-
σματα αυτής της μεγάλης παράλειψης και της αδιαφορί-
ας, θα τα δούμε μάλλον πολύ σύντομα και δυστυχώς θα 
είναι όχι και τόσο ευχάριστα για τον έλληνα καταναλωτή. 

Ήδη, αυτό συμβαίνει σε πολλές χώρες του κόσμου και 
πολλοί παγκόσμιοι οργανισμοί κρούουν τον κώδωνα σο-
βαρού κινδύνου, ότι ενδέχεται να περάσουμε σε μια με-
τα-κορωνοϊού περίοδο, μεγάλων ελλείψεων και ανατι-
μήσεων στα τρόφιμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 
ήδη απαγορεύεται η αγορά στους καταναλωτές σε περισ-
σότερες από δύο συσκευασίες κρέατος, αλλά και άλλων 
προϊόντων πρώτης ανάγκης. Αν μάλιστα, τα περιοριστικά 
μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας 
κρατήσουν ένα ή δύο χρόνια ακόμη, όπως διαμηνύουν 
πολλοί έγκριτοι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο, τότε αυτό 
το κακό σενάριο έλλειψης τροφίμων, είναι μπροστά μας.

 Στον πολιτισμό τώρα, που επί δύο δεκαετίες ήταν 
ένα «μεγάλο προϊόν» παγκοσμίως με χιλιάδες θέσεις 
εργασίας και πολλά εκατομμύρια κέρδη στην οικονομία, 
κι εδώ δεν πάρθηκε καμία απολύτως απόφαση για την 
οικονομική στήριξη χιλιάδων συλλόγων και των σωμα-
τείων. Στον γύψο μπήκε ο πολιτισμός στην Ελλάδα, λένε 
οι δραστηριοποιούμενοι στο χώρο και δεν έχουν άδικο - 
Στη  χώρα όπου γεννήθηκαν οι τέχνες και ο πολιτισμός, 
κάποιοι εκεί στο ΥΠ.ΠΟ. ψελλίζουν τάχα για ένα «μικρό 
βοήθημα» στους μουσικούς και στους θεατρίνους που 
έμειναν χωρίς δουλειά - και όλο αυτό. πραγματικά μας 
λυπεί αφάνταστα, γιατί είναι μόνον για να γελά κανείς…

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

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

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ   Ν Τ Ι Ν Ο Σ 
Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

opinion
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Μέσω ΕΣΠΑ αναπλάσεις σε Αριστοτέλους, πλ. Διοικητηρίου και παλιά παραλία

Αυτά είναι τα 3 έργα που θα αλλάξουν 
την εικόνα της Θεσσαλονίκης!
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Μπορείτε να φανταστείτε πόσο διαφορετική 
θα ήταν η Θεσσαλονίκη με αναπλασμένο τον 
μνημειακό άξονα της πλατείας Αριστοτέλους, 
με επέκταση του παλιού παραλιακού μετώπου 
προς τη θάλασσα (από το λιμάνι έως τον Λευκό 
Πύργο) δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και 
επισκέπτες να απολαύσουν με μεγαλύτερη άνε-
ση τη βόλτα τους αλλά και με αναπλασμένη την 
πλατεία Διοικητηρίου απέναντι από το υπουργείο 
Μακεδονίας Θράκης;

    Πρόκειται για τρία εμβληματικά έργα, που 
αναμένεται να αλλάξουν ριζικά την εικόνα της 
Θεσσαλονίκης και τα οποία δρομολογούνται 
μέσα στο επόμενο διάστημα σε συνεργασία της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τον κε-
ντρικό δήμο. Σε πρόσφατη συνάντηση που είχαν 
ο περιφερειάρχης, Απόστολος Τζιτζικώστας με 

τον δήμαρχο, Κωνσταντίνο Ζέρβα, ανακοίνωσαν 
πως τα παραπάνω έργα θα ενταχθούν για χρη-
ματοδότηση στη νέα προγραμματική περίοδο 
ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

    Πλέον, το βάρος καλούνται να το σηκώσουν 
οι υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης ώστε να 
«τρέξουν» τις διαδικασίες και να ετοιμάσουν 
τους φακέλους για να μπορέσει να εξασφαλιστεί 
η χρηματοδότηση των τριών σημαντικών για την 
πόλη έργων από ευρωπαϊκά προγράμματα και 
μέσα στην επόμενη τριετία να αρχίσει η υλοποί-
ηση τους.

    «Πρόκειται για τρία έργα που περιμένουν οι 
Θεσσαλονικείς εδώ και πολλές δεκαετίες και θα 
βοηθήσουν να αναβαθμιστεί η πόλη», είπε χα-
ρακτηριστικά ο κ.Τζιτζικώστας δίνοντας το στίγ-
μα. Ο κ.Ζέρβας ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την 

χρηματοδότηση των έργων που αποτέλεσαν και 
προεκλογικές του υποσχέσεις, πρόσθεσε πως η 
διοίκηση του τα «ωριμάζει» με στόχο τη βελτί-
ωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την 
προβολή της πόλης.

Προκηρύσσεται διαγωνισμός
για την Αριστοτέλους
    Επιθυμία της διοίκησης του δήμου Θεσσα-

λονίκης είναι να προκηρυχθεί εντός του 2020, 
και παρά τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν 
λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, διεθνής 
αρχιτεκτονικός διαγωνισμός την αναμόρφωση 
του μνημειακού άξονα της Αριστοτέλους, του 
Γάλλου αρχιτέκτονα Ερνέστ Εμπράρ. 

    Μέσω του διαγωνισμού, μεγάλα αρχιτεκτο-
νικά γραφεία αναμένεται να σχεδιάσουν μια από 
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τις ομορφότερες πλατείες παγκοσμίως, προκειμένου να 
αλλάξει η «βιτρίνα» της πόλης. Επιθυμία του δημάρχου 
κ.Ζέρβα είναι το κεντρικότερο σημείο της Θεσσαλονίκης 
να γίνει σύγχρονο, αισθητικά αναβαθμισμένο και λει-
τουργικό για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

    Ειδική επιτροπή την οποία θα συστήσει ο δήμος 
Θεσσαλονίκης, θα αξιολογήσει τις προτάσεις που θα κα-
τατεθούν και θα βραβεύσει τις τρεις καλύτερες μελέτες 
ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την αναμόρφωση της πλα-
τείας Αριστοτέλους, από την οδό Εγνατία έως τη Λεωφό-
ρο Νίκης. Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός αναμένεται να 
προκηρυχθεί μέσα στην επόμενη χρονιά.

    Η Αριστοτέλους είναι μια πλατεία ορόσημο και το 
μεγαλύτερο προσόν της είναι η τοποθεσία της, καθώς οι 
επισκέπτες μπορούν να ατενίσουν από τη μία τον Θερμαϊ-
κό κόλπο και από την άλλη το δάσος του Σέιχ Σου και την 
Άνω Πόλη. Ο Γάλλος αρχιτέκτονας Ερνέστ Εμπράρ, ήταν 
αυτός που οραματίστηκε τον άξονα μετά την καταστροφι-
κή πυρκαγιά του 1917.

    Υπενθυμίζεται πως διεθνής αρχιτεκτονικός δια-
γωνισμός για την ανάπλαση του μνημειακού άξονα της 
Αριστοτέλους είχε προκηρυχθεί το 1997, όταν η Θεσσα-
λονίκη ήταν Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Στον 
διαγωνισμό συμμετείχαν περισσότερες από 100 ομάδες 
αρχιτεκτόνων, όμως η ανάπλαση δεν προχώρησε και 
αποφασίστηκε να πεζοδρομηθεί μόνο ο άξονας της Αρι-

στοτέλους.

Ξύλινο ντεκ στην παλιά παραλία
    Η Νέα Παραλία αποτελεί το «στολίδι» της πόλης, 

ωστόσο επιθυμία όλων των Θεσσαλονικέων είναι να επε-
κταθεί προς τη θάλασσα και το κομμάτι της παλιάς παρα-
λίας, από τον Λευκό Πύργο έως το λιμάνι, κατά μήκος της 
Λεωφόρου Νίκης, για να μπορεί να συνεχίζεται απρόσκο-
πτα η βόλτα μικρών και μεγάλων.

    Πρόκειται για ένα έργο δύσκολο, όχι ως προς την 
υλοποίηση αλλά κυρίως όσον αφορά την αδειοδότησή 
του, ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία πως θα ξεπεραστούν τα 
πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια. Η πρόταση για δημιουρ-
γία ενός ξύλινου ντεκ είχε κατατεθεί δημόσια το 2009 και 
αποτέλεσε ιδέα των συγκοινωνιολόγων Σπύρου Βούγια 
και Σταύρου Κωνσταντινίδη, που υιοθετήθηκε από τον 
βουλευτή της Ν.Δ. Σταύρο Καλαφάτη.

    Την προσθήκη ξύλινου κρηπιδώματος, χωρίς επι-
χωματώσεις και χωρίς καμία παρενέργεια για το περι-
βάλλον, αποσυμφορίζοντας το σημείο, είχε προτείνει και 
η προηγούμενη διοίκηση του δήμου όμως το έργο «κόλ-
λησε» σε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.

    Πάντως, όπως φάνηκε και κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας του κορονοϊού, η επέκταση είναι απαραίτητη, 
ώστε να μπορέσει να «ανασάνει» η παλιά παραλία εκεί 
όπου σημειώνεται το αδιαχώρητο από τους πεζούς, τα 

ποδήλατα και τα ηλεκτρικά πατίνια.

Ανάπλαση της πλατείας Διοικητηρίου 
    Το τρίτο εμβληματικό έργο που πρόκειται να χρημα-

τοδοτηθεί μέσω ΕΣΠΑ είναι η ανάπλαση της πλατείας Δι-
οικητηρίου, σχεδόν τριάντα χρόνια μετά την καταστροφή 
της. Η πλατεία κατασκευάστηκε το 1937 και καταστρά-
φηκε το 1992, όταν η τότε δημοτική αρχή αποφάσισε να 
κατασκευάσει υπόγειο πάρκινγκ χωρίς να λάβει υπόψη 
την ύπαρξη αρχαίων κτισμάτων. 

    Από τότε η ανάπλαση της τείνει να γίνει… σήριαλ. Τις 
προηγούμενες δεκαετίες η συγκεκριμένη πλατεία, απέ-
ναντι από το υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, αποτέλεσε 
το στέκι για τους νέους και τους αθλητές μιας μεγάλης 
γειτονιάς, ενώ εκεί μεγάλωσαν και έπαιξαν ποδόσφαιρο 
γνωστοί Θεσσαλονικείς. Και σε αυτή την περίπτωση ανα-
μένεται μελέτη και στη συνέχεια διαγωνισμός.

    Η μελέτη θα προχωρήσει μέσα στο 2020 με χρημα-
τοδότηση της εταιρείας Εγνατία Οδός Α.Ε. και στόχος εί-
ναι μέσα στο 2021 να ξεκινήσουν οι εργασίες. Η ιδέα του 
παρελθόντος για υπόγειο πάρκινγκ έχει απορριφθεί και 
πλέον επιθυμία είναι να αναδειχθούν οι αρχαιότητες σε 
συνεργασία και με το υπουργείο Πολιτισμού και παράλ-
ληλα να κατασκευαστεί μια πλατεία εφάμιλλης εκείνης 
που υπήρχε.
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Η μετακίνηση των 400 αστυνομικών μέχρι την κατασκευή του φράχτη στο νότιο τμήμα

Ο «κόκκινος συναγερμός» 
θα έχει διάρκεια στον Έβρο

«Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι. Αλλά εδώ πρέπει 
να προετοιμαζόμαστε για παν ενδεχόμενο». Αξιωματικός 
της ΕΛ.ΑΣ. στον Έβρο περιμένει προβληματισμένος την 
επόμενη μέρα στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Γνωρίζει 
πολύ καλά ότι πλέον η στάση της Τουρκίας δεν είναι αυτή 
που μας έχει συνηθίσει όλα τα χρόνια, των αναμενόμε-
νων προκλήσεων. Η εμπειρία της κρίσης των Καστανιών 
τον περασμένο Μάρτιο δείχνει πως οι γείτονες δεν φείδο-
νται ανά πάσα στιγμή να δημιουργήσουν καταστάσεις και 
μεγάλα προβλήματα. Και πλέον το «παν ενδεχόμενο» 
όλοι στον Έβρο το εννοούν. Γι’ αυτό και θα παραμείνει ο 

«κόκκινος συναγερμός».
Οι δηλώσεις διαφόρων αξιωματούχων της γειτονικής 

χώρας που αναφέρονται στους μετανάστες και την πιθα-
νότητα να «επιστρέψουν στα σύνορα» έχει προκαλέσει 
πάλι κινητοποίηση στην ελληνική πλευρά. Η μετακίνη-
ση 400 αστυνομικών απ’ όλη την Ελλάδα, κυρίως από 
υπηρεσίες του βορρά, στον Έβρο έγινε για να ενισχυ-
θούν ακόμη περισσότερο τα σύνορα προκειμένου να 
μην υπάρξει αιφνιδιασμός. Η συγκεκριμένη δύναμη είχε 
αποδεσμευτεί από τα σύνορα μετά την κρίση του Μαρτίου 
και λόγω των μέτρων για τον κορωνοϊό, καθώς έδειχνε 

πως η κατάσταση είχε ηρεμήσει. Όλοι πάνω στον ελληνι-
κό βορρά έλεγαν πως «η κατάσταση είναι προς το παρόν 
ήρεμη». Η συγκεκριμένη δύναμη των αστυνομικών είχε 
προβλεφθεί να ενισχύσει τα σύνορα για την αντιμετώπι-
ση της μετανάστευσης, με την τοποθέτηση των νεοπρο-
σληφθέντων συνοριοφυλάκων. Ωστόσο τα μέτρα για την 
πανδημία δεν επέτρεψαν την εκπαίδευση και την ολο-
κλήρωση των εξετάσεων για την πρόσληψή τους. Έτσι 
οι 400 συνοριοφύλακες, των οποίων τα ονόματα περι-
λαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων του υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη, πλέον θα έχουν τη δυνατότητα 
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στο επόμενο διάστημα να περάσουν τα αθλητικά τεστ 
και να εξεταστούν από γιατρούς, προκειμένου να προ-
χωρήσουν στη βασική εκπαίδευση. Εκτιμάται πως μέχρι 
τα μέσα Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευσή 
τους, που θα γίνει πάλι στον Έβρο, και στη συνέχεια θα 
τοποθετηθούν στις υπηρεσίες των συνόρων.

Η ολοκλήρωση της ένταξης των συνοριοφυλάκων 
στο σώμα θα αποδεσμεύσει τους 400 αστυνομικούς 
που τώρα μετακινήθηκαν στα ελληνοτουρκικά σύνο-
ρα. Ωστόσο, καλά πληροφορημένες πηγές έλεγαν στην 
Karfitsa ότι με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί πά-
ντα μία τέτοια δύναμη θα βρίσκεται σε επιφυλακή. «Οι 
δυνάμεις δεν θα φτάσουν τα νούμερα του Μαρτίου. Όμως 
πάντα ο Έβρος αστυνομικά θα είναι ενισχυμένος και πά-
ντα δυνάμεις στην επικράτεια θα είναι έτοιμες για άμεση 
μετακίνηση», τόνιζαν. Συμπλήρωναν μάλιστα ότι η επι-
χείρηση «Ασπίδα» που έχει ξεκινήσει από το 2011 και σ’ 
αυτή εντάχθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο του Μαρτίου, 
είναι πάντα σε εξέλιξη.

Δεν είναι τυχαίο πως και οι Ευρωπαίοι εταίροι κά-
νουν δεκτά τα αιτήματα για παραμονή των δυνάμεων 
του Frontex που εκτάκτως μετακινήθηκε στον Έβρο για 
την κρίση των Καστανιών. Στα σύνορα εξακολουθούν να 
βρίσκονται και φαίνεται ότι θα μείνουν τουλάχιστον μέχρι 
τα τέλη Ιουνίου οι 100 Ευρωπαίοι συνοριοφύλακες της 
ομάδας Rabit.

 
Οι εργασίες στον φράχτη 
Ο φράχτης των 12,5 χιλιομέτρων που είναι στημένος 

εδώ και χρόνια στο χερσαίο τμήμα μεταξύ Καστανιών και 
Νέας Βύσσας στον βόρειο Έβρο αποτέλεσε το καλύτερο 
εργαλείο στα χέρια των ελληνικών αρχών στην κρίση 
των Καστανιών. Γνώστες της κατάστασης στα σύνορα επι-
σημαίνουν πως η απόφαση του 2011 να ανεγερθεί το τε-

χνικό εμπόδιο αποδείχτηκε πολύτιμη, καθώς η εικόνα θα 
ήταν διαφορετική αν δεν υπήρχε ο φράχτης. «Σκεφτείτε 
ότι έπρεπε να είχαμε δυνάμεις σε τόσα χιλιόμετρα, ήταν 
αδύνατο να αντιμετωπιστεί ένα κύμα μεταναστών που 
ωθούνταν από τις τουρκικές αρχές», έλεγαν αξιωματικοί 
των συνόρων.

Αυτός ήταν ο λόγος που μετά την κρίση των Καστα-
νιών αποφασίστηκε να επεκταθούν τα τμήματα του φρά-
χτη στο νότιο Έβρο, ειδικά σε τρία σημεία όπου τα σύνορα 
των δύο χωρών είναι χερσαία μετά τη διευθέτηση της 
κοίτης του Έβρου το 1960. Στο «Πέταλο», στο «Κτήμα 
Τσιρώζη» και στη θέση «Βοϊδολίβαδο» στο Δέλτα του 
Έβρου. Εκεί σχεδιάζεται να στηθεί ένας φράχτης συνολι-
κού μήκους περίπου 26 χιλιομέτρων, όπως ενημερώθη-
κε στην τελευταία επίσκεψή του ο υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο υπουργός έδωσε το 
«πράσινο φως» για την κατασκευή του φράχτη, που βρί-
σκεται ακόμη σε διαδικασία αποτύπωσης των ιχνών από 
τη γεωγραφική υπηρεσία στρατού.

Ωστόσο πιστεύεται ότι αμέσως μετά γρήγορα θα προ-
χωρήσουν οι διαδικασίες προκειμένου μέχρι το τέλος κα-
λοκαιριού να είναι έτοιμο το έργο, καθώς στην περιοχή οι 
μεταναστευτικές πιέσεις επιστρέφουν στη χρονική περί-
οδο προ της κρίσης του Μαρτίου. Απομένει η μελέτη και 
ο διαγωνισμός και θεωρείται ότι οι διαδικασίες θα είναι 
γρήγορες για την έναρξη των κατρασκευών.

Ήδη πάντως ο στρατός λαμβάνει προστατευτικά 
μέτρα για το ενδεχόμενο να γίνει οποιαδήποτε κίνηση 
πριν την ολοκλήρωση των εργασιών του νέου φράχτη. 
Συγκεκριμένα στρατιωτικοί του μηχανικού τοποθετούν 
διαρκώς τεχνητά εμπόδια στα χερσαία σύνορα, μέχρι και 
στα «περάσματα». Πρόκειται για αγκαθωτά σύρματα, τις 
γνωστές κονσερτίνες, αλλά και σιδερένια εμπόδια που 
κατασκευάστηκαν από ράγες των τρένων.

Το Μελισσοκομείο 
και τα σύνορα

Πληροφορίες αναφέρουν ότι και η δυσκο-
λία που παρατηρήθηκε στην περιοχή «Με-
λισσοκομείο» του κτήματος Τσιρώζη, μεταξύ 
τουρκικών και ελληνικών δυνάμεων, θα ξεπε-
ραστεί ίσως και με τη μη τοποθέτηση φράχτη 
στην επίμαχη περιοχή. Άλλωστε το συγκεκρι-
μένο σημείο, δηλαδή στη συμβολή της παλιάς 
κοίτης του Έβρου, που αποτελεί και το σύνορο 
των δύο χωρών, με τη νέα  κοίτη του ποταμού 
που διευθετήθηκε το ’60, δεν έχει περπατηθεί 
ποτέ από καμία πλευρά «και ουσιαστικά δεν εί-
ναι γνωστό πού ανήκει. Για να λυθεί η διαφορά 
πρέπει να συγκροτηθούν οι δύο επιτροπές των 
χωρών για να εξετάσουν τους χάρτες της συμ-
φωνίας του ‘26», έλεγαν στην Karfitsa αξιω-
ματικοί του στρατού  που γνωρίζουν τον Έβρο.

Ο βάλτος του Μελισσοκομείου ήταν απάτη-
τος μέχρι που εμφανίστηκαν οι στρατιωτικοί της 
γεωγραφικής υπηρεσίας στρατού προκειμένου 
να ιχνηλατήσουν την περιοχή για να οριοθε-
τηθεί το σημείο ανέγερσης του φράχτη, αλλά 
και τη μελέτη εδάφους, καθώς είναι σαθρό και 
από πολλές πλευρές δεν υποστηρίζεται η κα-
τασκευή στο συγκεκριμένο μικρό τμήμα των 
λίγων στρεμμάτων. Η εμφάνιση των Ελλήνων 
μελετητών του στρατού προκάλεσε την κινη-
τοποίηση στρατοχωροφυλάκων της Τουρκίας 
και έτσι άρχισε το σίριαλ που οδήγησε δυνάμεις 
των δύο πλευρών να βρίσκονται σε απόστα-
ση… αναπνοής για να μην παραβιαστεί το έδα-
φος μίας από τις δύο χώρες. Φαίνεται πάντως 
ότι τα δύο στρατόπεδα έχουν καταλήξει πως 
το ζήτημα του μικρού τμήματος των συνόρων 
λύνεται μόνον με μελέτη των χαρτών. «Κανείς 
δεν ξέρει πού ανήκει. Πάτησε μήπως κανείς 
ποτέ στο συγκεκριμένο σημείο;», έλεγε κάτοι-
κος της περιοχής που θεωρεί ότι η ένταση που 
δημιουργήθηκε είναι συνήθης στις περιοχές 
του Έβρου. Και αυτό εξηγεί ότι τις τελευταίες 
ημέρες έχει αποκλιμακωθεί. Παρ’ ότι οι δυνά-
μεις των δύο πλευρών παραμένουν στις θέσεις 
τους. Απέναντι η μία στην άλλη.
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Και ο Τζιτζικώστας διαιτητής

Καράογλου-Τζιτζικώστας όλα καλά;

Αυτός είναι ο "Δικαστής" προστάτης 
του πρωθυπουργού 

Challenge για … γυμναστική Επικοινωνία με τα … μάτια 

Το ρητό του Μητσοτάκη για την τύχη

Με τέσσερα δώρα έφυγε ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης από το νέο κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στην Θεσ-
σαλονίκη. Ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας 
του έδωσε δυο λευκώματα, ένα για τον οδικό τουρισμό 
της περιοχής και ένα για την Αμφίπολη. Από την πλευρά 
της η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατου-
λίδου γνωρίζοντας την αγάπη του για το μπάσκετ, του 
δώρισε μια μπάλα με τις υπογραφές βετεράνων γνω-
στών καλαθοσφαιριστών και μια μεγάλη ομπρέλα με τα 
μνημεία της πόλης. Μάλιστα, η κ. Πατουλίδου πρότεινε 
ο Απόστολος Τζιτζικώστας να έχει τη θέση του διαιτητή, 
απαντώντας στην ερώτηση του πρωθυπουργού «τι να 
τον κάνουμε τον Απόστολο»  καθώς υπήρξε συζήτηση 
στο πλαίσιο πλάκας, να παίξουν μπάσκετ μαζί.

Μια εικόνα χίλιες λέξεις, λέει το γνωστό γνωμικό 
και ίσως η συγκριμένη φωτογραφία να σημαίνει πολλά, 
όπως πολλά και αρκετές αναταράξεις έχει περάσει και η 
σχέση  μεταξύ του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολου Τζιτζικώστα και του Υφυπουργού Μακεδονί-
ας-Θράκης Θεόδωρου Καράογλου. Ήταν γνωστό πως οι 
δυο άνδρες δεν διατηρούσαν τις καλύτερες των σχέσεων, 
ωστόσο φαίνεται πως λίγο ο χρόνος που κυλάει αλλά και 
η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 
έχει καταφέρει να γεφυρώσει το χάσμα και ίσως όλες οι 
διαφορές να ανήκουν στο παρελθόν. Αυτό μένει να επιβε-
βαιωθεί σε μελλοντικό χρόνο και όχι ότι απλώς οι διαφο-
ρές «μπήκαν κάτω από το χαλί».

Είναι αυτός που αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να 
εξετάσει του χώρους εντός κτιρίων που πρόκειται να 
επισκεφθεί ο πρωθυπουργός, για πιθανά αντικείμενα και 
εκρηκτικούς μηχανισμούς που μπορεί να θέσουν σε κίν-
δυνο τη σωματική ακεραιότητα ή τη ζωή του ηγέτη της 
χώρας. Αναφερόμαστε στο Judge «Δικαστής» όπως είναι 
το όνομα του εκπαιδευμένου σκύλου και πολύτιμου συ-
νεργάτη της ειδικής ομάδας που, όπως κατά την διάρκεια 
της τελευταίας επισκέψεως του Κυριάκου Μητσοτάκη 
στη Θεσσαλονίκη, είχε αναλάβει το έργο του ελέγχου, 
όλων των χώρων από τους οποίους θα περνούσε ο πρω-
θυπουργός. 

Χαμόγελα, φιλοφρονήσεις αλλά και πρόσκληση για 
...ποδηλατάδα περιελάμβανε η κουβέντα που είχαν ο 
περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζι-
τζικώστας, με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο 
Ζέρβα, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο κτίριο της περι-
φέρειας. Οι δυο τους ευδιάθετοι αναφέρθηκαν στα κιλά 
που έχασαν κατά τη διάρκεια της καραντίνας, με τον κ. 
Τζιτζικώστα να λέει πως με διατροφή κατάφερε να χάσει 
5 κιλά και τον δήμαρχο να προσθέτει πως με γυμναστική 
στο σπίτι έχασε 2-3 κιλά. Ευκαιρίας δοθείσης, ο περιφε-
ρειάρχης πρότεινε στον δήμαρχο σύντομα να κάνουν οι 
δυο τους ποδήλατο για να αναδείξουν και τα οφέλη της 
ηλεκτροκίνησης.   

Η όλη συνάντηση του περιφερειάρχη, Κεντρικής Μα-
κεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα, με τον δήμαρχο Θεσ-
σαλονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα, στο κτίριο της περιφέρει-
ας, έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα. «Μην περιμένετε ότι 
θα βρισκόμαστε τόσες πολλές φορές σε γραφεία», είπε 
ο κ. Ζέρβας απευθυνόμενος προς τους δημοσιογράφους 
που κάλυψαν το ρεπορτάζ. «Με τον περιφερειάρχη επι-
κοινωνούμε καμία φορά με sms αλλά και ...με τα μάτια», 
είπε χαριτολογώντας ο δήμαρχος, κάτι με το οποίο συμ-
φώνησε ο κ.Τζιτζικώστας. «Κυρίως με το δεύτερο», πρό-
σθεσε από την πλευρά του ο περιφερειάρχης.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη 
όταν ο Κωνσταντίνος Ζέρβας του θύμισε ότι το πρώτο 
κρούσμα κορονοϊού ήταν στην Θεσσαλονίκη και μάλιστα 
η ασθενής που βρέθηκε θετική είχε εμφανιστεί στο δημο-
τικό συμβούλιο. «Το σημείο μηδέν» είπε χαμογελώντας 
ο πρωθυπουργός ο οποίος ωστόσο όταν του μίλησε για 
τύχη ο δήμαρχος, αφού είπε ότι δεν πολυπιστεύει σε αυ-
τήν, αναφέρθηκε σε ένα ρητό «τύχη είναι όταν η προετοι-
μασία συναντά τη συγκυρία», υπογράμμισε.
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Οι ατάκες του Κυριάκου στη 
Θεσσαλονίκη

Τα πρώτα γενέθλια από τις εκλογές 

Η ανάρτηση Δημαρέλου για τον γιο του Στάθηκε στα πορτρέτα ο Κ. Καραμανλής

Όταν ο Κυριάκος συνάντησε τον Μίμη 

Επιασε το φτυάρι ο Δαρδαμανέλης 

Μερικές ατάκες με σημασία επιφύλασσε στους σχο-
λιασμούς του ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια 
των διαφόρων επισκέψεων που πραγματοποίησε στη 
Θεσσαλονίκη. Ο πρωθυπουργός βρέθηκε στο νοσοκο-
μείο ΑΧΕΠΑ ένα από τα νοσοκομεία που σήκωσε το βάρος 
της υγειονομικής κρίσης, όταν αναγκάστηκε να περάσει 
πάνω από ένα τσιμεντένιο εμπόδιο για να βρεθεί κοντά 
στο προσωπικό του νοσοκομείου, κάποιος από τους πα-
ρευρισκόμενους του είπε «περνάτε εμπόδια;» για να λά-
βει την άμεση απάντηση του πρωθυπουργού «εσείς περ-
νάτε» δίδοντας έτσι και τα εύσημα στους υγειονομικούς 
υπαλλήλους.

Μια άλλη ατάκα με σημασία ήταν αυτή που είπε μόλις 
αντίκρισε διαμαρτυρία εργαζομένων των ΟΤΑ στο Δημαρ-
χείο Θεσσαλονίκης «επανήλθαμε στην κανονικότητα» 
ήταν ο σχολιασμός του.

Στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακε-
δονίας «Άγιος Παντελεήμων» ο πρωθυπουργός μεταξύ 
άλλων συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Νεαπόλε-
ως-Σταυρουπόλεως Βαρνάβα και αφού έλαβε τις ευχές 
του, ο κ. Μητσοτάκης του είπε «βλέπω το χαμόγελο σας 
παρά τη μάσκα».

«Ενδυματολογικά είμαστε πολύ πίσω, εσύ είσαι πολύ 
μπροστά» είπε μόλις αντίκρισε τις ενδυματολογικές προ-
τιμήσεις της αντπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλας 
Πατουλίδου.

 Ένας χρόνος πέρασε από τις τελευταίες αυτοδιοικητι-
κές εκλογές και αρκετοί από όσους συμμετείχαν σε αυτή 
την εκλογική αναμέτρηση στην περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας και σε δήμους της Θεσσαλονίκης έκαναν ένα 
flash back στα γεγονότα. Κάποιοι χαμογελούν καθώς κα-
τάφεραν να εκλεγούν είτε δήμαρχοι, είτε δημοτικοί σύμ-
βουλοι, άλλοι γιατί θεωρούν ότι έγιναν πλουσιότεροι σε 
εμπειρίες. Ό,τι επιθυμεί ο καθένας! 

 Την περιπέτεια της υγείας του μικρού γιου του Βα-
σίλη θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του 
φίλους στο facebook ο πρώην αντιδήμαρχος του δήμου 
Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος. Όπως γνωστοποίη-
σε, το παιδί μετά από 5 μέρες σε καταστολή στη ΜΕΘ και 
23 μέρες σε θάλαμο επέστρεψε και πάλι στο σπίτι για την 
πλήρη ανάρρωσή του. “Υγεία πάνω απ’ όλα. Ολα τα άλλα 
γίνονται. Και αν δεν γίνονται, δεν πειράζει. Να είμαστε 
καλά”, έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Δημαρέλος μετά από 
αυτή τη δοκιμασία. Καλή ανάρρωση και περαστικά στον 
μικρό, με υγεία για όλους! 

Στον πρώτο όροφο του δημαρχιακού μεγάρου ξενά-
γησε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, 
τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καρα-
μανλή, λίγο πριν την τελετή υπογραφής της προγραμ-
ματικής σύμβασης ανάμεσα στον δήμο και τον ΟΑΣΘ. Ο 
υπουργός στάθηκε περισσότερο στον τοίχο όπου είναι 
κρεμασμένα τα πορτρέτα όλων των πρώην δημάρχων. 

 Ιδιαίτερα εγκάρδια ήταν η συνάντηση του πρωθυ-
πουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον γενικό γραμμα-
τέα του δήμου Θεσσαλονίκης, Ευθύμη Φωτόπουλο. Ο κ.
Φωτόπουλος ανέμενε τον πρωθυπουργό στον υπαίθριο 
χώρο του δημαρχιακού μεγάρου μαζί με τον δήμαρχο, 
Κωνσταντίνο Ζέρβα και άλλους αυτοδιοικητικούς. Ο 
κ.Μητσοτάκης του μίλησε με θερμά λόγια μόλις τον αντί-
κρισε. Αλλωστε, τον γνωρίζει από παλιά διότι είναι γνω-
στό στέλεχος της ΝΔ αλλά και από τις θητείες του στην 
αυτοδιοίκηση, ως αντινομάρχης και ως δήμαρχος Δέλτα. 

 Μετά την ...τσουγκράνα ο δήμαρχος Καλαμαριάς, 
Γιάννης Δαρδαμανέλης, έπιασε και το φτυάρι! Ο δήμαρ-
χος συμμετείχε σε δράση στο πάρκο Αλεξιάδη στην Αρε-
τσού, όπου φύτεψε ένα δέντρο με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Πάρκων. Σύμφωνα με τον κ. Δαρδαμανέλη πρό-
κειται για χώρους που οφείλουμε όλοι μας να αναβαθμί-
σουμε, να αγαπήσουμε και να προστατεύσουμε μιας και 
είναι ιδιαίτερα απαραίτητοι. 
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Τι συνέβη στις φυλακές Νιγρίτας με τα κελιά - Vip που αποκάλυψε η αστυνομία

Η πτέρυγα με τα μυστικά

Μία ολόκληρη πτέρυγα των φυλακών Νιγρίτας Σερ-
ρών βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των διωκτικών αρ-
χών. Η έρευνα της δίωξης ναρκωτικών Θεσσαλονίκης 
που πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστικά το περασμένο Σάβ-
βατο και αποκάλυψε ότι κρατούμενοι διαθέτουν κελιά με 
ανέσεις… βίλας, οδηγεί σε διάφορες κατευθύνσεις. Ποιός 
ανεχόταν τόσο καιρό αυτή την κατάσταση και με ποιόν 
τρόπο έγιναν ανακαινίσεις κάτω από τη μύτη των σω-
φρονιστικών υπαλλήλων του καταστήματος.  Ή μήπως 
υπάρχει ύποπτη εμπλοκή, κάτι που φαίνεται ότι διερευ-
νάται προσεκτικά από τις αρχές.

Οι φυλακές Νιγρίτας Σερρών είναι οι νεότερες στην 
Ελλάδα. Για μεγάλο διάστημα λειτουργούσε μόνον μία 

πτέρυγα, όμως εδώ και καιρό έχουν τεθεί σε σχεδόν 
πλήρη λειτουργία. Έγιναν  περισσότερο γνωστές από την 
υπόθεση του Ιλία Καρέλι. Του Αλβανού κρατούμενου που 
ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από σωφρονιστικούς υπαλλή-
λους με συνέπεια να χάσει τη ζωή του την 25η Μαρτίου 
2014. Οι σωφρονιστικοί της Νιγρίτας εκδικήθηκαν για τον 
θάνατο του συναδέλφου τους Γιώργου Τσιρώνη που δο-
λοφονήθηκε από τον Καρέλι στις φυλακές Μαλανδρίνου. 
Τότε είχαν απομακρυνθεί 13 υπάλληλοι από τις θέσεις 
τους. Πολλοί επανήρθαν.

Την περασμένη Κυριακή τα φώτα στράφηκαν πάλι στη 
Νιγρίτα για τα κελιά – VIP των φυλακών που βρέθηκαν 
στην υποπτέρυγα Γ1. Εκεί που κρατούνται κυρίως Γεωρ-

γιανοί, αλλά και ομογενείς από τη Γεωργία και άλλες χώ-
ρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Μπορεί η έρευνα να 
κράτησε λίγες ώρες μέχρι να βρεθούν κινητά τηλέφωνα 
και ναρκωτικά και ν’ αποκαλυφτεί η χλιδή των εγκλεί-
στων, όμως φαίνεται πως το κεφάλαιο «φυλακές Νιγρί-
τας» τώρα ανοίγει. Κυρίως όσον αφορά τον ρόλο που 
ενδεχομένως διαδραμάτιζαν στο σκηνικό αυτό σωφρο-
νιστικοί υπάλληλοι. Θεωρείται άλλωστε βέβαιο ότι πολ-
λοί γνώριζαν και το ζήτημα που πλέον εξετάζεται είναι 
τι ακριβώς συνέβη και επιτράπηκε σε κρατούμενους να 
έχουν προκλητικά ιδιαίτερη μεταχείριση. Δεν θεωρείται 
τυχαίο ότι στην έρευνα που έγινε κλήθηκαν συγκεκριμέ-
να πρώην στελέχη της φυλακής για να είναι παρόντα σε 
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όσα θα αποκαλύπτονταν. Άλλωστε η πειθαρχική έρευνα 
είναι σε εξέλιξη και αφορά κυρίως υπαλλήλους οι οποίοι 
υπηρέτησαν στο συγκεκριμένο κατάστημα και εδώ και 
καιρό έχουν φύγει.

 
«Δεν πάτε… μόνοι σας;» 
Η στάση σωφρονιστικών προκάλεσε εντύπωση ακό-

μη και στους αστυνομικούς που κινητοποιήθηκαν στη Νι-
γρίτα για να πραγματοποιήσουν έφοδο στα κελιά. «Μην 
τους πείτε ότι εμείς ξέρουμε», ακούστηκε να λέγεται λίγο 
πριν την έναρξη των ερευνών από σωφρονιστικό υπάλ-
ληλο. «Χρειάζεται να είμαστε κι εμείς μπροστά;», ακο-
λούθησε η ερώτηση προς τους ίδιους αστυνομικούς.

«Αυτή η φυλακή όταν έγινε ήταν το πρότυπο, τώρα 
μάλλον έγινε η χειρότερη», σχολιαζόταν μετά τα αποτέ-
λεσμα της έρευνας, που αποκάλυψε ότι συγκεκριμένοι 
κρατούμενοι με την ανοχή υπαλλήλων είχαν κάνει ολό-
κληρες ανακαινίσεις στα κελιά όπου έμεναν για να ζουν 
άνετα. Αυτός είναι ο λόγος που η οργάνωση της επιχείρη-
σης έγινε με κάθε μυστικότητα. Έγκυρες πηγές έλεγαν ότι 
δεν είχαν ειδοποιηθεί ούτε οι αστυνομικοί των Σερρών 
που τελικά χρειάστηκε να συνδράμουν μαζί με τους συ-
ναδέλφους τους της δίωξης ναρκωτικών Θεσσαλονίκης. 
Η εντολή ήταν σαφής: Έπρεπε να κρατηθούν στεγανά για 
να μην χαθούν πολύτιμα στοιχεία.

Στο στόχαστρο μπήκε ένα κελί στο οποίο κρατούνταν 
ένας 44χρονος και ένας 31χρονος. Εκεί βρέθηκε το πο-
λυτελές μπάνιο, όπου φαίνεται πως έγινε δουλειά… ημε-
ρών και μάλιστα από υψηλώς καταρτισμένα μαστόρια. 
«Οι ψηφίδες στον τοίχο ήταν περασμένες μία – μία. Εκεί 
δεν μπήκε υδραυλικός, ολόκληρο συνεργείο μπήκε», 
σχολίασε αστυνομικός που τα είδε. Στο ίδιο κελί βρέ-
θηκαν κρασιά για ακριβά γούστα αλλά και πορσελάνινα 
σερβίτσια με μαχαιροπήρουνα. Αντίστοιχου ενδιαφέρο-
ντος ήταν και το κελί 58χρονου όπου εκτός των άλλων 
βρέθηκε ότι διέθετε… ενεργειακό τζάκι. Σε άλλα κελιά, 
συνδεδεμένα με τους τρεις συγκεκριμένους κρατούμε-
νους, βρέθηκαν διάφορα άλλα αντικείμενα που δύσκο-

λα βρίσκονται σε κελιά φυλακών. Σε ένα υπήρχε φορητή 
ψησταριά και κάρβουνα. Καταψύκτες, φούρνοι μικροκυ-
μάτων και άλλα κουζινικά, μέχρι και ντουλάπια, μετέ-
τρεπαν τα κελιά σε πολυτελή διαμερίσματα. Όλα βέβαια 
διέθεταν και τηλεοράσεις υψηλής ευκρίνειας, ενώ ειδικά 
στα δύο κελιά ήταν τα τελευταία μοντέλα των smart tv 
με επιπλέον δυνατότητες για την επικοινωνία με τον έξω 
κόσμο. «Αυτοί δεν είχαν τίποτε που να επιτρεπόταν μέσα 
στα κελιά τους, ενώ δύσκολο θα είχε γίνει ποτέ έρευνα 
στους συγκεκριμένους χώρους», σχολίαζαν αξιωματικοί 
της ΕΛ.ΑΣ. στην Αθήνα μόλις ενημερώθηκαν για το απο-
τέλεσμα της έρευνας στη Νιγρίτα.

 
Η έρευνα, η φασαρία και η μαφία 
Έγκυρες πληροφορίες της Karfitsa ανέφεραν πως 

στην πτέρυγα Γ1 των φυλακών Νιγρίτας οι αστυνομικοί 

είχαν πληροφορηθεί πως διακινούνται ναρκωτικά, κυ-
κλοφορούν με ευκολία κινητά, πέραν των υπολοίπων 
ανέσεων σε συγκεκριμένα κελιά κρατουμένων. Αντίθετα, 
διαψεύστηκε ότι η έρευνα οργανώθηκε ύστερα από συ-
μπλοκή που σημειώθηκε στις ίδιες φυλακές λίγες ημέ-
ρες νωρίτερα, όταν τέσσερις κρατούμενοι διακομίστηκαν 
τραυματισμένοι στο νοσοκομείο.

Οι τρεις κρατούμενοι που συνελήφθησαν κατά τη δι-
άρκεια της έρευνας, καθώς διέθεταν ιδιαίτερες ανέσεις 
στα κελιά τους, συνδέονται με τον 60χρονο Γεωργιανό 
Λάσα Σουσανασβίλι, ο οποίος θεωρείται για τις διωκτικές 
αρχές ένας εκ των επικεφαλής μαφιόζικων οργανώσε-
ων στην Ευρώπη και ήδη έχει δικαστεί στη Θεσσαλονί-
κη. Είναι αυτός για τον οποίο έχουν απορριφτεί αιτήματα 
έκδοσης στην Ισπανία, αλλά και στη Γαλλία. Και οι τρεις 
θεωρούνται ότι βρίσκονται ψηλά στη μαφιόζικη ιεραρχία, 
όπως φαίνεται από τα όσα περιλαμβάνονται στις δικο-
γραφίες που έχουν σχηματιστεί σε βάρος τους. Είναι Vor 
Vzakonia (κλέφτες του νόμου), απαραίτητη προϋπόθεση 
για την ανέλιξη στη ρωσική και γεωργιανή μαφία. Στο 
κελί με τους δύο κρατούμενους όπου βρέθηκε και το 
πολυτελές μπάνιο κρατούνταν δύο πρόσωπα που είχαν 
συλληφθεί μαζί με τον 60χρονο τον Μάρτιο του 2012 στη 
Βουλιαγμένη, ύστερα από αίτημα των ισπανικών διωκτι-
κών αρχών. Οι άλλοι δύο που ήταν σε διαφορετικά κελιά 
είχαν συλληφθεί στην τελευταία επιχείρηση της αστυ-
νομίας μετά την οποία οδηγήθηκε πάλι στις φυλακές ο 
60χρονος, τον Απρίλιο του 2018 στην Πυλαία.

Η ασφάλεια ήδη έχει βάλει στο στόχαστρο τα 22 κι-
νητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν από τις έρευνες στα 
κελιά της συγκεκριμένης πτέρυγας. Χαρακτηριστικό είναι 
ότι το ένα βρέθηκε μέσα σε… φούρνο μικροκυμάτων με 
έντονη τη μυρωδιά του καμένου. Πιστεύεται ότι τοποθε-
τήθηκε εκεί για να ψηθεί και να εξαφανιστούν κρίσιμα 
δεδομένα. Τις υπόλοιπες απαντήσεις καλούνται πλέον να 
δώσουν τα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

reportage
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Η δίνη της οικονομικής αρχικά και της 
υγειονομικής στη συνέχεια κρίσης, στην 
οποία βρεθήκαμε εγκλωβισμένοι, δεν οφει-
λόταν η μεν πρώτη μόνο σε λανθασμένους 
οικονομικούς και πολιτικούς χειρισμούς, 
αλλά σαφέστατα προήλθε και από την παι-
δεία που λαμβάναμε ως λαός. 

Είναι ουτοπικό  να αναμένουμε τον «από 
μηχανής Θεό» ως πανάκεια να μας λύσει τα 
συσσωρευμένα μας προβλήματα. 

Η υγειονομική κρίση από τη άλλη, μπο-
ρεί αρχικά να σόκαρε τους Έλληνες, στην 
συνέχεια όμως μας προσέδωσε την πρώτη 

νίκη που είχαμε μετά τους Ολυμπια-
κούς αγώνες του 2004. Μία νίκη που 
κάτω από συνετή καθοδήγηση έδωσε 
τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Σήμερα με το άρθρο μου θέλω να 
αναφερθώ στον τομέα της Παιδείας, 
στον οποίο πολλές από τις  πολιτικές 
στην εκπαίδευση προκάλεσαν αθόρυ-
βη ζημιά στη νεολαία. Μια ζημιά που 
την αντιλαμβανόμαστε μέσα από την 
ματιά των παιδιών και των νέων, που 
αντί για το χαμόγελο και την αισιοδο-
ξία που είχαν οι νέοι σε παλαιότερες 
εποχές, σήμερα είναι πιο σκεπτικοί και 
φοβούνται το μέλλον.

Πολλά διαχρονικά συνετέλεσαν 
στον τρόπο που οι νέοι βλέπουν το 
προσωπικό τους μέλλον και την θέση 
τους στην κοινωνία που σωρευτικά 
αθροίστηκαν, αντίθετα από τη φύση 
τους:

1. Νομοθετήματα και υπουργικές 
αποφάσεις που ακύρωναν από τα πρώτα 
σχολικά χρόνια την αριστεία. Τα παιδιά στο 
δημοτικό δεν ήταν απαραίτητο να διαβάζουν 
πολύ για να διακριθούν, αφού ο σημαιοφό-
ρος και οι παραστάτες της σημαίας αναδει-
κνυόνταν με… κλήρωση (κατά τύχη δηλαδή 
και όχι λόγω της  αξιοσύνης τους).

2. Δεν ήταν μικρό πράγμα να θεωρεί το 
υπουργείο Παιδείας ως ρετσινιά την αρι-
στεία. Έκοβε τα φτερά των νέων που από τη 
φύση τους θέλουν το τέλειο. Δεν έχει αντίρ-
ρηση η φύση των νέων για αυστηρότητα, 
όταν αυτή συνδέεται και συνυπάρχει με την 
στοργή και την δικαιοσύνη, γιατί τότε η αυ-
στηρότητα παιδαγωγεί και διδάσκει. 

Σίγουρα πάντως οι νέοι  λένε  Όχι μετρι-
ότητες. 

Αυτές οι πολιτικές ισοπέδωσαν την φυσι-
ολογική ροπή των νέων προς το καλύτερο, 
την φυσική τους εξέλιξη προς την προσπά-

θεια και την επιδίωξή τους για επιτυχία.
3. Η Παιδαγωγική επιμόρφωση των εκ-

παιδευτικών και η αξιολόγηση όλων των 
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης όλων των δημόσιων 
και ιδιωτικών σχολείων της χώρας, αποτελεί 
επιτακτική ανάγκη.

Κανένας από τους 100.000 περίπου  εκ-
παιδευτικούς στα δημόσια σχολεία μας, δεν 
έχει αξιολογηθεί ποτέ, από την μεταπολίτευ-
ση και μετά και αυτό δεν συμβαίνει σε καμιά 
άλλη χώρα του κόσμου. 

Έχουμε δηλαδή μία ακόμη αρνητική 
πρωτιά και φυσικά είμαστε παράδειγμα προς 
αποφυγή. 

Αυτό κατά την  γνώμη μου αποτελεί μεί-
ζον εθνικό θέμα, για την Ελλάδα σήμερα, 
πολύ σοβαρότερο από πολλά άλλα. Οι προ-
ηγούμενοι υπουργοί παιδείας, θιασώτες της 
ελάσσονος προσπάθειας, ψήφισαν νομοθε-
τήματα που αποστερούσαν από τους νέους 
τα ιδανικά, τα πρότυπα, το μεγαλείο της προ-
σπάθειας , την ικανοποίηση της επιτυχίας.

Δημιουργήθηκε λοιπόν μία  εκπαίδευση 
που δεν οδηγούσε στη γνώση και στην παι-
δεία, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες του κό-
σμου, αλλά στην μετριότητα και  την αφασία. 

Αν στέκει και λειτουργεί ακόμη το δη-
μόσιο σχολείο στην Ελλάδα, αυτό οφείλε-
ται στο φιλότιμο και τον πατριωτισμό των 
εκπαιδευτικών. Τον αγώνα και την αγωνία 

αυτή της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών, 
οφείλει να στηρίξει και η κυβέρνηση, οι γο-
νείς και  η κοινωνία ολόκληρη.

Με την πρόσφατη κυβερνητική αλλαγή 
οι ελπίδες αναζωπυρώθηκαν για την ποθη-
τή μετεξέλιξη των εκπαιδευτικών επιλογών 
σε όλους τους προαναφερόμενους τομείς, 
ώστε να οδηγήσουμε την εκπαίδευση προς 
μία ουσιαστική παιδεία προτύπων , αξιοσύ-
νης, δικαιοσύνης και ικανοποίηση της ατο-
μικής προσπάθειας προς όφελος του ίδιου 
του ατόμου και συνάμα του κοινωνικού συ-
στήματος στο οποίο ζει και δρά ο κάθε νέος 
άνθρωπος.

Τα βήματα που χρειάζονται είναι πολλά 
και πολλές φορές οι αποφάσεις θα πρέπει 
να ξεπεράσουν τις συνήθειες και την βολή 
χρόνων ορισμένων, μπροστά στο ζητούμε-
νο της επανατοποθέτησης των ιδεωδών και 
των στόχων μας για μία ουσιαστική παιδεία 
που είναι εδώ και μας περιμένει. Χρειάζεται 
η εφαρμογή των όρων και των σταθερών 
αξιών που σηματοδοτεί την παιδεία μας 
ιστορικά από την αρχαιότητα. Σταθερές που 
μας ανέδειξαν ως έθνος και που μπορούν να 
μας αναδείξουν και σήμερα.

*H κα Ακριτίδου είναι Αντιδήμαρχος 
Παιδείας Δήμου Θεσσαλονίκης και Εκπαι-
δευτικός, Πολιτικός Επιστήμονας, Διδά-
κτωρ Κοινωνιολογίας.

Η Αναμόρφωση της Παιδείας οδηγός για την ανάπτυξη της χώρας
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Η ψυχρή Σουηδία γονάτισε από τον κορονοϊό 

O covid - 19 μέσα από τα μάτια ενός 
Έλληνα νοσηλευτή στη Στοκχόλμη

Ο Πάνος Μαυρόπουλος είναι ένας Έλληνας νεαρός 
μετανάστης στη Σουηδία που εργάζεται ως νοσηλευτής 
σε νοσοκομείο της χώρας! Έχοντας το ελληνικό ταμπερα-
μέντο και την Σουηδική κουλτούρα μας περιγράφει πως 
βιώνει ο ίδιος την πανδημία σε μια χώρα χωρίς ιδιαίτερες 
απαγορεύσεις αλλά με πολύ ψυχρότητα. 

«Υγιείας νόσος γαρ γείτων ομότοιχος» έλεγε ο Αισχύ-
λος. Η υγεία με τη νόσο είναι γείτονες σε μεσοτοιχία. Και 
που να ξέραμε τότε, κάπου εκεί στον μακρινό πια Νοεμ-
βρη του 2019, ότι ετούτη η μεσοτοιχία θα ήταν ενα κομ-
μάτι χαρτί, και εμείς ένα τίποτα να συνειδητοποιούμε ότι ο 
κόσμος είναι μικρός  και εμείς ακόμη μικρότεροι μπρόστα 
σε όλα όσα έπονταν. 

Ο Ιανουάριος βρήκε την Σουηδία με ένα μόνο κρού-
σμα κορονοιου με τη σουηδική κοινωνία σε πλήρη ηρε-
μία μιας και το περιστατικό αντιμετωπίσθηκε εγκαίρως 
και η ίδια η ασθενής έθεσε τον εαυτό της σε καραντίνα 
ειδοποιώντας παράλληλα τις αρμόδιες αρχές. 

Τον Μάρτιο όμως το σκηνικό άλλαξε δραματικά. Οι 
αριθμοί των κρουσμάτων άρχισαν να  αυξάνονται ρα-
γδαία και μέσα σε μερικές εβδομάδες οι θάνατοι ξεπέρα-
σαν τους 400. Σήμερα μετράμε 35.906 νοσούντες, 318 
ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας και 4291 νε-
κρούς σύμφωνα με την επίσημη στατική της σουηδικής 
πολιτείας. 

Η αντιμετώπιση της σουηδικής κυβέρνησης, πέραν 
της γνωστής πια σε όλους «ανοσία της αγέλης» η οποία 
δεν φαίνεται να δίνει και κάποια ιδιαίτερα αποτελέσματα, 
έγκειται καθαρά σε συστάσεις και όχι σε απαγορεύσεις 
όπως είδαμε στον ελλαδικό χώρο το τελευταίο διάστημα, 

Η Σουηδική κυβέρνηση μπροστά σε μια πανδημία 
προτίμησε να προστατέψει την οικονομία της και όχι τους 
πολίτες της

Η Σουηδία από το ίδιο της το σύνταγμα δεν μπορεί 
να κηρύξει lock down παρά μόνο ίσως σε μια πιθανή 
εμπόλεμη κατάσταση. Σε περίπτωση που είχε παρθεί μια 
τέτοια απόφαση τα συνδικάτα θα είχαν  δικαίωμα να μη-
νήσουν την κυβέρνηση. Από την άλλη μεριά, και πάντα 
από τη σκοπιά της σουηδικής νοοτροπίας του «lagom 
är bäst» δηλαδή το μέτριο είναι και το καλύτερο, σίγου-
ρα δεν μπορούσαμε και δεν μπορούμε να δούμε τυχόν 
ακρότητες μεσογειακών θα λέγαμε αποχρώσεων, μιας 
και δεν συνάδουν  με την κουλτούρα της χώρας. Εδώ οι 
γηραιότεροι και οι ευπαθείς ομάδες σχετικώς απομονω-
μένες σε ειδικές δομές, με πάρα πολλές μονογονεϊκές 
οικογένειες αλλά και με δεσμούς οικογενείας και φιλίας 
όχι ιδιαιτέρως  σφιχτές.

Η ζωή στην Σουηδία σήμερα με τον κορονοιο δεν 

φαίνεται να έχει κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση κυλά 
κανονικά, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Η κυβέρνηση 
μπροστά σε μια πανδημία προτίμησε να προστατέψει την 
οικονομία της και όχι τους πολίτες της, και από ότι φαί-
νεται φυσικά ούτε αυτό πήγε, τουλάχιστον με τα τωρινά 
στατιστικά δεδομένα, όπως ήλπιζε. Ήδη παρατηρείται 
μείωση της κίνησης χρήματος στην αγορά αλλά και με-
γάλη αύξηση, ίσως και πρωτοφανή για τα σουηδικά δε-
δομένα, της ανεργίας. 

Επίσης παρατηρείται μεγάλη κρίση αξίων, με εμάς, το 
προσωπικό υγείας στην πρώτη γραμμή, μαχόμενοι καθη-
μερινά, με τον ίδιο τον ιό αλλά και με την σχετικά απαθή 

στάση της πολιτείας απέναντι στην πανδημία. 
\
Δίνουμε μάχη για να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο συ-

ναίσθημα και τη λογική 
Η δική μου εμπειρία από αυτή την πανδημία αποτελεί 

θα λέγαμε μάχη της λογικής με το συναίσθημα. Δεν έχω 
νιώσει ποτέ μου πιο διχασμένος ηθικά από όταν άκουσα 
τον ίδιο τον πρωθυπουργό της Σουηδίας να λέει σε πλή-
ρη απάθεια και ηρεμία ότι θα χαθούν χιλιάδες ζωές μα 
είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό. 

Βίωσα και βιώνω το απόλυτο αίσθημα διχασμού. Από 
τη μια ο Πάνος-Νοσηλευτής ο οποίος είναι έτοιμος και 
εξοπλισμένος  για να αντιμετωπίσει την κάθε πανδημία, 
και από την άλλη ο Πάνος-πολίτης που είδε συμπολίτες 
του να τους παρατά το ασθενοφόρο έξω στο κρύο για να 
τους παραλάβει το προσωπικό του νοσοκομείου σχεδόν 
μια ώρα μετά λόγω πιθανής θετικότητας στον ιό. 

Ο Πάνος-συνάδελφος όταν η συνάδελφος του από 
άλλο τμήμα φώναζε δακρυσμένη σε live βίντεο της σε 
μέσο κοινωνικής δικτύωσης για το πόσο θυμωμένη είναι 
με τη στάση της πολιτείας, ο ίδιος Πάνος που άκουσε για 
την συνάδελφο που έχασε τη ζωή της από τον ιό, και για 
τον κάθε συνάδελφο που αναπνέει με δυσκολία με τον 
ειδικό εξοπλισμό και κρατά το χέρι του ασθενή του για 
να μην ξεψυχήσει μονός του, σε μια απομόνωση. Τέλος ο 
Πάνος-άνθρωπος, που αυτή η μεριά του εαυτού μου δεν 
αντέχει στο άκουσμα ότι 4209 νεκροί είναι ένας φυσιο-
λογικός αριθμός… Δεν μιλάμε για νούμερα απλά σε μια 
στατιστική… Εδώ μιλάμε για ζωές…

Δυστυχώς, αν και η σύγκριση είναι αναπόφευκτη, κά-
νεις δεν μπορεί πραγματικά να συγκρίνει τον τρόπο αντι-
μετώπισης της Ελλάδας με τον τρόπο αντιμετώπισης της 
Σουηδίας. Μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικές κοινωνί-
ες με τελείως διαφορετικές νοοτροπίες, στάση και δομή 
ζωής. Η αντιμετώπιση της πανδημίας και από τις δύο 
πλευρές έγινε με γνώμονα τη δομή της κοινωνίας κάτω 
από το φάσμα των εμπειριών και της ψυχοσύνθεσης του 
κάθε λαού. 

Σωστή ή λάθος η αντιμετώπιση και των δύο χωρών, 
πραγματικά μόνο η ιστορία μπορεί να το αποδείξει. Η 
μόνη μου ευχή είναι να βγούμε δυνατότεροι και σοφό-
τεροι μέσα από αυτήν την πανδημία. Να μην ξεχάσουμε 
όπως τόσο εύκολα έχουμε μάθει να ξεχνάμε και να διδα-
χθούμε μέσα από όλον αυτό  τον χαμό. Να μην ξεχάσουμε 
ούτε αυτούς που χάθηκαν αλλά ούτε αυτούς που πάλε-
ψαν στην πρώτη γραμμή… Γιατί καλό και το χειροκρότη-
μα στα μπαλκόνια, αλλά ο επαγγελματίας υγείας χρειά-
ζεται και άλλου είδους στήριξη εκτός από την ηθική. 
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Φέρνει σε επικοινωνία όσους έχουν ανάγκη από τέτοιου είδους υπηρεσίες 

Χέρι βοήθειας και φροντίδας 
δίνει νέα  διαδραστική πλατφόρμα 

Τα μικρά παιδιά και οι ηλικιωμένοι έχουν τον πρώτο 
λόγο στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια και η φροντίδα 
τους είναι ένα ζήτημα που πολλές φορές προκαλεί τερά-
στιο άγχος στην καθημερινότητα μιας και η επιλογή του 
κατάλληλου ανθρώπου γι’ αυτή  τη δουλειά, είναι ένα 
μεγάλο ρίσκο.

Τα ζευγάρια  ή οι μονογονεϊκές  οικογένειες με παιδιά 
και ηλικιωμένους συχνά καταφεύγουν σε βοήθεια τρίτων 
για την φροντίδα των ανήμπορων μελών τους καθώς οι 
ίδιοι δεν προλαβαίνουν να ανταποκριθούν και να αφοσι-
ωθούν ολοκληρωτικά. 

Τα προβλήματα αυτά κατά την περίοδο της πανδημίας 
γιγαντώθηκαν άλλα και με την άρση των περιορισμών  
παρέμειναν  έντονα .

Η εξεύρεση των κατάλληλων ανθρώπων οι οποίοι 
μπορούν να προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες είναι 
πολύ δύσκολη. Τις δυσκολίες επιτείνει και η αυξημένη 
και απολύτως δικαιολογημένη απαίτηση για εμπιστοσύ-
νη. 

Κάποιες λύσεις σε αυτές τις δύσκολες αναζητήσεις 
προσφέρει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που ξεκίνησε 
να λειτουργεί πριν από μερικές εβδομάδες, κατά την πε-
ρίοδο του lockdown και η οποία εστιάζει μάλιστα στην 
περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για την πλατφόρ-
μα www.komo.gr (από το αρχαιοελληνικό κομέω/κομώ 
που σημαίνει φροντίζω), η οποία φέρνει σε επικοινωνία 
όσους έχουν ανάγκη από τέτοιου είδους υπηρεσίες με 
εκείνους οι οποίοι είναι σε θέση να τις προσφέρουν. Μά-
λιστα η επικοινωνία είναι αδιαμεσολάβητη καθώς, μέσω 
κάποιων εφαρμογών οι ενδιαφερόμενοι καταχωρίζουν 
τις υπηρεσίες που αναζητούν όπως και αυτές που μπο-
ρούν να προσφέρουν, μαζί και τα στοιχεία επικοινωνίας 
στην πλατφόρμα.

«Τώρα που μπαίνουμε στη φάση   «Μένουμε ασφα-
λείς» ας μη ξεχνάμε ότι κάποιοι παραμένουν στη φάση 
«Μένουμε Σπίτι». Είναι οι ηλικιωμένοι και άτομα διαφό-
ρων ευπαθών ομάδων. Πολλοί από αυτούς είναι από το 
στενό οικογενειακό μας κύκλο, είναι τα πρόσωπα που 
αγαπάμε. Συχνά οι περιστάσεις, ιδιαίτερα αυτή την περί-
οδο μετά την έξαρση της πανδημίας, δεν μας επιτρέπουν 
να είμαστε όσο κοντά τους θέλουμε.  Όμως, τώρα είναι 
που πρέπει να τους σκεφθούμε , να λάβουμε υπόψη τις 
ανάγκες τους και να φροντίσουμε αυτούς που αγαπάμε», 
αναφέρει στην Karfitsa o Δημήτρης  Κατσαντώνης, που 
είναι και ο ιθύνων νους αυτού του project. 

Στατιστικά στοιχεία του κ. Κατσαντώνη και των συ-
νεργατών του απέδειξαν ότι :

- Σχεδόν το 50% των γυναικών και το 35% των αν-
δρών ζούνε μαζί με κάποιον ηλικιωμένο

- Το 60% του συνόλου θα ήθελε έναν άνθρωπο  ει-
δικό ή με συστάσεις για να καλύψει διάφορες ανάγκες 
του ηλικιωμένου προσώπου για το οποίο ενδιαφέρεται 
(ασχέτως εάν ζει μαζί του ή όχι), με συχνότητα 3-4 φορές 
την εβδομάδα. Από αυτούς το 36% κατοικεί στο ιστορικό 
κέντρο της πόλης.

- Κατά σειρά προτεραιότητας  οι 5 πιο βασικές ανά-
γκες είναι η φροντίδα σπιτιού, η παρακολούθηση της 
υγείας του ηλικιωμένου, η προσωπική του υγιεινή, οι 
εξωτερικές δουλειές (πχ προμήθειες) και η συντροφιά. 

- Η επικρατέστερη τάση για τη δαπάνη, για το μέσο 
εισόδημα των ερωτηθέντων, είναι περίπου 70 €  την 
εβδομάδα.

Το komo.gr μπορεί, με τρόπο ευέλικτο και φθηνό, να 
βοηθήσει στη φροντίδα των αγαπημένων μας προσώπων. 

Η λειτουργία της Πλατφόρμας 
Η πλατφόρμα λειτουργεί διαδραστικά και όποιος εν-

διαφέρεται να παράσχει κάποια υπηρεσία αναρτά σε ει-
δική θέση της πλατφόρμας την αγγελία του στην οποία 
περιγράφει το είδος της υπηρεσίας που μπορεί να προ-
σφέρει, την περιοχή στην οποία επιθυμεί να απασχοληθεί, 
το είδος της απασχόλησης,  το ύψος της αμοιβής του, κα-

θώς και τα στοιχεία επικοινωνίας. Ανάλογη αγγελία μπο-
ρεί να κάνει και όποιος ζητά μια συγκεκριμένη υπηρεσία, 
π.χ. φροντίδα ηλικιωμένου ατόμου. Για κάθε εγγραφή ο 
ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταβάλει το ποσόν των 
20 ευρώ.

Αντιστοίχως, όσοι αναζητούν άτομα για κατ’ οίκον 
υπηρεσίες μπορούν να περιηγηθούν στις αναρτημένες 
αγγελίες και να βρουν το άτομο το οποίο θεωρούν εκείνοι 
καταλληλότερο. Προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα 
στοιχεία επικοινωνίας, αλλά και να βρουν κάποια επιπλέ-
ον στοιχεία του βιογραφικού τους, οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να κάνουν ειδική εγγραφή στην πλατφόρμα έναντι 
ενός ποσού το οποίο κυμαίνεται από 10 έως 20 ευρώ, 
αναλόγως του αριθμού των βιογραφικών στα οποία ενδι-
αφέρονται να έχουν πρόσβαση.

Οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται μέσω αυτής της 
πλατφόρμας αφορούν φροντίδα ηλικιωμένων,  ατόμων 
με ειδικές ανάγκες  νεαρής ηλικίας, φροντίδα σπιτιού ή 
και εξωτερικών χώρων, νοσοκομειακή φροντίδα, φυσι-
κοθεραπείες, αγορές, πληρωμές λογαριασμών, προμή-
θεια φαρμάκων, αλλά και παροχή νομικών υπηρεσιών 
(συμβουλευτική και διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών 
- ασφαλιστικών ζητημάτων, ζητήματα κληρονομικού δι-
καίου κ.ά).
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Οι επιδημίες και οι πανδημίες  στην ιστο-
ρία της ανθρωπότητας δεν είναι η εξαίρεση 
αλλά ο κανόνας.  Το 2015 ο BilGatesείχε πει 
ότι αν κάτι μπορεί να σκοτώσει 10.000.000 
ανθρώπους τις επόμενες δεκαετίες,  αυτό  
πιθανότερο θα ήταν ένας  λοιμογόνος ιός 
παρά ένας πόλεμος. Να θυμηθούμε τις με-
γάλες επιδημίες:  Μαύρος θάνατος(1347), 
Μεγάλη πανούκλα του Λονδίνου(1665), 
Ισπανική γρίπη (1918), H5N1, Ebola, Zika 
κλπ

Οι κορωνοϊοί είναι μια ομάδα ιών που 
το όνομά τους προέρχεται από το σχήμα 
της κυτταρικής μεμβράνης. Στην κατηγορία 
αυτή ανήκουν  μεταξύ άλλων ιοί του κοινού 

κρυολογήματος, και ο ιός της γρίπης . 
Το  Δεκέμβριο του 2019 ο Zhuetal πε-
ριέγραψε ασθενείς με πνευμονία που 
σχετίζονταν με κατανάλωση θαλασσι-
νών τροφών στη πόλη Wuhan της Κί-
νας. Ένας νέος κορωνοϊός SARS - CoV- 
2 ταυτοποιήθηκε και  η Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας  τον ονόμασε COVID 
-2019. Ήταν η αρχή της πανδημίας.

Ο ιός εισέρχεται στα κύτταρα μέσω 
ενός πρωτεϊνικού υποδοχέα (ACE-
2) που σχετίζεται με την ρύθμιση της 
αρτηριακής πίεσης και βρίσκεται στα 
επιθηλιακά κύτταρα , στα εντερικά  
κύτταρα και στα ενδοθηλιακά κύτταρα 
των αρτηριών  και φλεβών. Στο Νευρι-
κό σύστημα παρόμοιοι υποδοχείς  βρί-
σκονται  στα αγγεία και έτσι ο ιός εισέρ-
χεται με την κυκλοφορία του αίματος. 
Μερικοί θεωρούν επίσης ότι η πύλη 
εισόδου στο Νευρικό σύστημα μπορεί 
να  είναι το Οσφρητικό Νεύρο και έτσι 
εξηγείται η ανοσμία που πολλές φορές 
παρουσιάζεται.

Συμπτωματολογία
Η συμπτωματολογία της προσβο-

λής από COVID-19 ποικίλλει από κα-
θόλου η ελαφρά μη ειδικά συμπτώ-
ματα μέχρι σοβαρά αναπνευστικά 
προβλήματα  και βαριά πνευμονία. Ο 
μηχανισμός και η παθολογία της οξεί-

ας αναπνευστικής καταστολής  δεν είναι 
πλήρως διευκρινισμένος. Πιθανόν οφείλεται 
στο φαινόμενο που είναι γνωστό ως καταρ-
ράκτης κυτοκινών και για την αντιμετώπισή 
της χορηγείται ιντερλευκίνη(IL-1 και IL-2) 

Η προσβολή του Νευρικού συστήματος  
Στις περισσότερες περιπτώσεις η 

COVID-19  είναι μια αναπνευστική λοίμωξη 
που προκαλεί πυρετό, βήχα, πονόλαιμο και 

δυσκολία στην αναπνοή. Συχνά ωστόσο, το 
36% των ασθενών  με COVID-19 παρουσι-
άζουν και νευρολογικά συμπτώματα κάπο-
τε ελαφρά, όπως  ίλιγγο, ζάλη , αδυναμία, 
απώλεια γεύσης αλλά και αγγειακά εγκε-
φαλικά επεισόδια,  διαταραχές επιπέδου 
συνειδήσεως και βλάβες των σκελετικών 
μυών (ραβδομυόλιση, μυοπάθεια).  Σπανιό-
τερα αναφέρθηκαν περιστατικά με μηνιγγί-
τιδα, μηνιγγοεγκεφαλίτιδας και επιληπτικές 
κρίσεις. Περιπτώσεις με πολυριζονευρίτιδα 
τύπου Guillain –Barre θεωρούνται ότι οφεί-
λονται σε διαταραχή του ανοσολογικού συ-
στήματος. Γενικά τα νευρολογικά συμπτώ-
ματα παρουσιάζονται σε σοβαρές λοιμώξεις 
σε ποσοστό 46-84% και αφορούν κυρίως 
ηλικιωμένα άτομα. Πιθανόν ο SARS -COVID 
-2, ο κορωνοϊός που προκαλεί την COVID 
-19 λοίμωξη, προκαλεί νευρολογικά συ-
μπτώματα, είτε σαν αποτέλεσμα απευθείας 
προσβολής του εγκεφάλου, είτε λόγω υπε-
ρενεργοποίησης του ανοσολογικού συστή-
ματος. Σημειώνεται ότι διαταραχές του προ-
σανατολισμού και ακούσιες κινήσεις μπορεί 
να παραμείνουν και μετά την ανάρρωση.

Συμπεράσματα
Στην αντιμετώπιση της πανδημίας ο 

Νευρολόγος πρέπει να είναι ιατρός πρώτης 

γραμμής. Τα κλινικά ευρήματα πρέπει να 
συνδυάζονται με απεικονιστικά και νευρο-
φυσιολογικά δεδομένα. Αυτό απαιτεί βέβαια 
κατάλληλο εξοπλισμό και επάρκεια προσω-
πικού. Είναι αναγκαίο ο ιατρός να διακρίνει 
ποια  από τα συμπτώματα οφείλονται σε 
προσβολή του Νευρικού Συστήματος και 
ποια είναι δευτεροπαθή λόγω της συστη-
ματικής λοίμωξης (υποξία,  υπερπηκτικό-
τητα, σήψη). Άλλες μεταβλητές που πρέπει 
να αξιολογηθούν είναι οι παρενέργειες των 
φαρμάκων που χορηγούνται, η μακροχρό-
νια παραμονή των ασθενών  σε Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας (νευρομυοπάθεια) και 
η χορήγηση μεγάλων δόσεων κορτικοστε-
ροειδών για την αντιμετώπιση της πνευμονί-
τιδας, που προκαλεί ανοσοκαταστολή. Όσον 
αφορά τέλος τους ασθενείς με νευρολογικές 
ασθένειες στην εποχή του COVID-19, θεω-
ρείται ότι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, 
λόγω ανοσοτροποιητικών θεραπειών και 
ανοσοκαταστολής και χρήζουν γι’ αυτό ιδι-
αίτερης προσοχής.

* Ο Dr. Ξενοφών Φιτσιώρης είναι νευ-
ρολόγος διευθυντής στο Γ.Κ.Ν. Παπαγε-
ωργίου

Νευρολογικές εκδηλώσεις του COVID-19

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  D R . 
Ξ Ε Ν Ο Φ Ω Ν 

Φ Ι Τ Σ Ι Ω Ρ Η Σ - 
Ν Ε Υ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
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Ο Άλαν Τούρινγκ (1912-1954) ήταν Άγ-
γλος μαθηματικός και λογικός, ο οποίος θε-
μιτά θεωρείται  πατέρας της επιστήμης των 
υπολογιστών. Ο Τούρινγκ γοητεύτηκε από 
την ανθρώπινη  νοημοσύνη και σκέψη και 
τη δυνατότητα προσομοίωσης αυτών από τις 
μηχανές. Η πιο σημαντική συμβολή του Τού-
ρινγκ στην ανάπτυξη της τεχνητής  νοημο-
σύνης είναι το παιχνίδι απομίμησης, σχεδια-

σμένο από τον ίδιο, το οποίο αργότερα 
έγινε γνωστό ως το τεστ Τούρινγκ.

Στο τεστ, ο ερωτών άνθρωπος/
κριτής αλληλοεπιδρά με δύο παίκτες, 
τους Α και Β, ανταλλάσσοντας με αυ-
τούς γραπτά μηνύματα (σε μορφή συ-
νομιλία). Εάν ο κριτής δεν μπορεί να 
προσδιορίσει ποιος παίκτης, ο A ή ο B, 
είναι ο υπολογιστής και ποιος είναι ο 
άνθρωπος, σημαίνει πως ο υπολογι-
στής θα επιτύχει/περάσει στο τεστ. Το 
αμφιλεγόμενο σημείο βρίσκεται στο 
ότι εάν ένας υπολογιστής δεν μπορεί 
να διακριθεί από έναν άνθρωπο σε μια 
απλή συνομιλία με μέσο το φυσικό 
τρόπο επικοινωνίας - την καθομιλού-
μενη γλώσσα, τότε ο πρώτος θα πρέπει 
να έχει φτάσει στο επίπεδο του ανθρώ-
που.

Αυτό που εννοούσε ο Τούρινγκ με 
το τεστ είναι ότι μία οντότητα είναι ευ-
φυής εάν δεν μπορεί να διακριθεί από 
μια άλλη ευφυή οντότητα μέσα από 
την παρατήρηση της συμπεριφοράς 
της. Ο Τούρινγκ απλώς περιόρισε τις 
συμπεριφορές στα πλαίσια της συνομι-
λίας, έτσι ώστε ο ερωτών να μην μπο-
ρεί να βασίσει το συμπέρασμά του με 
βάση την εμφάνιση.

Προκύπτει ένα πρόβλημα: ανθρω-
ποειδής σημαίνει και ευφυής;

Το μειονέκτημα του τεστ Τούρινγκ 
ως «δοκιμασίας» νοημοσύνης  είναι το 
γεγονός ότι εστιάζει την κρίση του στο 
γεγονός εάν ο υπολογιστής συμπερι-
φέρεται σαν άνθρωπος περισσότερο 
από στο αν είναι ευφυής. Πράγματι, το 
τεστ το «πέρασαν» επιτυχώς προγράμ-
ματα υπολογιστών που άλλαζαν συ-
νεχώς το θέμα της συζήτησης, έκανα 
πολλά ορθογραφικά λάθη και μερικές 

φορές εξέφραζαν την άρνησή τους να δώ-
σουν απάντηση. Ένα διάσημο παράδειγμα 
αποτελεί ο Eugene Goostman, ένα 13χρο-
νο αγόρι από την Ουκρανία που προσπαθεί 
συνεχώς να αποφεύγει να απαντά σε ερωτή-

σεις προσφεύγοντας σε αστεία. Στην πραγ-
ματικότητα ο Eugene, ο οποίος είναι μόνο 
ένα πρόγραμμα, ξεγελούσε 10 από τους 30 
κριτές, πείθοντάς τους ότι είναι πραγματικός 
άνθρωπος.

Το κινέζικο δωμάτιο
Ο ισχυρισμός ότι η νοημοσύνη είναι ισο-

δύναμη με την ευφυή συμπεριφορά έχει αμ-
φισβητηθεί από ορισμένους μελετητές. Το 
πιο γνωστό αντεπιχείρημα είναι το πείραμα 
του κινεζικού δωματίου του Τζον Σιρλ. Πε-
ριγράφει ένα πείραμα όπου ένα άτομο που 
δεν γνωρίζει κινέζικα είναι κλειδωμένο σε 
ένα δωμάτιο. Έξω από το δωμάτιο είναι ένα 
άλλο άτομο που μπορεί να περάσει σημειώ-
ματα γραμμένα στην κινέζικη γλώσσα μέσα 
στο δωμάτιο μέσω μιας ταχυδρομικής θυ-

ρίδας. Στο άτομο μέσα στο δωμάτιο δίνεται 
ένα μεγάλο εγχειρίδιο όπου μπορεί να βρει 
λεπτομερείς οδηγίες για να απαντήσει ορθά 
στα σημειώματα που λαμβάνει από έξω.

Ο Σιρλ υποστήριξε ότι ακόμη και αν το 
άτομο έξω από το δωμάτιο έχει την εντύ-
πωση ότι βρίσκεται σε συνομιλία με άλλο 
κινέζο, το άτομο στο δωμάτιο συνεχίζει στην 
πραγματικότητα να μην καταλαβαίνει κινέζι-
κα. Ομοίως, ακόμη και αν μια μηχανή συμπε-
ριφέρεται με τρόπο ευφυή, για παράδειγμα, 
περνώντας επιτυχώς το τεστ Τούρινγκ, δεν 
σημαίνει ότι είναι στην πραγματικότητα ευ-
φυής ή ότι έχει «νου» όπως ο άνθρωπος. 
Δηλαδή η λέξη «ευφυΐα» μπορεί  απλώς να 
αντικατασταθεί από τη λέξη «συνείδηση».

Ανθρωποειδής σημαίνει και ευφυής; 

Τ Ο Υ  Α Ν Δ Ρ Ε Α 
Σ Ο Υ Π Ο Ν Ι Τ Σ Κ Ι
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Κατά τη διάρκεια μίας συνεδρίας, μία 
γυναίκα διαμαρτυρόταν ότι ο σύζυγός της 
επέστρεφε συνήθως στο σπίτι αργά για το 
προκαθορισμένο τους δείπνο. Το δείπνο 
ήταν πάντα έτοιμο στις 6:30, όμως εκείνος 
ερχόταν γύρω στις 8:30 χωρίς να της τηλε-
φωνήσει για να την ενημερώσει ότι θα αρ-
γήσει. Αναρωτιόταν εάν «Είναι σωστό;» με 
τόνο φωνής που προδιέθετε ότι ήταν θύμα 
πολλών αδικημάτων. Στην προκειμένη περί-
πτωση, το βασικό ερώτημα δεν ήταν αν ήταν 
σωστό ή όχι, αν και αρκετοί θα συμφωνή-
σουν μαζί της εξ ‘αρχής. Αυτό που χρειάζεται 
να δει κάποιος στην περίπτωση αυτή, είναι 
ότι η γυναίκα αυτή βιώνει την κατάσταση 

ως παθητικό θύμα, το οποίο δεν είναι 
ούτε παραγωγικό ούτε βοηθητικό για 
εκείνη.

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι 
δικαιούνται καλή μεταχείριση. Το ση-
μαντικό ζήτημα όμως είναι να εστι-
άσουν στο τι ακριβώς συμβαίνει και 
πώς αισθάνονται για ένα γεγονός. Αυτή 
η γυναίκα θα ένιωθε καλύτερα εάν 
αντιμετώπιζε ενεργά τα γεγονότα της 
κατάστασης και εάν αναγνώριζε τις 
συναισθηματικές της αντιδράσεις αντί 
να κατηγορεί τον εαυτό της και να αι-
σθάνεται θύμα.

Υποθέτωντας ότι σας ληστεύουν, 
εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτεστε: «Αυτό 
δεν πρέπει να συμβαίνει σε μένα. Δεν 
είναι σωστό. « Αντ ‘αυτού, αντιδράτε. 
Μπορείτε να υπερασπιστείτε τον εαυτό 
σας, να καλέσετε την αστυνομία ή να 
προσπαθήσετε να φύγετε. Η εποικοδο-
μητική δράση λοιπόν, είναι το αντίθετο 
της θυματοποίησης.

Η γυναίκα της οποίας ο σύζυγος 
καθυστέρησε για δείπνο είχε κάθε δι-
καίωμα να αισθάνεται θυμωμένη και 
να εξετάσει την πράξη εάν το επιθυ-

μούσε, αλλά με το να προσπαθήσει να δικαι-
ολογήσει το αίσθημα του ‘θύματος’ δε θα τη 
βοηθούσε στο να νιώσει καλύτερα.

Η διατήρηση του ρόλου του θύματος από 
την παιδική ακόμα ηλικία, οδηγεί σε χρόνια 
παθητικότητα. Τα θυματοποιημένα συναι-
σθήματα είναι πολύ συχνά κατά την περίοδο 
της παιδικής ηλικίας. Τα παιδιά είναι χωρίς 
δύναμη, είναι αβοήθητα και βρίσκονται στο 
έλεος των γονιών τους. Στην ενήλικη ζωή, 
συμβαίνουν πράγματα που μερικές φορές 
είναι πέρα από τον έλεγχο και την κατανό-
ησή μας. Ωστόσο, πολλοί ενήλικες διατηρώ-

ντας ακόμα το ρόλο του παιδιού-θύματος, 
ανταποκρίνονται στον «κίνδυνο» με τον 
ίδιο ακριβώς μηχανισμό της παιδικής τους 
ηλικίας. Αντί να ενεργούν για να ξεφύγουν 
από τον κίνδυνο, παραλύουν νιώθοντας 
αβοηθησία. Αυτά τα άτομα αντιμετωπίζουν 
επανειλημμένα αντίστοιχες καταστάσεις ως 
παράλογες, άδικες ή απειλητικές, παρόλ’ 
αυτά δεν προσαρμόζονται ανάλογα ώστε 
να έχουν το κατάλληλο αποτέλεσμα. Στην 
περίπτωση της γυναίκας που αναφέρθηκε 
παραπάνω, παρέμεινε στον ρόλο του θύ-
ματος από την παιδική της ηλικία, χωρίς να 
κάνει ποτέ ουσιαστική προσπάθεια να αλλά-
ξει αυτό το στοιχείο της. Όπως συμβαίνει με 
πολλούς από εμάς. Παραμένουμε στις δι-
καιολογίες διαμαρτύροντας συνεχώς για τις 
ατυχείς περιστάσεις μας, ενώ καταγράφουμε 
παραμένοντας παθητικοί στη δυσαρέσκειά 
μας από το να αλλάξουμε ενεργά μία κατά-
σταση που μας ενοχλεί.

Αντιμετωπίζοντας τα συναισθήματά 
μας, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν 
απαιτούνται δικαιολογίες. Είναι αυτόματες 
απαντήσεις σε ευνοϊκά και δυσμενή γεγο-
νότα και δεν μπορούν να κριθούν ως σω-
στά ή λάθος. Ο καθαρός θυμός είναι απλώς 
ανάλογος της εμπειρίας της απογοήτευσης 
ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε λογικές εκτι-
μήσεις. Είναι πιο συμφέρουσα για το ίδιο το 
άτομο η εμπειρία των συναισθημάτων παρά 
η άρνησή τους ή η διακοπή τους. Ωστόσο, οι 
ενέργειες, σε αντίθεση με τα συναισθήματα, 
έχουν συνέπειες και πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη σε σχέση με τα ηθικά ζητήματα και 
τις ανησυχίες της ορθολογικής πραγματικό-
τητας. Επομένως, τα ιδιαίτερα τα θυμωμένα 
συναισθήματα, πρέπει να παραμείνουν υπό 

τον έλεγχο ενός ατόμου. 
Τα «θύματα» αντιμετωπίζουν και αλλη-

λεπιδρούν με άλλους μέσα από «πρέπει». 
Λειτουργούν με τη βασική υπόθεση ότι ο 
κόσμος πρέπει να είναι δίκαιος: «Θα έπρε-
πε να με είχαν αγαπήσει οι γονείς μου». 
«Τα παιδιά μου πρέπει να με καλέσουν ή 
να μου γράψουν». «Μετά από όλα όσα έχω 
κάνει γι ‘αυτήν, το λιγότερο που μπορούσε 
να κάνει…». Αυτός ο τρόπος διαχείρησης με 
«δικαιώματα» και «πρέπει» δεν σχετίζεται 
συνήθως με το πραγματικά προβλήματα. 
Οδηγεί σε εσωτερική επώαση αγανάκτησης 
και εκδικητικών συναισθημάτων. Σε κάποιες 
περιπτώσεις μάλιστα, τα θυμωμένα και θυ-
ματοποιημένα συναισθήματα συμβάλλουν 
στην δημιουργία κατάθλιψης και ψυχοσω-
ματικών διαταραχών.

Συμπερασματικά, παρόλο που οι πα-
θητικοί χειρισμοί μπορεί να λειτουργούν 
περιστασιακά, η λήψη αυτής της ανίσχυρης 
θέσης βλάπτει το άτομο και δεν καταλήγει 
ποτέ προς το συμφέρον κάποιου. Μακρο-
πρόθεσμα, κάνει περισσότερο κακό παρά 
καλό. Οι άνθρωποι μπορούν να ελέγξουν την 
καταστροφική τους επιθυμία να επιλέγουν 
το ρόλο του θύματος αναγνωρίζοντας ότι ο 
προσωπικός τους κόσμος και ο εξωτερικός 
κόσμος περιέχουν πολλές ανισότητες και 
κοινωνικές αδικίες, παίρνοντας την εξουσία 
στη ζωή τους. Υπάρχουν άλλωστε διορθωτι-
κές λύσεις , που μπορούν να φέρουν θετικά 
αποτελέσματα.

*Η κα Νενέρογλου-Πεταλωτή είναι 
ψυχολόγος και συνιδρύτρια του Reggio 
Thessaloniki 

Μήπως νιώθετε «θύμα» ορισμένων καταστάσεων;
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υπόθεση ότι ο 
κόσμος πρέπει 

να είναι δίκαιος

opinion

Ανθρωποειδής σημαίνει και ευφυής; 
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Ξέρουν να τρώνε καλά οι Θεσσαλονικείς;
‘Εχουμε στην κουλτούρα μας το αίσθημα της πα-

ρέας, εκφραζόμενο με την επίσκεψη στο εστιατόριο. 
Πολιτισμοί που έζησαν στην πόλη έβαλαν τη σφραγί-
δα τους σε συνταγές και γεύσεις. Ο Θεσσαλονικιός και 
ξέρει και κατατάσσεται στον πιο καλοφαγά της χώρας.

Υπάρχει μυστικό για να «πιάσει» ένα μαγαζί; 
Μου έρχονται στο νου λέξεις τις οποίες καταθέτω: Ακε-
ραιότητα. Συνέπεια. Ελεγχόμενη παραγωγή. Ατελείω-
τες ώρες. Σκοπός. Τήρηση Αξιών. Να εξυπηρετείς και 
να προσφέρεις. Οικειότητα. Συνεργασία. Να ξεπερνάς 
προβλήματα. Να χτίζεις σχέσεις. Να επικοινωνείς και ν’ 
αγαπάς. Δεν ξέρω αν αυτά είναι μυστικό... 

‘Ηταν ρίσκο να επιλεχθεί μία γειτονιά στην Πυ-
λαία για τον «Γλυκάνισο»; Η Πυλαία είναι η περιοχή 
που μεγάλωσα και αγαπώ. Δεν νιώσαμε ρίσκο. Πιστέ-
ψαμε στον εαυτό μας. Τα σημεία δεν κάνουν τα εστι-
ατόρια, οι άνθρωποι τα κάνουν. Η αγάπη του κόσμου 
από την πρώτη μέρα ήταν η κινητήριος δύναμη για την 
επόμενη.

Εύκολο να αποκτηθεί βραβείο από τους Χρυσούς 
Σκούφους; Καθόλου, διότι ο πήχης είναι υψηλός σε 
ποιότητα, καινοτομία, άρτια και ενημερωμένη λίστα 
κρασιού. Θέλει συνεχή βελτίωση.

Ποιο πιάτο είναι το αγαπημένο σου; Το «Νιόκι φά-
βας με χταπόδι»… έχει μια εξαιρετική καινοτομία στο 
να μετατρέπει το κλασικό σε μια σύγχρονη δημιουργία 
τηρώντας την παράδοση. 

Πώς είναι να συνεργάζεσαι καθημερινά με τον 
αδελφό σου; Με τον Χρήστο δημιουργήσαμε έναν 
12χρονο πετυχημένο γάμο. Έχουμε μια άριστη συνερ-
γασία και εξαιρετική σχέση.

Σε προβληματίζει η επόμενη μέρα λόγω κορο-
νοϊού; Ναι και ταυτόχρονα με κρατά σε εγρήγορση. 
Δεν γνωρίζουμε τα νέα δεδομένα, θα  υπάρξουν νέα 
υγειονομικά μέτρα, δημιουργείται νέο ανταγωνιστικό 
περιβάλλον. ‘Ετσι, οφείλουμε να αφουγκραζόμαστε 
και να προσαρμοζόμαστε.

Εχεις ζηλέψει συνταγή; Στη γαστρονομία δεν 
υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα. Αν κάποιο πιάτο 
μου άρεσε είναι του Κυριάκου στο «Νησιώτικο» της 
Αλεξανδρούπολης, «χταπόδι στη χόβολη».

Πελάτες ή φίλοι έρχονται στα μαγαζιά; Πελάτες 
που γίνονται φίλοι! 

Σχέδια για την επόμενη 10ετία...  Να εδραιωθού-
με. Στέρεα να πορευτούμε με τους ανθρώπους μας, με 
αξίες και ιδανικά. 

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

Ο Σταύρος Σωτηρούδης είναι ένας νέος σε ηλικία επιχειρηματίας εστίασης της Θεσσαλονίκης. Μαζί με τον αδελφό του, Χρήστο, κατάφεραν να ανεβάσουν το γα-
στρονομικό πήχη και να δημιουργήσουν στέκια για ...βραβευμένους καλοφαγάδες! «Γλυκάνισος», «MAREA» και καφέ «Stories» για πελάτες που γίνονται παρέες. 

Σταύρος Σωτηρούδης
Ο Θεσσαλονικιός είναι ο πιο καλοφαγάς της χώρας!

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 



Τα παρασκήνια και οι απίθανες ιστορίες που εκτυλίχτηκαν πίσω από τις 
κάμερες και όχι μόνο του ντοκιμαντέρ που καθήλωσε την υφήλιο

Στα... άδυτα του Last Dance
ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΩΜΑ ΜΙΧΟ
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Το Last Dance δεν ήταν απλώς ένα ακόμα ντοκιμα-
ντέρ. Ήταν μια ραψωδία δέκα επεισοδίων που καθήλω-
σαν τους απανταχού θεατές του πλανήτη. Δεν είναι τυχαίο 
άλλωστε πως η σειρά αυτή των επεισοδίων έκαναν ρε-
κόρ τηλεθέασης σε ESPN και το Netflix όπου προβλήθη-
καν. Μια σειρά που κάλλιστα θα μπορούσε να είναι μυθο-
πλασία ή ένα ντοκιμαντέρ επιστημονικής φαντασίας, αν 
προτιμάτε. Αλλά δεν ήταν. Γιατί ο Μάικλ Τζόρνταν, υπήρξε 
και όσα έκανε με τους Σικάγο Μπουλς δεν θα επαναλη-
φθούν ποτέ και από κανέναν. Από τις 19 Απριλίου 2020 
που προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο στις ΗΠΑ. και μέχρι 
και την προ-προηγούμενη Κυριακή που προβλήθηκε το 
10ο και τελευταίο προκάλεσε φρενίτιδα παγκοσμίως και 
ξαναέβαλε τον Air Jordan και τη δυναστεία των Σικάγο 
Μπουλς στα πρώτα θέματα συζήτησης.

Φανταζόμαστε πως οι περισσότεροι από εσάς, είδατε 
όλα όσα κατέγραψαν οι κάμερες. Η Karfitsa ρίχνει «φως» 
σε άγνωστες ιστορίες και σπαρταριστά παρασκήνια που 
εξελίχτηκαν πίσω από τις κάμερες του μοναδικού αυτού 
ντοκιμαντέρ.

Βέβαια, τίποτα από όσα είδαμε στις οθόνες μας δεν θα 
υπήρχε χωρίς το εκπληκτικό υλικό από την εποχή εκεί. 
Από τη σεζόν του «Last Dance»,  δηλαδή την περίοδο 
1997-1998. Το υλικό αυτό για χρόνια έμενε αναξιοποί-
ητο. Μετά από αρκετές αρνήσεις του Τζόρνταν, το 2016, 
είπε το «ναι», στον παραγωγό, Μάικ Τόλιν. Όταν ο σκη-
νοθέτης του Last Dance, Τζέισον Χέιρ, ενημερώθηκε από 
τον παραγωγό ότι υπάρχει ένας τέτοιος θησαυρός είπε 
αμέσως το “ναι”. Αλλά δεν έμεινε εκεί. Εγιναν 106(!) νέες 
συνεντεύξεις σε ένα διάστημα τριών χρόνων.

Βέβαια, το «Last Dance» έπεσε κι αυτό θύμα του 
κορωνοϊου, με τον σκηνοθέτη του, να αναφέρει: «Την 
Πρωτοχρονιά του 2020 δεν είχαμε μονταρισμένο κανένα 
επεισόδιο έτοιμο. Πραγματικά νιώθω ότι τα επεισόδια 9 
και 10 είναι δύο από τα πιο δυνατά της σειράς, έγιναν εξ’ 
ολοκλήρου από τα σπίτια μας, αλλά δεν νομίζω ότι έχα-
σαν στο ελάχιστο από την ποιότητά τους».

Τα σπίτια του ντοκιμαντέρ
Μία ακόμα ιστορία που προκύπτει είναι πως τα σπί-

τια που γυρίστηκε το ντοκιμαντέρ δεν ήταν του ίδιου του 
Τζόρνταν. «Τον ρωτήσαμε αν τα γυρίσματα γίνουν στο 
σπίτι του. Είπε ότι το σπίτι του είναι ένα δικό του ιερό μέ-
ρος και αρνήθηκε», είπε ο Χέιρ.

Ήταν επίσης αρνητικός στην πρόταση του σκηνοθέτη 
να γίνει ένα μέρος των συνεντεύξεων στο ιδιωτικό αερο-
πλάνο του. «Δεν ήθελε κόσμο στο αεροπλάνο. Υπάρχουν 
συγκεκριμένα κομμάτια στη ζωή του που θέλει να τα 
κρατήσει ιδιωτικά». Ο Τζόρνταν στο ντοκιμαντέρ μιλάει 
σε τρία διαφορετικά σπίτια. Το ένα σπίτι, αυτό με τους 
φοίνικες, τη θέα στον ωκεανό και το λευκό σαλόνι, το 
νοίκιασε η παραγωγή του ντοκιμαντέρ. Τα άλλα δύο εί-
ναι σπίτια φίλων της παραγωγής που δέχτηκαν να γίνουν 
εκεί τα γυρίσματα. Και τα τρία σπίτια ήταν στην περιοχή, 
Τζούπιτερ, στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα εκεί όπου είναι 
και το σπίτι του Τζόρνταν.

Όσο για τους υπόλοιπους; Οι περισσότεροι μίλησαν 
στα σπίτια τους. Ο Σκότι Πίπεν μίλησε στο δικό του σπίτι 
το οποίο πάντως είχε μόλις αγοράσει και ήταν άδειο. Ο 
Ντένις Ρόντμαν μίλησε σε σουίτα ξενοδοχείου.

Οι συνεντεύξεις με τον Τζόρνταν κράτησαν κάτι λιγό-
τερο από 8 ώρες, σε τρεις διαφορετικές ενότητες. Έγιναν 

γυρίσματα τον Ιούνιο του 2018, τον Μάιο του 2019 και 
τον Δεκέμβριο του 2019. Αυτό βοήθησε τους συντελε-
στές -καθώς είχαν ήδη αρχίσει κάποια να μοντάρονται- 
να δείχνουν στον Τζόρνταν τι είχαν πει οι υπόλοιποι και 
να καταγράφονται οι αντιδράσεις του, όπως έγινε με τον 
Αζάια Τόμας ή με τον Γκάρι Πέιτον.

Η άνεση στα συνεργεία 
Στις συνεντεύξεις του Τζόρνταν μπορεί να διακρίνει 

κάποιος την άνεση που είχε με όλο αυτό. Ένιωθε καλά 
και με τον σκηνοθέτη και με όλη την ομάδα των τεχνι-
κών. Ο Χέιρ μιλώντας στο αμερικανικό Esquire και στον 
Brady Langmann ανέφερε ένα περιστατικό: «Σκέψου 
είχαμε έναν τεράστιο σε μέγεθος cameraman ο οποίος 
ήταν ανέκαθεν και μεγάλος fan του Jordan - είχε έρθει 
και με Air Jordan παπούτσια στο γύρισμα. Σε ένα διάλειμ-
μα, ο Mike πήρε ένα μαρκαδόρο και άρχισε να του γράφει 
διάφορα στα παπούτσια, έβαλε και την υπογραφή του. 
Οπότε ο cameraman ζούσε τη δική του Nirvana». Από την 
ομάδα των Τζαζ, τον αντίπαλο των Μπουλς στον τελευ-
ταίο χορό, στον τίτλο του 1998, δεν δέχτηκε να μιλήσει ο 
Καρλ Μαλόουν. «Δεν εξήγησε τον λόγο. Το έκανε μέσω 
τρίτου, ενώ τον προσεγγίσαμε αρκετές φορές. Βάλαμε 
τον Τζον Στόκτον να του μιλήσει επίσης, αλλά... τίποτα», 
είπε ο Χέιρ. Ο Ράσελ, ο αντίπαλος στην τελευταία φάση, 

στο σουτ του Τζόρνταν που δίνει τη νίκη και το Πρωτά-
θλημα, επίσης δεν ήθελε. «Αυτός είπε απλά ένα «όχι». 
Τίποτα παραπάνω. Ήξερε τι θα τον ρωτήσουμε, οπότε 
προφανώς δεν ήθελε να μπει σε αυτή τη διαδικασία».

Τα παπούτσια του M.J.
Oι απίθανες ιστορίες της μετά «Last Dance» εποχής 

δεν έχουν τελειωμό. Και φυσικά ο μεγάλος πανικός που 
αφορά τους συλλέκτες προϊόντων, αυτογράφων και πα-
πουτσιών του MJ δεν έχει τελειωμό. Οι υπεύθυνοι των 
δημοπρασιών αλλά και οι συλλέκτες τρίβουν τα χέρια 
τους και ένα πραγματικά “τρελό ράλι τιμών” συμβαίνει 
κάθε που εμφανίζεται κάτι που να σχετίζεται με τον Τζόρ-
νταν. Χαρακτηριστικότερη όλων είναι η εξής ιστορία: Πριν 
από λίγες μέρες, στις 17 του μηνός, ολοκληρώθηκε ένα 
η δημοπρασία για τα παπούτσια που φορούσε ο Τζόρνταν 
στη ρούκι σεζόν του. Το ζευγάρι από εκείνα τα NIKE (που 
έχουν και την υπογραφή του Τζόρνταν) πουλήθηκε στο 
αστρονομικό ποσό των 560.000 νούμερο που είναι ρε-
κόρ όλων των εποχών για αθλητικά υποδήματα. Στη συ-
γκεκριμένη δημοπρασία η οποία διήρκεσε 10 μέρες του 
οίκου Sotheby’s έγινε “μάχη” στην τελική ευθεία μέχρι να 
ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του οίκου, οι 
προσφορές ανέβαιναν σαν με ταχύτητα φωτός και ανέβη-
καν 300.000$ στα τελευταία 20’. Οι ενδιαφερόμενοι ήταν 
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ηλικίας από 19 χρόνων μέχρι 50+.
Χαρακτηριστικό και ενδεικτικό της τρέλας που υπάρ-

χει είναι το γεγονός πως ο Chris Ivy, διευθυντής του 
τμήματος των αθλητικών συλλεκτικών ειδών στον Οίκο 
Δημοπρασίας «Heritage Auctions», είπε «Για πολλούς 
ανθρώπους της δικής μου γενιάς, ηλικίας μεταξύ 40 και 
50 χρόνων, ο Μάικλ Τζόρνταν ήταν ο Μπέιμπ Ρουθ (σ.σ.: 
εμβληματικός παίκτης του μπέιζμπολ) της γενιάς μας. 
Και σε ερώτηση για το αν ένα ζευγάρι παπουτσιών του 
Μάικλ Τζόρνταν μπορεί να φτάσει και το 1 εκ. δολλάρια, 
είπε: «Νομίζω πως ναι».

Υπάρχει μία ακόμα ιστορία. Με ένα άλλο ζευγάρι πα-
πουτσιών. Είναι το ζευγάρι που φορούσε ο Τζόρνταν στο 
περίφημο «Flu Game», στο 5ο παιχνίδι των Τελικών του 
1997 εναντίον της Γιούτα Τζαζ. Είναι η γνωστή ιστορία 
(και με αυτή έγινε μεγάλος ντόρος στο ντοκιμαντέρ) 
που ο Τζόρνταν την παραμονή του αγώνα παραγγέλνει 
μια πίτσα. Το ίδιο βράδυ δεν νιώθει καθόλου καλά ενώ 
και στο παιχνίδι έπαιξε με σημάδια εξάντλησης. Σημεί-

ωσε όμως 38 πόντους. Είναι λοιπόν τα παπούτσια από 
το «Flu Game», υπογεγραμμένα από τον Τζόρνταν. Το 
2013 ο κάτοχός τους, ο 35χρονος τότε, Πρέστον Τρού-
μαν, τα πούλησε και έπιασε τιμή 104.765. Άραγε, αν 
αυτός που έχει τώρα αυτό το ζευγάρι, τα βγάλει σε δη-
μοπρασία, πόσο θα πιάσει; Πώς όμως ο Τρούμαν πήρε 
εκείνα τα παπούτσια; Ήταν ball boy σε εκείνο το παιχνίδι. 
Ο ίδιος ο Τρούμαν είπε ότι πριν από το παιχνίδι τα ζήτη-
σε από τον Τζόρνταν που συμφώνησε να του τα δώσει 
μετά από το παιχνίδι. Κράτησε την υπόσχεσή του. Όταν 
λοιπόν τελείωσε το παιχνίδι, ο υπεύθυνος υλικού των Σι-
κάγο Μπουλς, ο Τζον Λιγκμανόφσκι, πήγε να μαζέψει τα 
παπούτσια του Τζόρνταν. «Όχι, άφησέ τα», του είπε ο MJ 
και πρόσθεσε: «Είναι δικά του» και έδειξε τον 19χρονο 
τότε, Τρούμαν. Και μάλιστα του τα είχε δώσει με τις κάλ-
τσες ακόμη μέσα. Ο Τρούμαν μιλώντας στο ESPN είχε πει 
μεταξύ άλλων ότι τα παπούτσια τα είχε σε ειδικό μέρος 
ασφαλείας όλα αυτά τα χρόνια. 

Ο Αρης πρέπει να 
έχει και plan b

Η προσπάθεια της ΠΑΕ Αρης να απαλλαχθεί από το 

βαρίδιο του BAN που του επέβαλε η ΦΙΦΑ, μοιάζει σα να 

επιχειρεί να ανεβάσει σ’ ένα βουνό έναν τεράστιο βράχο. 

Ο Αρης έχει να δώσει δύο μάχες με την Παγκόσμια 

Ομοσπονδία με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η πρώτη 

αφορά την έκδοση δελτίου στον Ντουρμισάϊ κατά πα-

ράβαση της απόφασης τής Πειθαρχικής επιτροπής της 

ΦΙΦΑ. Η… ανυπακοή επέφερε χρηματικό πρόστιμο στην 

ΕΠΟ 450.000 ευρώ και απαγόρευση μεταγραφών στην 

ΠΑΕ Αρης. Οι «κίτρινοι» περιμένουν το σκεπτικό της 

απόφασης προκειμένου να προσφύγουν στο CAS για την 

άρση της ποινής. Προφανώς στο διεθνές διαιτητικό δι-

καστήριο θα επιχειρήσουν να αποδείξουν ότι παρασύρ-

θηκαν από την ΕΠΟ η οποία είχε και την τυπική ευθύνη 

για την εφαρμογή της απόφασης της ΦΙΦΑ. Αν οι νομικοί 

ισχυρισμοί των «κίτρινων» πείσουν τους δικαστές του 

CAS τότε ο Αρης θα βγάλει από την πλάτη του το ένα βά-

ρος. Τι θα απομένει; Η ποινή που επιβλήθηκε στην ΠΑΕ 

από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΦΙΦΑ για οφειλές της 

προηγούμενης ΠΑΕ Αρης στον Σιστόν, τον Ούμπιδες και 

άλλους εργαζόμενους των «κιτρίνων». 

Η ποινή αυτή είναι αμετάκλητη καθώς η ΠΑΕ Αρης 

είχε 21 ημέρες προθεσμία, από την ημέρα κοινοποίησης 

της απόφασης, προκειμένου να υποβάλει έφεση. Δεν το 

έκανε κι έτσι τώρα βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Τι 

σημαίνει αυτό; Οτι ο Αρης έχει μόνο την οδό της ρύθμισης 

της οφειλής ώστε να αρθεί το ΒΑΝ. Σε αντίθετη περίπτω-

ση δεν θα μπορέσει να κάνει μεταγραφές, ούτε να προβι-

βάσει παίκτες από την Κ19.

Σ’ αυτό το σενάριο θα πρέπει να βρει λύση με τους 

παίκτες τα συμβόλαια των οποίων λήγουν στο τέλος 

Ιουνίου. Αυτοί είναι 14 στον αριθμό, αλλά όπως γίνεται 

αντιληπτό οι «κίτρινοι» δεν θα έχουν ισχυρά διαπραγμα-

τευτικά ατού, με το ΒΑΝ στην πλάτη τους. Σε κάθε όμως 

περίπτωση αυτό είναι το σενάριο b το οποίο θα πρέπει να 

αρχίσει να το δουλεύει ο κ. Καρυπίδης, ο οποίος έκανε 

μία αψυχολόγητη ενέργεια, καταθέτοντας πρόταση 1,2 

εκατ.  ευρώ στον Ερυθρό Αστέρα για την απόκτηση του 

Ματέο Γκαρσία. Η πρόταση θεωρήθηκε χαμηλή από τους 

Σέρβους, αλλά το κακό έγινε, καθώς είναι ανακολουθία 

να ζητάς από τους παίκτες του ρόστερ να βάλουν ψαλίδι 

στις αμοιβές τους και την ίδια ώρα να κάνεις μία μεγάλη 

οικονομική πρόταση. Ακόμη κι αν έγινε για επικοινωνια-

κούς λόγους.

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός



Ανανεωµένη ιστοσελίδα


