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Γιατί τέθηκαν σε «κόκκινη» επιφυλακή οι δυνάμεις από μια φήμη που κυκλοφόρησε. 
Πως έχει αλλάξει το σκηνικό των συνόρων. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Κ. Καντούρη
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καζίνο.
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Γιατί ανησυχεί 
(και) ο Κώστας Καραμανλής

Δυστυχώς, για κάποια θέματα, δεν είναι καλό να επιβεβαιώνεσαι. Από αυτήν την 
εφημερίδα και από αυτήν τη στήλη πολλές φορές είχαμε προειδοποιήσει την κυβέρ-
νηση ότι η Τουρκία δεν καταλαβαίνει από λογικές κατευνασμού. Μακάρι να συνέβαι-
νε αυτό, αλλά...

Είναι ένας κακός γείτονας, που η κουλτούρα που έχει αναπτύξει είναι τα δικά μου 
δικά μου και τα δικά σου δικά μου. Και με αυτόν τον απέναντι δεν μπορεί να είσαι 
διαλλακτικός και υποχωρητικός, μόνο και μόνο για να μην τραβήξει τη σκανδάλη. Τα 
παραδείγματα που θα μπορούσαμε να καταγράψουμε από λάθος διαχειρίσεις είναι 
ουκ ολίγα και έστειλαν και στέλνουν λάθος μήνυμα στην Άγκυρα.

Σίγουρα για κανέναν δεν είναι εύκολο να πάρει μια απόφαση που θα σημάνει 
εμπλοκή και περιπέτεια. Αλλά ίσως κάποια στιγμή αυτό γίνει αναπόφευκτο, για αυτό 
πρέπει να είναι προετοιμασμένοι λαός και ηγεσία.

Γνωρίζουμε από ασφαλείς πληροφορίες ότι η κυβέρνηση ανησυχεί. Γι’ αυτό και 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μελετά έναν μαραθώνιο συνομιλιών με 
«παίκτες», που σε αυτήν τη φάση μπορούν να βάλουν φρένο και να σταματήσουν 
μια ενέργεια που θα πυροδοτήσει εξελίξεις και θα ανάψει ακόμη μία «φωτιά» στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Είμαστε βέβαιοι ότι ούτε οι ΗΠΑ ούτε η Ρωσία θέλουν ανάφλε-
ξη στην περιοχή, γι’ αυτό έστω και την ύστατη στιγμή θα πείσουν τον «σουλτάνο» να 
μην κάνει τη λάθος κίνηση.

Όπως πληροφορήθηκε η στήλη, ανήσυχος όμως εμφανίζεται και ο πρώην πρω-
θυπουργός Κώστας Καραμανλής. Γι’ αυτό και είναι σε ανοικτή γραμμή με έμπειρα 
στελέχη που έχουν διαδρομή σε ζητήματα τόσο εξωτερικής πολιτικής όσο και άμυ-
νας.

Δεν θα μπούμε σε ονοματολογία, αλλά είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι ο κ. 
Καραμανλής έχει καλή ενημέρωση, τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτε-
ρικό.

Η εκτίμηση και η ανησυχία είναι να μας σύρουν σε έναν διάλογο που επιδιώκουν 
καιρό τώρα οι ΗΠΑ, με δόλωμα την αποκλιμάκωση της έντασης με την Άγκυρα. Αν 
«περάσει» κάτι τέτοιο, ο γείτονας θα αποθρασυνθεί και θα επανέλθει με νέες διεκ-
δικήσεις.

Δυστυχώς η εμπειρία μας από τέτοιες κινήσεις… διαλόγου του διεθνούς παρά-
γοντα (δηλ. των ΗΠΑ) για την πατρίδα μας είναι ότι δεν έχουν αποφέρει κάτι θετικό.

Ας ελπίσουμε να μη δικαιωθούν όσοι πιστεύουν ότι αργά ή γρήγορα θα μας φέ-
ρουν προ τετελεσμένων και θα σηματοδοτήσουν ακόμη μία εθνική απώλεια. 

Και το ερώτημα είναι, μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, και ό,τι αυτή σηματοδό-
τησε, αντέχει ο ελληνικός λαός μια αντίστοιχη συμφωνία με την Άγκυρα, και μάλιστα 
κάτω από τις ιδιάζουσες συνθήκες που έχει διαμορφώσει ο κορονοϊός στην ψυχολο-
γία του πολίτη;

Η κυβέρνηση ενημερώνει τους εταίρους της ότι στρατηγικός στόχος της Τουρκίας, 
και με την επιχείρηση εισβολής στον Έβρο, η οποία απέτυχε πριν από λίγους μήνες, 
αλλά και τώρα, δεν είναι μόνο να αποκτήσει δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο 
και στις έρευνες για την ύπαρξη κοιτασμάτων ή να σύρει την Ελλάδα σε μία διμερή 
διαπραγμάτευση εφ’ όλης της ύλης για θέματα που δεν υπάρχουν, αλλά να προκαλέ-
σει την αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. 

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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ΓΡΑΦΕΙΑ NEΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την επιδότηση  για 18 μήνες με 100 εκατομμύρια ευρώ της 
αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων

 «Η Ελλάδα… στην πρίζα του μέλλοντος»
«Ένα στα τρία νέα οχήματα στην Ελλάδα του 2030 να 

είναι ηλεκτρικό», ευχήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης στην παρουσίαση του προγράμματος για την 
προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα και στην 
υπογραφή της «Πράσινης Συμφωνίας».

Ο Πρωθυπουργός ανέπτυξε το Εθνικό Σχέδιο μετάβα-
σης στην Ηλεκτροκίνηση , δείγμα της περιβαλλοντικής 
αντίληψης της κυβέρνησης για την εγκατάλειψη των ρυ-
πογόνων καυσίμων. 

Ο σχεδιασμός σφραγίστηκε από την «Πράσινη Συμ-
φωνία» που υπέγραψαν 19 φορείς, το υπουργείο Υπο-
δομών και Μεταφορών και το υπουργείο Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος. Με τη συμφωνία οριστικοποιείται το 
πλαίσιο των υποχρεώσεων του κάθε φορέα στην κατεύ-
θυνση υλοποίησης του σχεδίου.

O Kυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «η με-
τάβαση σε αυτόν τον νέο πιο πράσινο τρόπο ζωής, μας 
επιτρέπει να διαμορφώσουμε και ένα νέο υπόδειγμα κοι-
νωνικής συμπεριφοράς αλλά και πολιτισμού της καθη-
μερινότητας που θα προδιαγράφει την ατμόσφαιρα στην 
Ελλάδα των επόμενων δεκαετιών». 

Επιδότηση και ελαφρύνσεις 
Ο κ. Μητσοτάκης  ανακοίνωσε την επιδότηση  για 

18 μήνες με 100 εκατομμύρια ευρώ της αγοράς αυτο-
κινήτων νέου τύπου. Υπολογίζεται ότι έτσι θα καλυφθεί 
το 25% του κόστους για περίπου 14.000 νέα ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα. 

Το όφελος με το οικολογικό bonus και τις σχετικές 
φοροαπαλλαγές, θα προσεγγίζει τις 10.000 ευρώ, σε έκ-
πτωση ώστε η αγορά ηλεκτρικού οχήματος να γίνει προ-
σιτή στο μέσο εισόδημα.

Επίσης τα ηλεκτρικά οχήματα, θα κυκλοφορούν 
ελεύθερα παντού, θα απαλλάσσονται από τέλη στάθμευ-
σης για δύο έτη, ενώ οι δαπάνες φόρτισης θα εξαιρούνται, 
από το φορολογητέο εισόδημα. Από τα εταιρικά έσοδα θα 
εκπίπτει το 50%, του κόστους αγοράς ή μίσθωσης ενώ και 
το ποσοστό αυτό θα είναι 70% στα νησιά. Το πρόγραμμα 
«Κινούμαι Ηλεκτρικά» θα επιδοτεί κατά 15% την αγορά 
ή μίσθωση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά και ελαφρών 
φορτηγών και κατά 25% την αγορά ηλεκτρικών ταξί.

 Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της προ-
σέλκυσης επενδύσεων στον κλάδο της ηλεκτροκίνησης 
θεσπίζονται κίνητρα για την εγκατάσταση παραγωγικών 
μονάδων στους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας και της 
Αρκαδίας, όπου θα εξελίσσεται σταδιακά η απολιγνιτο-
ποίηση, με σημαντική μείωση φόρων και άλλων βαρών.  
Το σχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την αγορά των 
υπηρεσιών φόρτισης και για  τις υποδομές υποστήριξης 
των νέων οχημάτων.
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Η έκρηξη του Covid-19 επέβαλε νέο λοκ ντάουν. 
Κίνδυνος για τους Έλληνες που επισκέπτονται το καζίνο.

Υγειονομική βόμβα τα Σκόπια
Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει στις τελευταίες 

δεκαπέντε ημέρες η αλματώδη αύξηση κρουσμάτων κο-
ρονοϊού στη Βόρεια Μακεδονία γεγονός που υποχρέωσε 
την κυβέρνηση να διατάξει νέο Lockdown 80 ωρών από 
το βράδυ της περασμένης Πέμπτης έως το βράδυ της 
προσεχούς Δευτέρας 9 Ιουνίου. 

Η έξαρση προκαλεί σοβαρό προβληματισμό και έντο-
νες ανησυχίες και στη χώρα μας, ειδικά στη Β. Ελλάδα, 
λόγω του επικείμενου ανοίγματος των συνόρων για είσο-
δο τουριστών και επισκεπτών από τις 15 Ιουνίου, χωρίς 
καραντίνα και επαρκείς ελέγχους αλλά και άμεσα κυρίως 
στους Έλληνες που καθημερινά επισκέπτονται τα Casino 
της γειτονικής χώρας οι οποίοι καθίστανται πλέον υγειο-
νομική βόμβα για τη χώρα μας!

Η νέα καραντίνα αφορά στην πρωτεύουσα πόλη των 
Σκοπίων και των πόλεων του Τέτοβο, του Κουμάνοβο 
και του Στίπ. Τα ίδια σκληρά μέτρα θα ισχύουν για τους 
αγροτικούς δήμους Λίπκοβο, Μπογκόβινιε, Μπρβένιτσα, 
Τέαρτσε, Ζέλινο, Γεγκουνόβτσε και Κάρμπιντσι.

Στην υπόλοιπη χώρα, η κυβέρνηση επανέφερε τις 
απαγορευμένες βραδινές απαγορεύσεις, οι οποίες ξεκι-
νούν στις 9 μ.μ. και τελειώνουν νωρίς το πρωί.

Την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η χώρα κατέγραψε μια ανη-
συχητική επίδοση των 101 λοιμώξεων, η οποία ήταν η 
δεύτερη μεγαλύτερη μετά τα 107 κρούσματα που κατα-
γράφηκαν στις 16 Απριλίου, την οποία πολλοί πίστευαν 
ότι δεν θα επαναληφθεί.

Το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας είπε την περασμένη 
Πέμπτη στα ΜΜΕ ότι ο αριθμός των νέων κρουσμάτων τις 
τελευταίες 24 ώρες είχε ήδη φτάσει τα 110, με την πιθα-
νότητα περαιτέρω αύξησης κατά τη διάρκεια της ημέρας 
καθώς γίνονται διαθέσιμα περισσότερα αποτελέσματα 
δοκιμών.

Μετά την κριτική ότι η κυβέρνηση διέλυσε πρόωρα τις 
απαγορεύσεις κυκλοφορίας και άνοιξε ξανά εστιατόρια 
στα τέλη Μαΐου – επιτρέποντας παράλληλα και τις μα-
ζικές συγκεντρώσεις κατά τη διάρκεια των πρόσφατων 
θρησκευτικών εορτών του Ορθόδοξου Πάσχα και του 
Ραμαζανιού - ο υπουργός Υγείας Βένκο Φιλίπσε απέφυ-
γε να αναλάβει άμεση ευθύνη. Αντ’ αυτού κατηγόρησε το 
Υπουργείο Εσωτερικών για την απότομη επανεμφάνιση 
των περιπτώσεων COVID-19 την περασμένη εβδομάδα 
- αφού η χώρα μείωσε τον αριθμό των ημερήσιων κρου-
σμάτων σε μονοψήφια στοιχεία-  για την «χαλάρωση της 
πειθαρχίας» μεταξύ των πολιτών. Κατηγόρησε επίσης το 
Υπουργείο Εσωτερικών ότι δεν αστυνόμευε σωστά τους 
πολίτες έτσι ώστε να εφαρμοστούν τα μέτρα ασφαλείας 
επαρκώς.

Το υπουργείο Εσωτερικών διευθύνεται από τον Νάκε 
Τσούλεφ ο οποίος προέρχεται από τις τάξεις του κόμ-
ματος της κύριας αντιπολίτευσης VMRO DPMNE, ενώ ο 
Φιλίπσε  τοποθετήθηκε από τους κύριους κυβερνώντες 

Σοσιαλδημοκράτες.
Και οι δύο υπηρετούν στην υπηρεσιακή κυβέρνηση 

που σχηματίστηκε στις αρχές του έτους, η οποία είχε αρ-
χικά επιφορτιστεί με τη διεξαγωγή των γενικών εκλογών 
στις 12 Απριλίου οι οποίες όμως τώρα αναβλήθηκαν.

Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής του Κέντρου Δημόσιας 
Υγείας στα Σκόπια, Άρμπεν Ζίμπερι δήλωσε στα ΜΜΕ ότι 
το κύριο κέντρο μόλυνσης στην πρωτεύουσα ήταν ο κυ-
ρίως μουσουλμανικός δήμος Τσαϊρ, όπου πολλοί πιστοί 
στα τέλη Μαΐου γιόρτασαν το τέλος του μήνα στα Τζαμιά 
και σε τοπικές γιορτές το Ραμαζάνι.«Στα Σκόπια, το 90% 
των νέων περιπτώσεων προέρχονται από 15 οικογένειες. 
Έχουμε όμως υπό έλεγχο την κατάσταση και εντοπίσα-
με τις μολύνσεις», είπε, προσθέτοντας ότι, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ωστόσο, οι πολίτες είχαν αρνηθεί τη συνερ-
γασία με τις υγειονομικές αρχές.Η αύξηση των κρουσμά-
των δεν αποδίδεται σε κανένα παράγοντα. Στην κεντρική 
πόλη Στιπ, για παράδειγμα, όπου οι περισσότεροι άνθρω-
ποι είναι Xριστιανοί, η μόλυνση έχει εξαπλωθεί μεταξύ 

των εργαζομένων σε πολλά γειτονικά κλωστοϋφαντουρ-
γικά εργοστάσια που είναι τώρα κλειστά.

Οι αρχές αποφάσισαν να μην αναλάβουν νέους κινδύ-
νους και έχουν απαγορεύσει στους επισκέπτες να επισκέ-
πτονται τα νεκροταφεία την Παρασκευή και το Σάββατο, 
κατά τη διάρκεια των ορθόδοξων χριστιανικών εορτών 
των ψυχών (ψυχοσάββατα). Από την έναρξη της πανδη-
μίας, συνολικά 2.492 άτομα έχουν μολυνθεί στη Βόρεια 
Μακεδονία, εκ των οποίων 1.605 έχουν ανακάμψει από 
τότε. Η χώρα έχει σημειώσει 145 θανάτους και έχει 742 
ενεργά περιστατικά. Η στάση αυτή των Σκοπιανών αρχών 
έχει προκαλέσει αντιδράσεις και από τη διεθνή επιστημο-
νική κοινότητα που, σύμφωνα με πληροφορίες, ετοιμάζει 
έκθεση-καταπέλτη για τα πραγματικά δεδομένα στη γει-
τονική μας χώρα. 

Ο κίνδυνος να γεμίσουμε νέα κρούσματα, ειδικά με το 
καθημερινό πήγαινε-έλα Σκοπιανών και Βορειοελλαδι-
τών, είναι μεγάλος και άμεσος! 
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Δεν θα γράψω σε αυτό το άρθρο γενικό-
λογες θεωρίες για το πόσο αγαπάμε το περι-
βάλλον. Θα μιλήσω αντίθετα με συγκεκριμέ-
να παραδείγματα πράσινων και ευρωπαϊκών 
πολιτικών οι οποίες περιέχονται στο περι-
βαλλοντικό νόμο που πρόσφατα ψηφίσαμε: 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Οι ΑΠΕ είναι ένας από τους βασικούς 

πυλώνες της μετάβασης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο μοντέλο μιας οικονομίας με 
ουδέτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέχρι 
το 2050. Για αυτό και με τον περιβαλλοντικό 
νόμο εισαγάγαμε ρυθμίσεις με στόχο να πε-
ριορίσουμε το χρόνο που απαιτείται για όλα 

τα στάδια της αδειοδότησης έργων 
ΑΠΕ. Στόχος μας είναι με τις ρυθμίσεις 
αυτές, οι περιπτώσεις έργων ΑΠΕ που 
έπαιρναν μέχρι και 10-15 χρόνια να 
ολοκληρωθούν, να γίνουν παρελθόν! 

Απορρίμματα, Αποχετεύσεις 
και Χωματερές
Αν θέλουμε να λεγόμαστε σύγχρο-

νη και ευρωπαϊκή χώρα πρέπει να τε-
λειώνουμε με τους βόθρους, τα μπάζα 
και τις χωματερές! Για αυτό και με τις 
προβλέψεις του νόμου αυτού:  Συνδέ-
ουμε χιλιάδες σπίτια με το αποχετευτι-
κό δίκτυο με λεφτά του ΕΣΠΑ. Βάλαμε 
τις βάσεις για αποτελεσματική διαχεί-
ριση των σκουπιδιών, ιδιαίτερα στα νη-
σιά του Ιονίου και Νότιου Αιγαίου, όπου 
υπάρχει μια σειρά από ανοιχτές υποθέ-
σεις. Επιβάλλαμε ενιαίο τέλος σε όλες 
τις πλαστικές σακούλες, έτσι ώστε να 
σταματήσουν τα παιχνίδια με το πάχος 

της πλαστικής σακούλας. Απαγορεύουμε 
την έκδοση οικοδομικής άδειας για τους ιδι-
οκτήτες εκείνους που δεν φροντίζουν για τη 
σύννομη διάθεση των μπάζων της οικοδο-
μής τους. 

Προστατευόμενες περιοχές Natura
Γνωρίζω ότι ο καθένας έχει πει το μακρύ 

του και το κοντό του για τις ρυθμίσεις μας 
για τις περιοχές Natura. Η αλήθεια όμως 
είναι μία: Ότι φέραμε σύγχρονες ρυθμίσεις 
πραγματικής προστασίας τους: Με ειδικές 
περιβαλλοντικές μελέτες, με διαχειριστικά 
σχέδια, με Προεδρικά Διατάγματα που θα 
έχουν τη σφραγίδα του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας. Αλλά και με πολύ περισσότερους 
πόρους! Ένα πλαίσιο προστασίας το οποίο 
ξεπερνά ακόμη και αυτό που έχουν πολλές 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό αφορά 
και τις εξορύξεις. Καθώς, για πρώτη φορά, 
απαγορεύονται ρητά οι εξορύξεις στις δύο 
από τις τέσσερις ζώνες προστασίας που θε-
σμοθετούμε! Πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέ-
τοιο στην Ελλάδα. Και όποιος δεν το βλέπει, 
εθελοτυφλεί! 

Δασικοί χάρτες
Στο ζήτημα των δασικών χαρτών η Ελ-

ληνική Πολιτεία συμπεριφερόταν στους 
πολίτες ως Ιανός. Το ένα πρόσωπό της έδι-
νε χωράφια στους αγρότες για καλλιέργεια 
με αναδασμούς- χωράφια για τα οποία οι 
αγρότες αυτοί πήραν ευρωπαϊκές επιδοτή-
σεις!- και το άλλο πρόσωπο ήρθε δεκαετίες 
αργότερα να τα τους τα πάρει! Λέγοντας ότι 
τα στάρια και τα κριθάρια είναι δάση! Εμείς 
λοιπόν βάλαμε τέλος σε αυτόν τον παρα-
λογισμό με σεβασμό στο Σύνταγμα και στην 
κοινή λογική. Και απελευθερώσαμε από την 
ομηρία χιλιάδες Έλληνες πολίτες! 

Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις
Με αυτό το νόμο φέραμε τέλος ρυθμίσεις 

που επιταχύνουν σημαντικά τις περιβαλλο-
ντικές αδειοδοτήσεις. Όσο και αν φώναξαν οι 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, η πραγ-
ματικότητα είναι ότι οι ρυθμίσεις αυτές ούτε 
παγκόσμια πρωτοτυπία αποτελούν, ούτε τις 
κατεβάσαμε από την κούτρα μας! Τι κάνου-
με; Μειώνουμε τη διάρκεια της διαδικασίας 

των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων από 
τα 6-8 χρόνια που διαρκούσε μέχρι σήμερα, 
σε μόλις 100-150 μέρες. Κάνουμε δηλαδή 
αυτό που συμβαίνει στην Ιταλία, στη Γερμα-
νία, στην Ολλανδία. Και δημιουργούμε τις 
προϋποθέσεις ώστε επενδύσεις- που σέβο-
νται πραγματικά το περιβάλλον- να έρθουν 
στην χώρα μας και να δημιουργήσουν θέσεις 
εργασίας για τα παιδιά μας χωρίς να αποθαρ-
ρύνονται από τα γρανάζια της γραφειοκρα-
τίας. 

Με αυτά τα πέντε παραδείγματα περι-
έγραψα πιστεύω, πώς ο περιβαλλοντικός 
νόμος που φέραμε είναι ένας νόμος σύγχρο-
νος. Ένας νόμος κοινής λογικής που ευθυ-
γραμμίζει την Ελλάδα με τα όσα συμβαίνουν 
στις προηγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ένας νόμος που δείχνει ξεκάθαρα 
ότι για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρα-
τίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ουσια-
στική προστασία του περιβάλλοντος και της 
ποιότητας ζωής μας μπορεί να συμβαδίσει 
αρμονικά με την υπεύθυνη οικονομική ανά-
πτυξη. Όπως συμβαίνει σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Σε αυτή την κατεύθυνση βαδίσαμε 
μέχρι τώρα. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα 
συνεχίζουμε να βαδίζουμε! 

*Ο Κωστής Χατζηδάκης είναι Υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ελλά-
δας, και αντιπρόεδρος της Ν.Δ.

Ο περιβαλλοντικός νόμος της κυβέρνησης

Τ Ο Υ  Κ Ω Σ Τ Η 
Χ Α Τ Ζ Η Δ Α Κ Η * 

Πέντε 
παραδείγματα 

που 
αποδεικνύουν 
γιατί ο νόμος 
προστατεύει 

το περιβάλλον 
και προάγει την 
ποιότητα ζωής

opinion
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Γιατί τέθηκαν σε «κόκκινη» επιφυλακή οι δυνάμεις 
από μια φήμη που κυκλοφόρησε 

Το παζλ των ελληνοτουρκικών σχέσεων 
περνάει πάντα από τις Καστανιές
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Από το πρωί της περασμένης Πέμπτης η 
συνοριογραμμή του  Έβρου γέμισε τηλεοπτικά 
συνεργεία απ’ όλη τη χώρα. Οι φήμες για κινη-
τικότητα στην τουρκική πλευρά και επανάληψη 
μίας απόπειρας μαζικής εισόδου στο ελληνικό 
έδαφος οργίαζαν από το βράδυ της Τετάρτης. Οι 
ελληνικές αρχές τέθηκαν σε «κόκκινη» επιφυ-
λακή, παρ’ ότι η πληροφόρηση δεν επιβεβαίωνε 
κάποια τουρκικά δημοσιεύματα. Ήταν άλλη μία 
νύχτα κατά την οποία δοκιμάστηκε η ετοιμότητα 
των δυνάμεων στην ελληνοτουρκική μεθόριο.

Το σκηνικό αυτής της εβδομάδας απλώς επι-
βεβαίωσε πως το επόμενο διάστημα οι σχέσεις 
των δύο χωρών θα δοκιμάζονται και στη μεθό-
ριο, με τα όρια αντοχών να είναι δυσδιάκριτα. 
Η απόφαση της Τουρκίας να προκαλεί διαρκώς 
και σε όλα τα επίπεδα, είναι αυτή που οδηγεί την 
ελληνική πλευρά να είναι μόνιμα σε επιφυλακή, 

ακόμη και στην περίπτωση της Πέμπτης, όταν 
δεν επιβεβαιώθηκε απολύτως τίποτα απ’ όσα 
κυκλοφόρησαν. Ούτε μαζικό κύμα μεταναστών 
κινήθηκε προς τα σύνορα, ούτε υπήρχε καμία κι-
νητικότητα στην τουρκική πλευρά που να δικαι-
ολογεί κάτι τέτοιο, πολλώ δε μάλλον ποτέ δεν 
εμφανίστηκαν 6.000 μετανάστες και πρόσφυγες 
στην περιοχή των Καστανιών. Βέβαια υπήρχαν 
απόπειρες διέλευσης μεταναστών με τη βοήθεια 
διακινητών από διάφορα σημεία του ποταμού 
Έβρου. Αυτό όμως συμβαίνει κάθε μέρα.

«Ο Έβρος και πλέον ειδικά οι Καστανιές, 
αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι στο παζλ 
των προσπαθειών που καταβάλει η Τουρκία για 
να δημιουργήσει πρόβλημα σε όλο τον ελλη-
νικό χώρο», εξηγούσε στην Karfitsa ανώτερος 
αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., που γνωρίζει καλά την 
περιοχή και πρωταγωνίστησε στην επιχείρηση 

«Ασπίδα» του περασμένου Μαρτίου. «Ο Ερντο-
γάν προσπαθεί και χτυπάει σε όλες τις πλευρές 
και όπου του κάτσει», συμπλήρωναν διπλωματι-
κές πηγές αναφερόμενες στις πολιτικές κινήσεις 
του Τούρκου ηγέτη το τελευταίο διάστημα.

Μπορεί η πληροφορία που κυκλοφόρησε 
από τουρκικά μέσα ενημέρωσης να γιγαντώ-
θηκε από ελληνικά με διακίνηση ακόμη και 
εντελώς ψευδών αναφορών, ωστόσο τα όσα 
συνέβησαν στις 28 Φεβρουαρίου στις Καστα-
νιές και διήρκησαν σχεδόν όλο τον Μάρτιο, είναι 
αλήθεια ότι έχουν διαμορφώσει ένα άλλο καθε-
στώς στα σύνορα. Ιδιαίτερα ενισχυμένες αστυ-
νομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ασφυκτικοί 
έλεγχοι στα σύνορα, τοποθέτηση αποτρεπτικών 
μέσων εισόδου με ανέγερση νέου φράχτη και 
επιτήρηση με περισσότερα ηλεκτρονικά μέσα, 
είναι μερικά από τα νέα στοιχεία της εικόνας των 
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ελληνοτουρκικών συνόρων. Και όλα αυτά σε ένα 
καθεστώς  πόλωσης που επιχειρεί να διατηρήσει η 
τουρκική πλευρά, δημιουργώντας καθημερινά νέα 
προβλήματα και μεγαλώνοντας την απόσταση επι-
κοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

 
Η διαρκής ετοιμότητα 
Το ερώτημα βέβαια που ταλανίζει τα στελέχη 

στρατού και αστυνομίας είναι εάν η τουρκική ηγεσία 
επιχειρήσει να στήσει πάλι ένα σκηνικό αντίστοιχο 
του Φεβρουαρίου. Δηλαδή να μετακινήσει μεγάλο 
αριθμό μεταναστών στα σύνορα και να τους ωθή-
σει να παραβιάσουν τη μεθόριο και να εισέλθουν 
στην ελληνική πλευρά. Η υποψία ενισχύθηκε προ 
ημερών όταν από επίσημα τουρκικά χείλη το ενδε-
χόμενο επιστροφής των μεταναστών στις Καστανιές 
θεωρούνταν ιδιαίτερα πιθανό.

«Είναι απίθανο» απαντούν μιλώντας στην 
Karfitsa πηγές των συνόρων. «Δεν πρόκειται να κά-
νουν το ίδιο λάθος. Είδαν ότι η πολιτική της χρησι-
μοποίησης των προσφύγων με αυτόν τον τρόπο δεν 
αποδίδει», τόνιζαν. Πράγματι, στον πολιτικό απολο-

γισμό της κρίσης των Καστανιών η Ελλάδα φαίνεται 
να   κέρδισε στη σκακιέρα της διεθνούς διπλωμα-
τίας. Και είχε τέτοια υποστήριξη από την Ευρώπη, 
που μπορεί να μην περίμενε. Η έλευση στις Καστα-
νιές όλης της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 
μηνύματα υποστήριξης των ηγετών των περισσό-
τερων χωρών και κυρίως οι μεγάλες αποστολές 
ευρωπαϊκών δυνάμεων ήταν η έμπρακτη υποστή-
ριξη της Ελλάδας στο μπρα ντε φερ του Μαρτίου. 
Και εκτός όλων αυτών η ελληνική συνοριοφυλακή 
ενισχύθηκε από 100 επίλεκτους Ευρωπαίους συνο-
ριοφύλακες του Frontexοι οποίοι παραμένουν ακό-
μη και σήμερα στον Έβρο, καταγράφοντας συνεχώς 
στις αναφορές τους τις καθημερινές προκλήσεις της 
Τουρκίας.  

«Η ελληνική πλευρά στις 28 Φεβρουαρίου 
αντέδρασε με τον καλύτερο τρόπο στο τουρκικό 
σχέδιο. Πλέον όμως η κατάσταση στα σύνορα για 
τις ελληνικές δυνάμεις είναι απείρως καλύτερη απ’ 
ότι τότε. Τόσο σε δυνάμεις, όσο σε σχεδιασμό, αλλά 
και σε εξοπλισμό και συνθήκες», τόνισε Έλληνας 
στρατιωτικός.

reportage

Το σκηνικό των συνόρων 
έχει αλλάξει

Η κατάσταση που επικρατεί πλέον στα περάσματα των 
ελληνοτουρκικών συνόρων είναι διαφορετική και ασφαλώς 
όσα γίνονται από άποψη οργάνωσης, δεν ευνοούν επιχειρή-
σεις των Τούρκων για μαζική μετακίνηση μεταναστών, ενώ 
κάνουν ακόμη πιο δύσκολα τα σχέδια των διακινητών οι 
οποίοι εξακολουθούν να θησαυρίζουν. Από τα Μαράσια, μέ-
χρι τις Καστανιές και τη Νέα Βύσσα και από το Αμόριο, μέχρι 
τις Φέρες και το Δέλτα τα ελληνικά σύνορα δεν είναι πλέον 
τόσο εύκολα προσπελάσιμα από οποιονδήποτε.

Στις Καστανιές, στο βόρειο επίσημο πέρασμα των ελλη-
νοτουρκικών συνόρων, η εικόνα μετά την κρίση του Μαρτίου 
είναι εντελώς διαφορετική. Βόρεια του φυλακίου, εκεί που 
βρίσκεται το άλσος όπου είχαν συλληφθεί οι δύο Έλληνες 
στρατιωτικοί, πλέον έχει στηθεί ένας φράχτης ύψους περίπου 
2,5 μέτρων από τον στρατό. Το εμπόδιο αυτό αναπτύχθηκε 
παράλληλα με την εξέλιξη των συγκρούσεων στις Καστα-
νιές. Στόχος είναι να επεκταθεί αυτό μέχρι και τα Μαράσια, σε 
όσα σημεία το επιτρέπουν οι εδαφολογικές συνθήκες.

Ο φράχτης που ξεκινάει από τις Καστανιές μέχρι τη Νέα 
Βύσσα πλέον έχει ενισχυθεί μετά τις προσπάθειες διάρρηξής 
του από ομάδες μεταναστών που επιχειρούσαν με τη βοήθεια 
Τούρκων στρατοχωροφυλάκων. Πλέον όλη η έκταση των 
10,3  χιλιομέτρων επιτηρείται ηλεκτρονικά, καθώς όποιες 
βλάβες στο σύστημα των καμερών έχει διορθωθεί.

Στις τρεις περιοχές όπου μέχρι τώρα παρατηρούνται με-
γαλύτερα κύματα διέλευσης μεταναστών, με τη βοήθεια δι-
ακινητών και όχι μαζικά, είναι αυτές όπου τα σύνορα είναι 
πάλι χερσαία. Στο Πέταλο και στο κτήμα Τσιρώζη των Φερών 
και στο Βοϊδολίβαδο κοντά στο Δέλτα. Εκεί έχουν ξεκινήσει 
οι προσπάθειες ανέγερσης των νέων τμημάτων του φρά-
χτη που θα καλύψει σχεδόν όλο το κομμάτι των χερσαίων 
συνόρων μεταξύ των δύο χωρών. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η 
αποτύπωση των σημείων όπου θα στηθούν, αναμένονται οι 
μελέτες από τις υπηρεσίες του στρατού και στη συνέχεια ο 
διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου. Σε αυτές τις περιο-
χές βέβαια ήδη έχουν στηθεί εμπόδια και μικρότεροι φράχτες 
από το στρατό, ειδικά σε σημεία που παρουσιάζουν αυξημένη 
διέλευση ομάδων μεταναστών.

Οι έντεκα μεγάλες κάμερες που θα καλύψουν μία μεγάλη 
περιοχή των ποτάμιων συνόρων, θα αποτελέσουν ένα από τα 
σύγχρονα όπλα των συνοριακών δυνάμεων. Οι κάμερες εκτι-
μάται ότι θα λειτουργήσουν μέχρι το Φθινόπωρο, αφού ο δι-
αγωνισμός έχει ολοκληρωθεί. Οι κάμερες ευρείας κάλυψης 
θα τοποθετηθούν πάνω σε στύλους 50 μέτρων. Θα έχουν τη 
δυνατότητα οπτικής κάλυψης ακτίνας πέντε χιλιομέτρων, 
επομένως θα επιτηρείται από κάθε μία, περιοχή 10 χιλιομέ-
τρων των συνόρων βόρεια και νότια. Συνεπώς οι έντεκα κά-
μερες θα καλύψουν συνολικά μία περιοχή 110 χιλιομέτρων.

«Η κατάσταση πλέον δεν είναι η ίδια και σε μικρό χρονικό 
διάστημα από τώρα θα είναι ακόμη καλύτερη για μας», εξη-
γούσε αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. «Τα τεχνικά μέσα θα λειτουρ-
γήσουν πλήρως και οι δυνάμεις θα έχουν αναπτυχθεί σε μό-
νιμη βάση με την εκπαίδευση των 400 συνοριοφυλάκων».
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Ήδη πριν από την πανδημία του κορονοϊού, 
ήταν εμφανής η τάση ψηφιοποίησης της οικονο-
μίας, της εργασίας, αλλά και της καθημερινής 
μας ζωής. Στη διάρκεια της υγειονομικής κρί-
σης, η διαδικασία του μετασχηματισμού επιτα-
χύνθηκε ακόμη περισσότερο, με την τεχνολογία 
να δίνει λύσεις και να αναδεικνύει νέες δυνατό-
τητες απέναντι στους περιορισμούς που επέβαλε 
η αντιμετώπιση του ιού. Στην Ελλάδα, είδαμε το 
δημόσιο τομέα να επεκτείνει τις online υπηρεσί-
ες του μέσα σε λίγες εβδομάδες και να εισάγει 
νέους τρόπους εκπαίδευσης. Είδαμε επιχειρή-
σεις κάθε κλάδου να αναπτύσσουν online πα-
ρουσία, αλλά και εργοδότες και εργαζόμενους 
να στρέφονται στην τηλε-εργασία, αξιοποιώντας 
διαθέσιμα διαδικτυακά εργαλεία. 

Καθώς η οικονομία, η εργασία και η κοινω-
νία προσαρμόζονται όλο και περισσότερο στο 
ψηφιακό περιβάλλον, αναδεικνύεται εντονότερα 
η ανάγκη για την αναβάθμιση των ψηφιακών δε-
ξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. 
Συμμετέχοντας ενεργά σε αυτή την προσπάθεια, 
τα Επιμελητήρια της χώρας αναλαμβάνουν σχε-
τική πρωτοβουλία. Συγκεκριμένα, η Κεντρική 
Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος υλοποιεί το 
έργο με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κα-
τάρτισης και Πιστοποίησης Ψηφιακών Δεξιοτή-

των Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα, το οποίο 
αφορά την επιμόρφωση 15.000 εργαζομένων 
στον ιδιωτικό τομέα. Το έργο χρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό ταμείο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014 – 2020 και έχει ως αντικείμενο τη συμ-
βουλευτική υποστήριξη των εργαζομένων, την 
παρακολούθηση στοχευμένων προγραμμάτων 
κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών, καθώς και την 
πιστοποίησή τους στις γνώσεις που απέκτησαν, 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 17024. Στους 
συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν τη δια-
δικασία αυτή, θα καταβληθεί εκπαιδευτικό επί-
δομα, που ανέρχεται στο μικτό ποσό των πέντε 
ευρώ για κάθε ώρα κατάρτισης. 

Μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμ-
μα, οι ωφελούμενοι θα μπορέσουν να ενισχύ-
σουν τη δυνατότητά τους για απασχόληση, να 
βελτιώσουν την επαγγελματική τους κινητικό-
τητα αλλά και να εξασφαλίσουν καλύτερους 
εργασιακούς όρους. Θα μπορέσουν να εξοικειω-
θούν με τις αλλαγές και τα νέα δεδομένα που δι-
αμορφώνονται στο εργασιακό περιβάλλον μετά 
την κρίση και να εφοδιαστούν με τις κατάλληλες 
δεξιότητες, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στις 
νέες ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνολογική 
εξέλιξη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της 
ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, οι επιχει-

ρήσεις που θα συμμετάσχουν, θα μπορέσουν να 
καλύψουν τις ανάγκες τους σε εργαζομένους με 
κατάλληλες ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες, 
αλλά και με προοπτική για τη διαρκή αναβάθμι-
σή τους.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ικανότητα 
των επιχειρήσεων να επιβιώσουν, να παραμεί-
νουν ανταγωνιστικές και να αναπτυχθούν εξαρ-
τάται από την καινοτόμο και αποτελεσματική 
χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Αντίστοιχα, 
οι εργαζόμενοι καλούνται να προσαρμοστούν 
σε ένα εργασιακό περιβάλλον που αλλάζει ρα-
γδαία, στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης. Το 
κλειδί απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις είναι 
η επένδυση στην αναβάθμιση των ψηφιακών 
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, μέσα 
από την παροχή ευκαιριών στο πλαίσιο της δια 
βίου μάθησης. Τα Επιμελητήρια συνεχίζουν να 
αναλαμβάνουν ουσιαστικές πρωτοβουλίες προς 
αυτή την κατεύθυνση, επιβεβαιώνοντας το ρόλο 
τους ως σύμμαχοι της ανάπτυξης και της απα-
σχόλησης στη χώρα. 

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

opinion
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Δράση των Επιμελητηρίων για τις ψηφιακές δεξιότητες 
Μετά την έφοδο της ΕΛ.ΑΣ.  

Στην αντεπίθεση οι VIP 
κρατούμενοι της Νιγρίτας

Στην αντεπίθεση επιχειρούν να περάσουν οι κρα-
τούμενοι των φυλακών Νιγρίτας που έμεναν στα κελιά 
VIP της πτέρυγας Γ1’ του σωφρονιστικού καταστήματος, 
όπου έγινε η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. και κατασχέθηκαν κινητά, 
μικροποσότητες ναρκωτικών, αλλά και αποκαλύφτηκε 
ότι διέθεταν τηλεοράσεις τελευταίας τεχνολογίας, επιδα-
πέδιο κλιματιστικό, ψυγειοκαταψύκτες, φούρνο μικροκυ-
μάτων μέχρι και… μπάρμπεκιου με κάρβουνα.

Με μηνυτήρια αναφορά τους στην Εισαγγελία του 
Αρείου Πάγου είκοσι κρατούμενοι υποστηρίζουν ότι κατά 
τη διάρκεια της εφόδου στα κελιά τους οι αστυνομικοί 
χρησιμοποίησαν βία, όπως και δακρυγόνα που θεωρούν 
ότι έβλαψαν την υγεία τους. Απαιτούν μάλιστα να υπο-
βληθούν σε ιατροδικαστική εξέταση για σωματικές βλά-
βες που υποστηρίζουν ότι υπέστησαν από τους αστυνο-
μικούς.

Οι κρατούμενοι μαζί με την αναφορά παρέδωσαν 
και μία γεμιστήρα, που όπως αποδείχτηκε έπεσε κατά 
τη διάρκεια της έρευνας από έναν αστυνομικό χωρίς να 

το αντιληφτεί λόγω της έντασης που επικράτησε, όπως 
ανέφεραν πηγές από την αστυνομία. Οι κρατούμενοι 
του συγκεκριμένου τμήματος των φυλακών ζητούν να 
ασκηθούν ποινικές διώξεις στους υπεύθυνους, ενώ στην 
αναφορά τους στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου τονί-
ζουν πως κατά τη διάρκεια των ερευνών δεν κρατήθηκε 
κανένα μέτρο από τις διωκτικές αρχές για την αποφυγή 
μετάδοσης του κορωνοϊού.

Σχετικά με τις οικοσυσκευές που αποκαλύφτηκε ότι 
είχαν τοποθετηθεί στην πτέρυγα και σε συγκεκριμένα κε-
λιά, όπως και το μπάνιο με ψηφίδες που βρέθηκε σε κελί, 
υποστηρίζουν πως όλα εγκρίθηκαν από το συμβούλιο 
των φυλακών.  

Σε αυτή την κατεύθυνση άλλωστε στρέφεται και η 
έρευνα της αστυνομίας. Εάν δηλαδή από τις φυλακές 
έκαναν τα «στραβά μάτια» για την ευνοϊκή μεταχείριση 
συγκεκριμένων κρατουμένων. «Το θέμα δεν είναι ότι εί-
χαν επιδαπέδιο κλιματιστικό. Για ποιόν λόγο το συγκεκρι-
μένο τοποθετήθηκε εκεί και όχι στον κοινόχρηστο χώρο 

μίας άλλης πτέρυγας. Όταν ένας ιδιώτης δωρίζει κλιματι-
στικό, λέει και σε ποια πτέρυγα πρέπει να τοποθετηθεί;», 
διερωτώνταν με νόημα αστυνομικοί. Προσέθεταν ότι 
πολλά από τα αντικείμενα που αναφέρθηκαν δεν έχουν 
κατασχεθεί, όμως έλεγαν ότι «δεν είναι τυχαίο πως όλα 
αυτά ήταν στη συγκεκριμένη πτέρυγα».

Η έρευνα πάντως σχετικά με τα όσα συνέβαιναν στις 
πτέρυγες των φυλακών Νιγρίτας έχει ξεκινήσει ήδη, προ-
κειμένου να ελεγχθεί από ποιόν εγκρίθηκαν οι προμήθει-
ες και πώς έγιναν. Με ποιόν τρόπο κατασκευάστηκε η τοι-
χοποιία του μπάνιου που έγινε με ψηφίδες και με υψηλό 
κόστος, και για το οποίο οι κρατούμενοι αντιδρούν έντο-
να λέγοντας πως κατασκευάστηκε για να εξυπηρετήσει 
συγκεκριμένο κρατούμενο με κινητικά προβλήματα. Και 
ασφαλώς εάν υπήρχαν υπάλληλοι που ενεπλάκησαν σε 
όλες αυτές τις διαδικασίες.
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Ο Βουλευτής Λαρίσης Μάξιμος Χαρακόπουλος στην karfitsa

Αταλάντευτη αποφασιστικότητα
απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα
«Η Τουρκία έχει μεγαλεπήβολους στό-

χους, απέναντι σε αυτή τη προκλητικότητα 
οφείλουμε να αντιτάξουμε αταλάντευτη απο-
φασιστικότητα». Αυτό δηλώνει σε συνέντευξη 
του στην karfitsa ο πρόεδρος της Διαρκούς 
Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τά-
ξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, και βουλευ-
τής Λαρίσης της ΝΔ κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, 
ο οποίος χαρακτηρίζει πραγματικό «οξυγόνο» 
για τη οικονομία  τα 32 δις. ευρώ που πρόκει-
ται να λάβει ως ενίσχυση η χώρα μας από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Ο πρώην ανα-
πληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, αναφέρθηκε στην δυναμική που 
πρέπει να αποκτήσει ο πρωτογενής τομέας, 
προσθέτοντας πως με στοχοπροσήλωση η Ελ-
λάδα μπορεί να γίνει το «περιβόλι της Ευρώ-
πης». Ο κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος κλείνει την 
συνέντευξη του εκφράζοντας αισιοδοξία για 
το μέλλον και «ποντάροντας» στη σοφία που 
απέκτησαν οι Έλληνες μετά από μια δεκαετία 
κρίσης.

Κύριε Χαρακόπουλε, η Τουρκία κλιμακώ-
νει την προκλητική της στάση, δρομολογώ-
ντας έρευνες σε περιοχές που υποστηρίζει 
ότι βρίσκονται εντός των ορίων της υφαλο-
κρηπίδας που έχει δηλώσει η ίδια στον ΟΗΕ, 
επί της ουσίας όμως και εντός ελληνικής 
επικράτειας και υφαλοκρηπίδας. Ποια πρέ-
πει να είναι η στάση της χώρας μας; 

Η Τουρκία δεν κρύβει τις επιδιώξεις της. Σε 
αντίθεση με ό,τι υποστηρίζεται από κάποιους 
κύκλους στην Ελλάδα, οι κινήσεις της δεν εί-
ναι χάριν εντυπώσεων. Έχει μεγαλεπήβολους 
στόχους, που εντάσσονται στο νέο-οθωμανικό 
της όραμα. Η εισβολή με πολιορκητικό κριό 
τους μετανάστες στον Έβρο, οι παραβιάσεις 
και οι υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νη-
σιά των τουρκικών αεροσκαφών, όπως και η 
περίφημη «Γαλάζια Πατρίδα», η επέκταση και 
κατάληψη θαλασσίων εκτάσεων που ανήκουν 
δικαιωματικά στην Ελλάδα, εντάσσονται σε 
αυτό το σχέδιο. Η χώρα μας έχει ως βασικό 
εργαλείο το διεθνές δίκαιο. Η Άγκυρα παρα-
νομεί και το γνωρίζει. Προσπαθεί να επιβάλει 
το δίκιο του ισχυρού αντί την ισχύ του δικαί-
ου. Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, που να 
μην έχουμε καμία αμφιβολία, θα ενταθούν το 
επόμενο διάστημα, οφείλουμε να αντιτάξουμε 
αταλάντευτη αποφασιστικότητα υπεράσπισης 

των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Η γεί-
τονα, ανέκαθεν, προχωρά έως το σημείο που 
δεν εμποδίζεται. Όταν, όμως, αντιμετωπίζει 
σθεναρή αντίσταση στις ενέργειές της, τότε 
αναδιπλώνεται. Ως εκ τούτου, το μήνυμα που 
πρέπει να σταλεί, και νομίζω έχει σταλεί είναι 
ότι η Ελλάδα δεν θα παραχωρήσει σπιθαμή 
κυριαρχικών της δικαιωμάτων στον οποιον-
δήποτε. Έχει τις δυνατότητες, έχει τον σχεδι-
ασμό και έχει και το φρόνημα να αποτρέψει 
κάθε παράνομη και επιθετική ενέργεια. 

Η χώρα μας πρόκειται να λάβει 32 δις. 
ευρώ από το πακέτο ανάκαμψης της Ε.Ε. για 
την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδη-
μίας. Θεωρείτε πως είναι ένα ποσό ικανό για 
το restart της ελληνικής οικονομίας;  Μια 
επιτροπή θα γνωμοδοτήσει για τον τρόπο δι-
αχείρισης του ποσού αυτού. Για εσάς ποιες 
είναι οι προτεραιότητες; 

Νομίζω ότι αυτή την φορά η Ευρώπη συ-
μπεριφέρθηκε πραγματικά ευρωπαϊκά. Δη-
λαδή, ρίχνοντας στα κράτη μέλη της Ε.Ε. ένα 
τεράστιο ποσό, το οποίο μπορεί να λειτουργή-
σει ως ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ για τη ανασυ-
γκρότηση των πληγέντων από την πανδημία 
οικονομικών μας. Το ποσό για την Ελλάδα 
είναι πραγματικά μεγάλο, και με τα υπόλοιπα 
χρήματα που μπορεί να λάβει η χώρα μας, θα 
αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Ένα μέρος αυτού 
βεβαίως είναι δάνειο, και θα δούμε αν θα χρη-
σιμοποιηθεί, αν συμφέρει από πλευράς όρων 
και επιτοκίου. Πάντως, για την οικονομία μας 
τα χρήματα αυτά είναι πραγματικό οξυγόνο. 
Και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη 
έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι δεν θα έχου-
με επανάληψη των «πακέτων Ντελόρ» και 
όλα αυτά τα κονδύλια που αντί να ανασυγκρο-
τήσουν την παραγωγική μας μηχανή, έγιναν 
επαύλεις, πολυτελή αυτοκίνητα, άκρατη κα-
τανάλωση και που εντέλει μας οδήγησαν στην 
χρεοκοπία. Τώρα, λοιπόν, είναι η ευκαιρία να 
γίνουν αυτά που δεν έγιναν τότε. Να δούμε να 
χρηματοδοτείται ο πρωτογενής τομέας, που 
φυτοζωεί. Και την αξία του την διαπιστώσα-
με στους μήνες της πανδημίας. Ο στόχος μας 
πρέπει να είναι η αυτάρκεια στα τρόφιμα, και 
ταυτόχρονα η εξωστρέφεια. Σημαντικό στοι-
χείο για μια ευημερούσα οικονομία είναι η 
ύπαρξη βιομηχανικού τομέα, που έχει σχεδόν 
εξαφανισθεί, και ιδιαιτέρως για τεχνολογίες 

αιχμής, όπως και για την αμυντική μας βιομη-
χανία για λόγους ευνόητους. Ελπίζω ότι ο κ. 
Πισσαρίδης, ο νομπελίστας οικονομολόγος θα 
αποδειχθεί ο Τσιόδρας της οικονομίας. 

Έχετε μεγάλη εμπειρία από τον κλάδο 
του πρωτογενούς τομέα. Βγαίνοντας από το 
lockdown που θα πρέπει να πέσει το βάρος 
όσον αφορά τον αγροδιατροφικό κλάδο;

Όπως έχουμε επανειλημμένως επισημάνει, 
η πρωτογενής παραγωγή αντί να είναι η ατμο-
μηχανή της οικονομίας μας έχει καταντήσει 
το τελευταίο βαγόνι. Αυτό πρέπει να αλλάξει 
οπωσδήποτε, και για να αλλάξει χρειάζεται 
σχεδιασμός. Αυτή τη στιγμή η αχίλλειος πτέρ-
να του αγροτικού τομέα είναι η γήρανση του 
αγροτικού κόσμου και πρέπει να δούμε πώς 
επιλύσουμε το πρόβλημα την ηλικιακής ανα-
νέωσης. Επίσης, οφείλουμε να επενδύσουμε 
στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με πι-
στοποίηση της ταυτότητας τους έτσι ώστε να 
κερδίζουν τη θέση που τους αξίζει στις διε-
θνείς αγορές. Βάση πρέπει να δώσουμε και 
στις οικονομίες κλίμακος με επανεκκίνηση 
ενός υγιούς συνεταιριστικού κινήματος χωρίς 
τις αμαρτίες του παρελθόντος. Με στοχοπρο-
σήλωση στο όραμα μιας ακμαίας πρωτογε-
νούς παραγωγής, με εξωστρέφεια και αντα-
γωνιστικότητα, δεν είναι υπερβολή να πούμε 
ότι η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να γίνει το 
«περιβόλι» της Ευρώπης.

Μπορείτε να μας ξεκαθαρίσετε ποιες εί-
ναι η κυβερνητικές προθέσεις για τον ΕΛΓΑ; 

Κατ’αρχάς θα πρέπει να δούμε σε ποια οι-
κονομική κατάσταση είναι ο ΕΛΓΑ, πώς δηλα-
δή τον άφησε η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επί 4,5 
χρόνια. Δεν επιτρέπεται να δίνονται οι αποζη-
μιώσεις ως προκαταβολή 65% - ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 
αυτός που ξεκίνησε αυτή τη μέθοδο με 70%- 
και όποτε υπάρξουν χρήματα να δοθούν και 
τα υπόλοιπα. Εδώ είναι τα χρήματα των ίδιων 
των αγροτών, που τα πληρώνουν ακριβώς για 
να τα λάβουν όταν τα έχουν ανάγκη. Επιπλέον, 
πρέπει να διευρυνθεί ο κατάλογος των ζημι-
ών που δικαιούνται αποζημιώσεως. Υπάρχουν 
νέες συνθήκες στις οποίες πρέπει και ο ΕΛΓΑ 
να προσαρμοστεί. Κι επειδή άνοιξε μια συζή-
τηση επί του θέματος αυτού, να επαναλάβω 
ότι η ασφάλιση των αγροτών πρέπει να είναι 
υποχρεωτική. Αν υπάρξει και προσφορά για 
ασφάλιση από ιδιωτικές εταιρείες, ειδικά για 

Μάξιμος 
Χαρακόπουλος
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Μάξιμος 
Χαρακόπουλος

Με στοχοπροσήλωση στο όραμα μιας ακμαίας 
πρωτογενούς παραγωγής, η Ελλάδα μπορεί να 

γίνει το «περιβόλι» της Ευρώπης

ζημιές που δεν ασφαλίζει ο ΕΛΓΑ, θα είναι καλοδεχούμε-
νη, αλλά πάντα με την υποχρέωση ο αγρότης κάπου να 
ασφαλίζεται. 

Ο τουρισμός αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για την 
κυβέρνηση και τη χώρα. Ωστόσο, θεωρείτε πως αρ-
κούν τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή θα πρέπει να υπάρ-
χει περαιτέρω στήριξη του τουριστικού κλάδου (επιχει-
ρήσεων-εργαζομένων).

Ο τουρισμός είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια 
έχει αυξήσει ακόμη περισσότερο το μερίδιό του στο ΑΕΠ 
της χώρας. Φθάνει το 25-30% αν συμπεριλάβουμε και 
τις δραστηριότητες που εμμέσως σχετίζονται με τον του-
ριστικό τομέα. Αυτό είναι και καλό, γιατί έχουμε ζεστό 
χρήμα, και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκουν 
εργασία, αλλά και κακό, καθώς ο κλάδος αυτός είναι 
ευάλωτος σε μια σειρά από εξωγενείς παράγοντες, όπως 
τώρα η πανδημία ή μια αναταραχή στην ευρύτερη περι-
οχή. Αυτό θα πρέπει να η κυβέρνηση να το λάβει υπόψη 
της στους σχεδιασμούς της. Για τα δεδομένα, πάντως που 
έχουμε αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι έγινε μια ειλικρινής 
προσπάθεια ώστε και οι επιχειρήσεις να μην καταρρεύ-
σουν και οι εργαζόμενοι να μην βρεθούν σε αδιέξοδο. Στο 
εξής, το βάρος δίνεται στην λειτουργία αυτών των τουρι-
στικών επιχειρήσεων, και στην προσέλκυση επισκεπτών, 
και βλέπετε ότι η επιτυχής αντιμετώπιση της πανδημίας, 
μας έχει κάνει περιζήτητους, σε σημείο παρεξηγήσεως – 
αναφέρομαι στην περίπτωση της Ιταλίας. Πρέπει λοιπόν 
να γίνει ένας αγώνας ταχύτητας από όλους, για να κερδί-
σουμε το χαμένο έδαφος. 

Υπάρχουν τελικά περιοχές μεγαλύτερης επικινδυ-
νότητας στη χώρα μας;  Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο 
ύπαρξης  κρουσμάτων και η διαχείριση αυτών σε απο-
μακρυσμένες περιοχές;

Το αν κάποιες περιοχές είναι πιο επικίνδυνες ή το 
αν υπάρχει το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης της πανδη-
μίας μέσα στο καλοκαίρι, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το 
απαντήσω. Γι’ αυτό υπάρχει το επιτελείο των ιατρών και 
των υγειονομικών, που μάλιστα απέδειξε ότι κάνει περί-
φημα τη δουλειά του. Νομίζω μάλιστα ότι ο κ. Τσιόδρας 
και οι γιατροί που μας συντρόφεψαν αυτούς τους μήνες 
έδωσαν στους Έλληνες μια αυτοπεποίθηση, ότι η χώρα 
μας έχει ικανούς ανθρώπους που διαθέτουν και γνώσεις 
και ήθος, και ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε εκεί που 
άλλοι, με πιο προηγμένα μέσα και μηχανισμούς αποτυγ-
χάνουν. Είμαι, λοιπόν αισιόδοξος, ότι, εφόσον όλοι τηρή-
σουμε τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί, θα βγούμε νικητές 
και από την επόμενη φάση της δοκιμασίας. 

Καθώς υπάρχει ανησυχία για το από εδώ και πέρα. 
Μπορείτε κατηγορηματικά να απορρίψετε κάθε ενδε-
χόμενο νέων περικοπών εισοδημάτων και ύπαρξης 
κάποιου είδους μνημονίου;  

Η κυβέρνηση, οι αρμόδιοι υπουργοί, ο ίδιος ο πρω-
θυπουργός έχουν αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο. Τώρα 
κοιτάζουμε μπροστά. Η μηχανή της οικονομίας ζεσταίνε-
ται ξανά, η Ευρώπη δείχνει να έχει αντανακλαστικά, το 
κυβερνητικό επιτελείο δουλεύει εντατικά, η χώρα παί-
ζει παντού ως θετικό παράδειγμα, μπορούμε να είμαστε 
αισιόδοξοι. Είναι σίγουρα δύσκολο το εγχείρημα, είναι 
πολλές οι πληγές που άφησε πίσω της η πανδημία και 
τα μέτρα για την αντιμετώπισή της, όμως και ο λαός μας 
είναι σοφότερος μετά και τα 10 χρόνια κρίσης, πιστεύω 
ότι θα τα καταφέρουμε. 
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Ο εγκλεισμός και η απαγόρευση κυκλοφορίας μείωσαν
τις τιμές των αέριων ρύπων

«Ανάσανε» η Θεσσαλονίκη 
 τις ημέρες της καραντίνας
Η μείωση στις τιμές των αέριων ρύπων και 

συνεπακόλουθα η μείωση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης με αποτέλεσμα ποιοτικότερο αέρα 
που αναπνέουμε, ήταν πάντα ζητούμενο για 
τις μεγαλουπόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, όπου 
πάντα αναζητούνταν τρόποι ώστε τα μέσα που 
επιβαρύνουν περισσότερο την ατμόσφαιρα να 
κυκλοφορούν λιγότερο. Στο πλαίσιο αυτό, ότι 
δεν μπορούσε να γίνει τουλάχιστον τα τελευ-
ταία χρόνια, παρά τις δυσκολίες που υπήρξαν 
το κατάφερε η καραντίνα και τα περιοριστικά 
μέτρα ενάντια στην εξάπλωση του κορονοϊου. 
Η  μειωμένη κυκλοφορία Ι.Χ. αυτοκινήτων 
και διαφόρων ειδών οχημάτων, συνέβαλε 
σε μια πιο καθαρή ατμόσφαιρα στη πόλη. Θα 
μπορούσε να πει κάποιος πως η Θεσσαλονίκη 
«ανάσανε» εν μέσω καραντίνας.

Κλεισμένοι μέσα, όμως… 
με καθαρό αέρα
Σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε στη δι-

άθεση μας από την αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας, το 
προηγούμενο διάστημα  των περιοριστικών  
μέτρων  λόγω της πανδημίας  του κορονοϊού, 
είχαμε εντυπωσιακές μειώσεις στις τιμές των 
αέριων ρύπων στη Θεσσαλονίκη. 

Τα συγκριτικά αποτελέσματα των μετρήσε-
ων για το διάστημα των 41 ημερών από τις 11 
Μαρτίου έως και τις 20 Απριλίου σε σχέση με 
το αντίστοιχο διάστημα του 2019, απέδειξαν 
λόγου χάριν ότι είχαμε σημαντική μείωση των 
τιμών των αιωρούμενων σωματιδίων.

Μάλιστα η μείωση ήταν μεγαλύτερη στην 
περιοχή της Σίνδου φτάνοντας στο 25, 6%. 
Πρόκειται για μια ημιαστική περιοχή που 
«επηρεάζεται» κατά βάση από τα καυσαέρια 
των Ι.Χ. και ο δραστικός περιορισμός της κίνη-
σης των οχημάτων, τόσο εντός αυτής της πε-
ριοχής όσο και στην εθνική οδό που βρίσκεται  
σε μικρή απόσταση  ήταν  βασικοί παράγοντες  
για τη μείωση  των τιμών.

Στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, στο κέντρο 
της πόλης, μια από τις επιβαρυμένες κυκλο-
φοριακά περιοχές, οι τιμές των αιωρούμενων 
σωματιδίων μειώθηκαν μόνο κατά 14% σε 

σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.
Αν και μειώθηκαν στο ελάχιστο οι εκπο-

μπές των καυσαερίων, έπαιξαν το ρόλο τους οι 
κεντρικές θερμάνσεις που έως τις 20 Απριλίου 
τουλάχιστον, ήταν σε λειτουργία.

Εντυπωσιακές ήταν οι μειώσεις που κα-
τεγράφησαν  και σε ό, τι αφορά στο διοξείδιο 
του αζώτου. Σύμφωνα με στοιχεία από του 
Σταθμούς Μέτρησης, αν και ποτέ τα τελευταία 
χρόνια οι τιμές του διοξειδίου του αζώτου δεν 
υπερέβησαν τα επιτρεπόμενα όρια στην ατμό-
σφαιρα της Θεσσαλονίκης, εξαιτίας των περιο-
ριστικών μέτρων μειώθηκαν έως και 58% στο 
Πανόραμα , έως 46% στην περιοχή του ΑΠΘ 
και έως 26,3% στην περιοχή του Κορδελιού.

Στόχος, επιστροφή στη κανονικότητα 
χωρίς επιστροφή στο νέφος 

Όπως δηλώνει ο αντιπεριφερειάρχης Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος Κώστα Γιουτίκα στη 
karfitsa «τα στοιχεία αυτά αποτελούν σοβαρή 
πρόκληση, ώστε να συμβάλουμε όλοι, πολίτες 
και φορείς, στη διατήρηση αυτού του χαμηλού 
επιπέδου στις τιμές των αέριων ρύπων , κα-
θώς επιστρέφουμε στη νέα κανονικότητα».

Η Περιφέρεια προτείνει την χρήση εναλ-
λακτικών μέσων μεταφοράς και επενδύσει 

προς αυτή τη κατεύθυνση. Στηρίζοντας την 
ηλεκτροκίνηση προχωρά στην προμήθεια των  
πρώτων ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων που θα 
ενταχθούν στο στόλο της Περιφέρειας. Ταυτό-
χρονα, χρηματοδοτεί όλους τους Δήμους του 
Πολεοδομικού Συγκροτήματος για  την  προ-
μήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Σε ό, τι 
αφορά  ειδικότερα  στο  Δήμο Θεσσαλονίκης  
χρηματοδοτεί  την αγορά πενήντα (50) ηλε-
κτροκίνητων οχημάτων και δικύκλων. 

Ο πρώτος κοινόχρηστος σταθμός δωρεάν 
φόρτισης δύο ταυτόχρονα ηλεκτρικών αυτο-
κινήτων να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, 
μπροστά από το νέο κτίριο της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας στην περιοχή του λι-
μανιού. Η αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος με στόχο την ευαισθητοποίηση των 
πολιτών στις πρακτικές της  Βιώσιμης Αστικής 
Μετακίνησης, έχει καταφέρει και  καταστήσει 
θεσμό, τις ετήσιες εκδηλώσεις του «Voltáρω».

«Βήμα μπροστά» για αποτελεσματικότε-
ρους Βιολογικούς καθαρισμούς

Σύντομα, ξεκινά  νέος γύρος  συστηματι-
κών  ελέγχων  και δειγματοληψιών στις 63 
μονάδες βιολογικού καθαρισμού των 38 δή-
μων της Κεντρικής Μακεδονίας. Μετά από 25 
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χρόνια λειτουργίας Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυ-
μάτων (ΕΕΛ) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η 
Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έθεσε  τις 
βάσεις του συστηματικού ελέγχου  με μια σοβαρή προ-
σπάθεια καταγραφής, χαρτογράφησης και ελέγχου των 
Μονάδων Βιολογικών Καθαρισμών των ΟΤΑ.

Πλέον υπάρχει ακριβή  εικόνα, για το σύνολο των 
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων στην Περιφέρεια 
μας, των ελλείψεων και των προβλημάτων στον τρόπο 
λειτουργία  τους.

Καθαρισμός εκβολών Λουδία
Στις 13 Μαϊου ξεκίνησαν εργασίες εκτεταμένης κλί-

μακας για τον καθαρισμό των εκβολών του ποταμού 
Λουδία, από φερτά υλικά και προσχώσεις, με τη χρήση 
ειδικού βυθοκόρου σκάφους. Πρόκειται για ένα έργο ζω-
τικής σημασίας για τους παράκτιους αλιείς και ειδικά για 
τους οστρακοκαλλιεργητές των Μητροπολιτικών Ενοτή-
των Θεσσαλονίκης και Ημαθίας, που αντιμετώπιζαν σο-
βαρές δυσκολίες επί σειρά ετών στην καθημερινή τους 
πρόσβαση προς και από τις μονάδες τους εντός του Θερ-
μαϊκού Κόλπου.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εξασφαλίζοντας 
σε συνεννόηση με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ-
στασίας κονδύλια ύψους 250.000 ευρώ, αίρει το «απα-

γορευτικό» των προσχώσεων για τις 59 μονάδες οστρα-
κοκαλλιέργειας long line και τα 110 σκάφη παράκτιας 
αλιείας που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Πλήρης  ετοιμότητα για 
αεροπυρόσβεση στη Βόρεια Ελλάδα
Στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών δράσεων υπήρξε 

μεγάλη κινητικότητα και από πλευράς Υφυπουργείου 
Εσωτερικών  (Μακεδονίας-Θράκης) με τον Θεόδωρο 
Καράογλου να ανακοινώνει πως το κτίριο του Διοικητη-
ρίου θα αναβαθμιστεί κατά δυο κατηγορίες ενεργειακής 
κατάταξης, με άμεσα οφέλη τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας, των εκπομπών ρύπων και του λειτουργικού 
κόστους.

Για να μπορούμε όμως να έχουμε και να χαιρόμαστε 
μέρη με μεγάλη περιβαλλοντική ομορφιά και κάλος, θα 
πρέπει αυτά τα μέρη να είναι εφικτό να προστατευθούν 
και ένας  από τους μεγάλους κινδύνους είναι η πυρκαγιά. 
Ο κ. Καράογλου  επισκέφθηκε το Πεζοπόρο Τμήμα Κε-
ντρικής Μακεδονίας της 2ης ΕΜΑΚ του Πυροσβεστικού 
Σώματος και την 383 Μοίρα Εδικών Επιχειρήσεων Αε-
ροπυρόσβεσης, στην 113 Πτέρυγα Μάχης. Εκεί πληρο-
φορήθηκε πως η δύναμη του πεζοπόρου τμήματος είναι 
180 άνδρες και μπορούν να μεταφερθούν αεροπορικώς 
σε οποιαδήποτε περιοχή όχι μόνο στη Β. Ελλάδα αλλά σε 
ολόκληρη τη χώρα. Στη δύναμη της «383 Μοίρας» υπάρ-
χουν 4 καναντέρ με προοπτική να γίνουν 7, ενώ αναμέ-
νεται να προστεθεί και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Το 
τελικό συμπέρασμα, σύμφωνα με τον  διοικητή της «113 
Πτέρυγας Μάχης», σμήναρχο ιπτάμενο Γεώργιο Φόρτη, 
είναι πως  υπάρχει πλήρης ετοιμότητα σε ό,τι αφορά την 
αεροπυρόσβεση.

«Σιγά-σιγά αποκτούμε περιβαλλοντική συνείδηση»
Ο αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος 

Κώστας Γιουτίκας σε δήλωση του στην karfitsa αναφέ-
ρεται στη λάθος περιβαλλοντική νοοτροπία που έχουμε 
ως χώρα, κάτι που φαίνεται να αλλάζει. Ενώ εξηγεί και 
τις επιλογές της περιφέρειας για έργα πνοής που αφο-
ρούν την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής. Πιο 
συγκεκριμένα τονίζει, «Η προστασία  του περιβάλλοντος 
είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που κρίνει και καθορίζει 
κάθε στιγμή  της καθημερινότητας μας. Δυστυχώς  στη 
χώρα μας  δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Σε αντίθεση 
με άλλες κοινωνίες η περιβαλλοντική συνείδηση έως 
πρότινος,  ήταν ανύπαρκτη. Σιγά - σιγά και με πολλή προ-
σπάθεια και επιμονή στην Κεντρική Μακεδονία έχουμε 
αρχίσει να ανατρέπουμε τον αρνητικό αυτό  αντίκτυπο της 
συμπεριφοράς μας απέναντι στην φύση. Παράλληλα  επι-
λέγουμε να προωθούμε έργα πνοής  που θα δώσουν ου-
σιαστικές λύσεις στα περιβαλλοντικά μας  προβλήματα  
τα επόμενα χρόνια. Συμμετέχουμε  σε δύο διαπεριφερει-
ακά ευρωπαϊκά προγράμματα για την κυκλική οικονομία 
τα οποία έχουμε αξιοποιήσει στο έπακρο. Είναι ενδεικτικό 
ότι πετύχαμε την αδειοδότηση, την κατασκευή και τη λει-
τουργία αρκετών μονάδων βιοαερίου  στην Περιφέρεια 
μας, οι οποίες  συμβάλλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην 
παραγωγή ενέργειας μέσω της αξιοποίησης  γεωργικών 
και κτηνοτροφικών αποβλήτων, ληγμένων τροφίμων 
και υποπροϊόντων σφαγείων. Υιοθετούμε τις καλές πρα-
κτικές  της κυκλικής  οικονομίας  στη διαχείριση των 
αποβλήτων δημιουργώντας  νέες  θέσεις  εργασίας και 
απολαμβάνουμε ήδη τα οφέλη τους και την καλύτερη 
ποιότητα  ζωής  για όλους μας».
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ΜΕΙΩΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ... Αυτό διαμηνύουν 
σε όλους τους τόνους τα επιμελητήρια, οι εργατικές ενώ-
σεις και οι οργανισμοί προστασίας 
του καταναλωτή. Τα πρώτα επί-
σημα στοιχεία της καραντίνας δεί-
χνουν το μέγεθος της οικονομικής 
καταστροφής που εισέρχεται η 
χώρα. Πρόκειται για τα χειρότερα 
οικονομικά στοιχεία της τελευ-
ταίας εικοσαετίας, επισημαίνουν 
οι εργατολόγοι, αφού σύμφωνα 
με τα επίσημα στοιχεία που ανα-
κοινώθηκαν για τον μήνα Απρίλιο 
καταγράφηκαν 41.350 απολύσεις 
εργαζομένων και χάθηκαν πάνω 
από 104. 000 θέσεις εργασίας 
κυρίως στον τουρισμό και στην 
εστίαση, γιατί τον ίδιο μήνα – τον Απρίλιο που μας πέρα-
σε, δημιουργήθηκαν μόνον 7.205 νέες θέσεις εργασίας, 
ενώ τον αντίστοιχο Απρίλιο του 2019 ο αριθμός αυτός 
ήταν 110.895 νέοι εργαζόμενοι! Τα στοιχεία για τον μήνα 
Μάϊο δεν έγιναν ακόμη γνωστά, αλλά είναι αναμενόμενο 
να μεγαλώσουν περεταίρω το πρόβλημα, που ήδη κα-
ταγράφεται στην καθημερινότητα. Τα καταστήματα εστί-

ασης άνοιξαν, αλλά η κίνηση είναι πεσμένη παντού πάνω 
από 90% (!) γεγονός που ερμηνεύεται κυρίως γιατί έχει 

εξανεμισθεί το διαθέσιμο κατανα-
λωτικό εισόδημα σε όλους. Η εκ 
περιτροπής εργασία, οι διάφορες 
μορφές μερικής απασχόλησης 
και η εργασία 15 ημερών λόγω 
επιπτώσεων της πανδημίας, είχαν 
σαν αποτέλεσμα την κατάρρευση 
των εσόδων κάθε εργαζομένου, 
με άγνωστες προοπτικές βελτίω-
σης για το μέλλον.

Ζημιές καταγράφονται πα-
ντού, στα δημόσια ταμεία, στις 
εφορίες, στις τράπεζες, στις συ-
γκοινωνίες και σε ένα τεράστιο 

φάσμα επιχειρήσεων που έκλεισαν ή που επλήγησαν από 
το πάγωμα κάθε δραστηριότητας. Οι τζίροι ανόδου 130% 
των σουπερ-μάρκετς δεν αρκούν για να μετριάσουν την 
κατάρρευση των εσόδων του κράτους. Μόλις προχθές, η 
ΓΣΕΒΕΕ προειδοποιεί για νέο κίνδυνο απώλειας 250.000 
θέσεων εργασίας. Η Κομισιόν προβλέπει σε πρώτη ανά-
γνωση της κατάστασης στην Ελλάδα, άνοδο της ανεργίας 

στο 20% που σημαίνει κι άλλα λουκέτα στην αγορά, κι 
άλλα κόκκινα δάνεια, κατάρρευση των εσόδων του ΕΦΚΑ 
και νέα ανακεφαλοποίηση των τραπεζών!  

Από την άλλη μεριά, οι εργαζόμενοι θα παλεύουν με 
διάφορες μορφές περικοπής μισθών και εργασίας, δηλα-
δή λιγότερο διαθέσιμο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα 
για όλους! Κι ενώ όλα αυτά είναι πλέον η νέα σκληρή 
πραγματικότητα στη ζωή μας, κάποιοι εξακολουθούν 
να τα βλέπουν «όλα ρόδινα» αγνοώντας τις παγκόσμιες 
προβλέψεις ότι αυτή η κατάσταση συναγερμού θα κρατή-
σει ένα έως δύο χρόνια ακόμη (!)  με δραματικές οικονο-
μικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. 

Το εισόδημα των εργαζομένων έχει μειωθεί, σε χιλιά-
δες οικογένειες έχει χαθεί λόγω απολύσεων ή αναστολής 
προσλήψεων. Όλες οι επαγγελματικές οργανώσεις και τα 
επιμελητήρια της χώρας, καταγράφουν μέρα με τη μέρα 
το μέγεθος της οικονομικής καταστροφής και ζητούν 
άμεσα τα αυτονόητα: Μείωση της προκαταβολής φόρου 
φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων στο 50%, δραστι-
κή μείωση των Δημοτικών Τελών και βεβαίως μειώσεις 
του ΦΠΑ στα τρόφιμα και σε όλα τα είδη πρώτης ανά-
γκης… 

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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Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...
Ουρές στις πιάτσες της Θεσσαλονίκης – πάνω από 50% η πτώση

Απόγνωση για τους ιδιοκτήτες ταξί
Reportage
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Ατέλειωτες ουρές σχηματίζουν τα ταξί στις 
πιάτσες μέσα στην πόλη και στα ΚΤΕΛ στη Θεσ-
σαλονίκη με τους ιδιοκτήτες – οδηγούς να περι-
μένουν για μια κούρσα υπομονετικά.

Τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά καθώς σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις του σωματείου ιδιοκτη-
τών ταξί ο Ερμής, η κίνηση έχει σημειώσει πτώ-
ση πάνω από 50%.

Η πτώση του ΦΠΑ στο 13% έχει φέρει με-
ρικές ανάσες στον κλάδο των ιδιοκτητών ταξί 
ωστόσο όπως λένε και οι ίδιοι στην Karfitsa, όλα 
θα κριθούν μετά τα μέσα Ιουλίου που όπως όλα 
δείχνουν θα κορυφωθεί η επιστροφή στην κανο-
νικότητα.

«Προσαρμοζόμαστε στις νέες συνθήκες που 
αλλάζουν σχεδόν κάθε εβδομάδα  λόγω του 
κορονοϊού, ωστόσο μέχρι σήμερα η κατάσταση 
για τον κλάδο μας είναι απελπιστική», αναφέρει 
ο ,Κλήμης Λεοντιάδης πρόεδρος του σωματείου 
ιδιοκτητών ταξί Θεσσαλονίκης, «ο Ερμής». 

Τα περισσότερα από τα 2000 ταξί της Θεσ-
σαλονίκης είναι σε λειτουργία καθώς ελάχιστοι 
οδηγοί έχουν επιλέξει να κρατήσουν σταθμευ-
μένα τα αυτοκίνητα τους.

Πολυέξοδες οι αλλαγές λόγω κορονοϊού
Οι ιδιοκτήτες ταξί μετέτρεψαν σε «φρούρια» 

τα αυτοκίνητα τους με πολλούς να επιλέγουν 
να τοποθετήσουν διαχωριστικά ανάμεσα στις 
μπροστά και τις πίσω θέσεις. Σε κάθε αυτοκίνη-
το υπάρχει απολυμαντικό χεριών ενώ σε πολλά 
ταξί οι οδηγοί δίνουν στους επιβάτες και μάσκες 
μιας χρήσης αν προκύψει ανάγκη καθώς σε δι-
αφορετική περίπτωση κινδυνεύουν με πρόστιμα 
των 150 ευρώ και οι δύο πλευρές. 

Το κόστος για την αγορά υγειονομικού υλι-
κού και η τοποθέτηση εξοπλισμού ανέβασε τα 
έξοδα κατά 15% χωρίς να υπάρχουν έσοδα, 
όπως λένε ιδιοκτήτες ταξί.

Όπως εξηγεί ο ίδιος τα προβλήματα που 
έχουν να αντιμετωπίσουν οι οδηγοί ταξί, είναι 
πολλά αφού σύντομα θα πρέπει, βάσει νόμου, 
να αντικαταστήσουν το 70% των οχημάτων του;

Ανάσα από τον Τουρισμό 
Οι ιδιοκτήτες ταξί περιμένουν την πλήρη λει-

τουργία του αεροδρομίου Μακεδονία με τις πτή-
σεις από το Εξωτερικό προκειμένου να δουν κά-
ποια κέρδη στην τσέπη τους. Ωστόσο γνωρίζουν 
ότι η τουριστική κίνηση θα είναι πολύ μειωμένη 
σε σχέση με πέρυσι και τα έσοδα πολύ λιγότερα. 

Τα δρομολόγια για Χαλκιδική και Πιερία θα 
έχουν σημαντική πτώση ενώ τα δρομολόγια 
μέσα στη Θεσσαλονίκη θα εξαρτηθούν από την 

κίνηση ντόπιων άλλα και την έλευση των του-
ριστών. 

«Το ταξί δεν είναι είδος πολυτελείας είναι 
ένα λαϊκό μέσο μεταφοράς και με την πτώση του 
ΦΠΑ στο 13% είναι ακόμη πιο οικονομικό μέσο 
καθώς επίσης και το ασφαλέστερο ακόμη και 
τώρα που ζούμε σε ιδιαίτερες συνθήκες λόγω 
κόρονοϊού» εξηγεί ο κ Λεοντιάδης .  

Αγκάθι τα μίνι βαν  
Οι επαγγελματίες ταξί της Θεσσαλονίκης δεν 

μπορούν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό 
με τα μίνι βαν επτά ή εννέα θέσεων που χρησι-
μοποιούνται για τουριστικές υπηρεσίες και που 
επιλέγονται από ομάδες τουριστών άνω των τρι-
ών ατόμων.

Ο εκσυγχρονισμός των ταξί 
να γίνει σταδιακά 
Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα για πολ-

λούς αυτοκινητιστές είναι η έλλειψη ρευστότη-
τας για την αντικατάσταση των οχημάτων τους, 
τα οποία σε ένα χρόνο ξεπερνούν το όριο ηλικίας 
και εκ του νόμου πρέπει να αντικατασταθούν 
μέχρι το Μάρτιο 2021. Στη Θεσσαλονίκη υπάρ-
χουν 200 τέτοια ταξί που αναμένεται να αλλά-
ξουν λόγω παλαιότητας με ευνοϊκές ρυθμίσεις 
που έχουν ήδη συζητηθεί. Σύμφωνα με τον κ 
Λεοντιάδη όμως κίνητρα και επιδότηση πρέπει 
να δοθεί σε όλους τους ιδιοκτήτες ταξί για να 
βοηθηθούν ώστε να παραμείνουν στον κλάδο. 
Σύμφωνα με τον ίδιο θα μπορούσε να δοθεί επι-
δότηση για την χρήση των κινητήρων Euro 6 που 
έχουν τα περισσότερα ταξί μέσα στην πόλη ενώ 
θα πρέπει να δημιουργηθούν άμεσα υποδομές 
για την ηλεκτροκίνηση. «Είναι ένα θέμα που μας 
απασχολεί καθώς ενώ υπάρχει δυνατότητα χρη-
ματοδότησης υπάρχει έλλειψη στις υποδομές 
φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων» εξηγεί ο 
κ Λεοντιάδης.
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Πώς έφτασε η δίωξη ανθρωποκτονιών στον 38χρονο 
που τεμάχισε και έκαψε τη φίλη του 

Η google και η τραπεζική κάρτα 
αποκάλυψαν τη φρίκη
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«Τι συμβαίνει σε ένα σώμα όταν πεθαίνει;», 
«πόσο μένει ανέπαφο ένα σώμα μετά το θά-
νατο;». Οι απορίες αυτές, όπως διατυπώθηκαν 
στη μηχανή αναζήτησης της google, αλλά και η 
χρήση μίας τραπεζικής κάρτας, αποτέλεσαν την 
αρχή του τέλους για την αποκάλυψη της φρίκης. 
Του θανάτου μίας 40χρονης τοξικομανούς, τα 
ίχνη της οποίας δεν βρέθηκαν ποτέ. Ο 38χρονος 
φίλος της, επίσης τοξικομανής, ισχυρίζεται ότι 
την τεμάχισε με ένα κοπίδι και ένα πριόνι και στη 
συνέχεια έβαλε το σώμα της στη σόμπα του σπι-
τιού του, για να αποτεφρωθεί. Προφυλακίστηκε 
για ανθρωποκτονία από πρόθεση και μη ανακοί-
νωση του θανάτου της.

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται τυχαία, 
καθώς παρ’ ότι από τις 28 Δεκεμβρίου 2018 η 
40χρονη είχε εξαφανιστεί, κανείς δεν θα ενδια-
φερόταν. Οι γονείς της είχαν πεθάνει και οι μα-
κρινότεροι συγγενείς της αγνοούσαν την τύχη 
της. Άλλωστε επί χρόνια ήταν τοξικομανής και 

κανείς δεν γνώριζε ούτε πώς ζούσε. Ωστόσο 
ένας γείτονάς της, στο διαμέρισμα όπου έμενε 
στη Σταυρούπολη, αστυνομικός στο επάγγελμα 
ενδιαφέρθηκε επειδή σταμάτησε να τη βλέπει 
να κινείται εκεί. Έτσι άρχισε η έρευνα από τους 
έμπειρους αστυνομικούς του τμήματος δίωξης 
ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Η απουσία άμεσων συγγενών της 40χρονης, 
φαίνεται ότι ήταν το στοιχείο που κράτησε ήρε-
μο τον 38χρονο φίλο της. Πίστευε ότι το μυστικό 
του δεν θα αποκαλυπτόταν ποτέ, καθώς δεν θα 
βρισκόταν κανείς να ψάξει τη Δήμητρα. Αυτός 
ήταν ο λόγος που όταν τον ρώτησε η γειτονιά 
της γυναίκας στη Σταυρούπολη, η απάντηση που 
έδωσε ήταν «έφυγε στη Γερμανία».

Μετά τις αναζητήσεις, οι αστυνομικοί της 
δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος άρχισαν 
να αποκαλύπτουν τα πρώτα «λαβράκια» και 
να σφίγγουν τον κλοιό που ήδη είχαν βάλει οι 
συνάδελφοί τους στη δίωξη ανθρωποκτονιών 

γύρω από τον 38χρονο. Αρχικά τα ηλεκτρονι-
κά ίχνη των τραπεζικών καρτών της γυναίκας 
έδειξαν ότι έγιναν συναλλαγές πάνω από 2.500 
ευρώ. Και η αποκάλυψη ήρθε από τα «ίχνη» του 
38χρονου στους υπολογιστές που χρησιμοποίη-
σε. Οι έρευνές τους στη μηχανή αναζήτησης της 
google χτύπησαν καμπανάκι, ότι η εξαφάνιση 
της 40χρονης κάτι άλλο έκρυβε. Φάνηκε πως 
έψαχνε τρόπους εξαφάνισης ενός πτώματος 
γράφοντας συγκεκριμένες εκφράσεις στην μπά-
ρα αναζήτησης. Όλες για την κατάσταση στην 
οποία περιέρχεται το σώμα μετά τον θάνατο.

 
Τα μπάζα και η αποτέφρωση 
Την περασμένη εβδομάδα όλα ήταν έτοιμα 

για την προσαγωγή του 38χρονου στην ασφά-
λεια. Γρήγορα παραδέχτηκε τη σχέση που είχε 
με την 40χρονη με την οποία ήταν φίλοι και φαί-
νεται πως έκαναν και μαζί χρήση ναρκωτικών. 
Επίσης δέχτηκε ότι χρησιμοποίησε την τραπε-
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ζική της κάρτα. Το ίδιο άμεσα ο 38χρονος περιέγραψε 
πως στις 28 Δεκεμβρίου 2018 στο σπίτι όπου νοίκιαζε 
στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης η γυναίκα έκανε ενδοφλέβια 
χρήση κοκαΐνης και ότι στη συνέχεια έχασε τη ζωή της. Η 
εξήγηση που έδωσε ότι δεν κάλεσε άμεσα βοήθεια ήταν 
πως φοβήθηκε πως θα μπλέξει, επειδή είναι κι αυτός το-
ξικομανής, σε στάδιο απεξάρτησης, όπως λέει.

Από αυτό το σημείο αρχίζει το γαϊτανάκι των αποκα-
λύψεων, αληθινών ή όχι, όσων είπε ότι συνέβησαν με 
την 40χρονη. Έχοντας ο 38χρονος ως βάση ότι η γυναίκα 
πέθανε από ναρκωτικά, ανέφερε αρχικά στους αστυνομι-
κούς της ασφάλειας πως μετέφερε τη σορό της σε έναν 
χώρο όπου υπάρχουν μπάζα και πέταξε εκεί το νεκρό της 
σώμα. Ο ισχυρισμός αυτός καταγράφηκε στην προανα-
κριτική του απολογία και με βάση αυτόν η δικογραφία 
διαβιβάστηκε στις ανακριτικές αρχές και στη συνέχεια 

εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, αφού ο εισαγγελέας είχε 
ασκήσει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθε-
ση, θεωρώντας αμφισβητήσιμο το επιχείρημά του πως 
η γυναίκα πέθανε από ναρκωτικά και στη συνέχεια την 
εξαφάνισε.

Η μεταφορά της σορού στα μπάζα «έπεφτε» σε ένα 
μεγάλο κενό, όπως έλεγαν στην Karfitsa αστυνομικοί της 
ασφάλειας. Ο 38χρονος έχει σοβαρή αναπηρία. Συγκε-
κριμένα έχει ένα πρόσθετο πόδι και ένα ανενεργό χέρι, 
ύστερα από σοβαρό τραυματισμό του σε τροχαίο ατύ-
χημα στο παρελθόν. Θεωρήθηκε αδύνατο να μεταφέρει 
τη σορό της 40χρονης, όσο μικρόσωμη και αν ήταν. Οι 
επίμονες ερωτήσεις προς τον 38χρονο, ο οποίος κρατού-
ταν στο πλαίσιο της προθεσμίας που είχε πάρει από την 
ανακρίτρια για ν’ απολογηθεί, τελικά οδήγησε στην άλλη 
αποκάλυψη. «Δεν την πέταξα. Την έκοψα και μετά έριξα 

reportage

Η εξαφάνιση 
που αλλάζει 
το νομικό σκηνικό

Μέχρι τότε ακόμη και αυτή η εκδοχή, του 
τεμαχισμού της σορού και της καύσης, παρου-
σιάζει κενά, λένε αστυνομικοί που έχουν ασχο-
ληθεί με ειδεχθή εγκλήματα. «Είναι πολύ εύκο-
λο να επιμένεις μέχρι το τέλος ότι μία γυναίκα 
πέθανε από υπερβολική δόση και ότι με αυτόν 
τον τρόπο εξαφάνισες το πτώμα και δεν υπάρ-
χει κανένα ίχνος της», έλεγαν έμπειροι αξιω-
ματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που έχουν ασχοληθεί με ει-
δεχθή εγκλήματα. Δεν αποκλείουν ότι πίσω από 
το σενάριο που υποστηρίζει ο κατηγορούμενος 
να βρίσκεται ένα καλοστημένο σχέδιο για να 
οδηγήσει στην αθώωσή του για τη δολοφονία, 
δεδομένου ότι δεν υπάρχει πτώμα. Άλλωστε 
από την αρχή ο ισχυρισμός του είναι αυτός, ότι 
η γυναίκα πέθανε και στη συνέχεια την τεμά-
χισε και την έκαψε. Δηλαδή την εξαφάνισε και 
μάλιστα για να ικανοποιήσει μία επιθυμία της, 
να αποτεφρωθεί. Έλεγαν πάντως ότι και αυτό 
δεν αποκλείεται να ισχύει καθώς σε περιπτώ-
σεις τοξικομανών, όλα έχουν συμβεί.

Μέχρι τώρα οι εισαγγελικές αρχές, με την 
ποινική δίωξη και οι ανακριτικές στη συνέχεια, 
με την προσωρινή κράτηση, δεν δέχτηκαν όσα 
υποστηρίζει ο 38χρονος στο τμήμα του θανάτου 
της γυναίκας. Θεωρούν ότι εκείνος τη σκότωσε 
και μετά προχώρησε σε αυτές τις πράξεις. Με 
τον τρόπο αυτό η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως 
ανθρωποκτονία από πρόθεση που προβλέπει 
ποινή μέχρι και ισόβιας κάθειρξης. Σε αντίθετη 
περίπτωση, εάν δεν αποδειχτεί ότι ο ίδιος την 
σκότωσε, κατηγορία που ομολογουμένως είναι 
ιδιαίτερα ασθενής σε αυτή τη φάση, η τιμωρία 
περιορίζεται στην προσβολή μνήμης νεκρού, 
που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.

τα κομμάτια στη σόμπα και την έκαψα», είπε σοκάροντας 
τους αστυνομικούς.

Η νέα εκδοχή για το τι συνέβη με το εξαφανισμένο 
σώμα της 40χρονης άνοιξε έναν άλλο γύρο ερευνών. Ο 
38χρονος περιέγραψε πως χρησιμοποίησε κατά βάση ένα 
κοπίδι και ένα ηλεκτρικό πριόνι τύπου Σέγα. «Έκοψα τα 
χέρια και τα πόδια της και έριξα το σώμα και τα μέλη της 
στη σόμπα, ήταν μικροκαμωμένη», φέρεται να είπε προ-
φορικά στους αστυνομικούς, ισχυρισμό που επανέλαβε 
κατά τη διάρκεια της απολογίας του στην ανακρίτρια την 
περασμένη Τρίτη. Στις έρευνες δεν βρέθηκε το κοπίδι, 
όμως βρέθηκε το πριόνι που ήδη έχει σταλεί στα εγκλη-
ματολογικά εργαστήρια για να φανεί εάν υπάρχουν, δυό-
μισι χρόνια μετά, ίχνη αίματος της γυναίκας. Έτσι μόνον 
θα επιβεβαιωθεί ο ισχυρισμός του και πέραν της ομολο-
γίας του 38χρονου θα υπάρχει ακόμη ένα στοιχείο.
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Μέρα με την ημέρα ολοκληρώνεται η οργάνωση της αντιπυρικής περιόδου 

Περισσότερα μέσα και μεγάλη 
ετοιμότητα στον κρατικό μηχανισμό 
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Από νωρίς, παρά τις δυσκολίες που προκλή-
θηκαν λόγω του κορονοϊού , ο κρατικός μηχανι-
σμός τέθηκε σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσει  
τυχόν πυρκαγιές.

Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έχουν προστε-
θεί 1300 εποχικοί υπάλληλοι οι οποίοι ολοκλη-
ρώνουν την εκπαίδευση τους στις 19 Ιουνίου και 
αναμένεται να ενταχθούν στα πυροσβεστικά κλι-
μάκια της χώρας. Τα εναέρια μέσα πρόκειται να 
κατανεμηθούν τις επόμενες ημέρες ενώ φέτος 
θα βρίσκονται στην Ελλάδα τρία επι πλέον ελι-
κόπτερα βαρέως τύπου. Όπως είχε υπογραμμίσει 
από τον Υμητό ο 

 Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο 
σχεδιασμός του Πυροσβεστικού Σώματος  γίνε-
ται ώστε να καταστεί εφικτή η ανταπόκριση των 
εναέριων μέσων σε κάθε σημείο συμβάντος σε 
30 έως 40 λεπτά μετά την απογείωσή τους.

Η Κεντρική Μακεδονία ετοιμάζεται 
για το ενδεχόμενο πυρκαγιών 
Χαλκιδική και η Πιερία είναι οι περισσότερο 

ευάλωτες περιοχές στην Κεντρική Μακεδονία 
για ενδεχόμενη εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς 
λόγω των μεγάλων εκτάσεων πευκοδάσους. Ο 
επικεφαλής του Τμήματος Πολιτικής Προστασί-
ας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μπά-
μπης Στεργιάδης έχει λάβει μέρος σε συσκέψεις, 
οι περισσότερες έγιναν με τη μορφή τηλεδιάσκε-
ψης ή ανταλλαγής e mail, με αποτέλεσμα να έχει 
ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός με βάση τις ιδιαιτε-
ρότητες των περιοχών αυτών. 

«Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι συσκέψεις 
μέσω τηλεδιάσκεψης και η ανταλλαγή πληρο-
φοριών μέσω e-mail για τις απαραίτητες συνεν-
νοήσεις στα συντονιστικά όργανα πολιτικής προ-
στασίας,», αναφέρει ο κ Στεργιάδης 

Καθαρισμοί της βλάστησης 
στο οδικό δίκτυο
Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες 

καθαρισμού της βλάστησης από το οδικό δίκτυο 
ενώ συνεχίζονται και οι εργασίες σε αντιπυρικές 
ζώνες. Οι βροχές και οι πλημμύρες σε Χαλκιδική 
και κυρίως στο Άγιο Όρος στάθηκαν αφορμή για 
να γίνουν μεγάλές επεμβάσεις  και καθαρισμοί 
σε δάση και στα οδικά δίκτυα από τους δήμους 
και την Περιφέρεια Ανάλογα με τις θέσεις ευθύ-
νης τους. 

Στη Χαλκιδική έχουν ολοκληρωθεί οι συσκέ-
ψεις ανά δήμο και έχουν εξαχθεί τα προγράμμα-
τα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση πυρ-
καγιών. 

Ο δήμος Σιθωνίας σχεδιάζει σε συνεργασία 
με ιδιώτες να προχωρήσει η συντήρηση του δα-
σικού οδικού δικτύου των περιοχών Νικήτης-Α-
γίου Νικολάου-Σάρτης-Συκιάς-Νέου Μαρμαρά 
ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση 
των πυροσβεστικών οχημάτων και άλλων μηχα-
νημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Για πρώτη φορά η Δημοτική Αρχή Σιθωνίας 
θα διαθέσει κονδύλια και μέσω της ΣΑΤΑ για την 
ενίσχυση των εθελοντικών οργανώσεων που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή με χρηματο-
δότηση της τάξης των 4.000 ευρώ ανά ομάδα.

Σχέδιο οργανωμένης 
απομάκρυνσης πληθυσμού
Επίσης ο Δήμαρχος Σιθωνίας Κυπαρίσσης 

Ντέμπλας έχει προχωρήσει στην ανάθεση μελέ-
της σε ειδικό δασολόγο για τον ασφαλή τρόπο 
απομάκρυνσης πολιτών σε περίπτωση πυρκα-
γιάς από πυκνοκατοικημένους οικισμούς, οι 
οποίοι περιβάλλονται από δάση και πυκνή βλά-
στηση. Ειδικότερα, η μελέτη θα περιλαμβάνει 
τις περιοχές της Μεταμόρφωσης (όρια με Δήμο 
Πολυγύρου), της Ελιάς και της Βουρβουρούς. 
«Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία 
του περιβάλλοντος μέσα από τις υπηρεσίες μας 
ενώ καταβάλλουμε προσπάθειες ώστε το αρ-
μόδιο υπουργείο να εγκρίνει την κάλυψη των 
απαιτούμενων θέσεων στον τομέα της Πολιτικής 
Προστασίας», τόνισε ο κ. Ντέμπλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η δύναμη του Πυ-
ροσβεστικού Κλιμακίου Νέου Μαρμαρά έχει αυ-
ξηθεί από την περσινή χρονιά κατά 6 άτομα ενώ 
από τους συνολικά 60 εποχικούς πυροσβέστες 
που θα προσληφθούν προσεχώς στη Χαλκιδική, 
10-15 άτομα θα στελεχώσουν το Πυροσβεστικό 
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Κλιμάκιο της περιοχής.
Τα πυροσβεστικά κλιμάκια στη Χαλκιδική έχουν ανέλ-

θει σε εννιά καθώς έχουν δημιουργηθεί πέντε νέα ενώ η 
δύναμη των πυροσβεστικών οχημάτων αγγίζει τα 50. 

Στη Θεσσαλονίκη πρόκειται να παραμείνουν δύο πυ-
ροσβεστικά αεροσκάφη CL 415 από τα 4 που είναι σταθ-
μευμένα αυτή τη στιγμή, πριν την κατά τόπους διασπορά 
στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. 

Οι αποφάσεις του Συντονιστικού Οργάνου 
Πολιτικής Προστασίας Πιερίας 
Το συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας στην Πε-

ριφερειακή ενότητα Πιερίας σε δια περιφοράς συνεδρί-
αση ζήτησε να διατηρεί το δικαίωμα της απόφασης για 
απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς και 
των μηχανημάτων σε όλη την αντιπυρική περίοδο εφό-
σον υπάρχουν κόκκινα σημεία, δηλαδή όταν οι χάρτες 
της ΓΓΠΠ δείχνουν βαθμό επικινδυνότητας τέσσερα και 
πέντε σε όλο τον εθνικό δρυμό του Ολύμπου καθώς και 
στα δάση με δασικές έκτασης της ευρύτερης περιοχής 
του Ολύμπου, των Πιερίων και του Τιτάρου. Μετά από 
παρέμβαση του Διευθυντή της Αυτοτελούς Διεύθυνσης 
Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
ο βαθμός επικινδυνότητας ορίστηκε στο 3 και αποφασί-
στηκε  τα στοιχεία να αξιολογούνται από την Πυροσβε-
στική Υπηρεσία και να ακολουθεί εισήγηση στην Αντιπε-

ριφερειάρχη.
Επίσης αποφασίστηκε η απαγόρευση ελέυθερου κά-

μπινγκ σε όλες τις δασικές εκτάσεις του δασικού δρυμού 
καθώς και των δασών, και των δασικών εκτάσεων της 
ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου και των Πιερίων και 
του Τιτάρου καθώς και στην κυκλοφορία των πεζών στα 
μονοπάτια κατά το διάστημα της αντιπυρικής περιόδου, 
από την δύση του ηλίου μέχρι την ανατολή της επόμενης 
ημέρας. 

Η παραμονή μετά τη δύση του ηλίου επιτρέπεται 
μόνο σε κτηνοτρόφους και σε συνεργεία που εκτελούν 
δασικά έργα στην περιοχή των αντίστοιχων. 

Οπότε εξουσιοδοτείται η Αντιπεριφερειάρχης να βγά-
λει απόφαση, να πάρει απόφαση σχετικά με την απαγό-
ρευση της κυκλοφορίας εφόσον της έχει μεταφερθεί η 
αρμοδιότητα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στον 
Περιφερειάρχη, και ο Περιφερειάρχης στην Αντιπεριφε-
ρειάρχη.

Στην ίδια συνεδρίαση συζητήθηκε και η διοικητική 
εποπτεία των εθελοντικών οργανώσεων που ανήκουν 
στα τμήματα πολιτικής προστασίας των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, ενώ επιχειρησιακά εκπαιδεύονται και ενεργο-
ποιούνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Επίσης δόθη-
κε ιδιαίτερη σημασία στη λήψη προληπτικών μέτρων που 
πρέπει να ληφθούν από όλους τους πολίτες.

reportage
Οδηγίες από την 
Πυροσβεστική προς 
τους πολίτες

«Επειδή το δάσος μπορεί να υπάρχει χωρίς τον 
άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος χωρίς το δάσος δεν 
μπορεί να ζήσει, είναι υποχρέωσή μας να προστατεύ-
σουμε με κάθε τρόπο αυτήν τη φυσική κληρονομιά», 
τονίζει το αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, σε 
ανακοίνωσή του για τη νέα αντιπυρική περίοδο και 
ταυτόχρονα παραθέτει μία σειρά οδηγίες προς τους 
πολίτες για να μην προκαλέσουν πυρκαγιά:

 - Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες, 
που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονο-
κολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου, που 
εκτοξεύει σπινθήρες).

 - Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές (barbeque) 
κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ούτε σε 
χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά. 

- Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και 
δεν εγκαταλείπουμε τα αναμμένα υπολείμματα καύ-
σης στην ύπαιθρο διότι ενδέχεται να αναζωπυρω-
θούν και να προκαλέσουν πυρκαγιά.

 - Σε καμία περίπτωση, δεν καίμε ξερά χόρτα, 
κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο.

 - Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα και σπίρτα 
από το παράθυρο του αυτοκινήτου ούτε όταν βρι-
σκόμαστε στο δάσος.

 - Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος διότι 
υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξής τους ούτε γυάλινα 
μπουκάλια διότι ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκα-
γιά σε ξερά χόρτα μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας.

 - Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών-πυ-
ροτεχνημάτων σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή 
απόσταση από δασικές εκτάσεις. 

- Δεν σταθμεύουμε ποτέ το όχημά μας σε σημεία 
που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτο-
κινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό 
χρονικό διάστημα μετά το σβήσιμο της μηχανής, 
καθιστώντας ορατό τον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιάς. 

- Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκα-
λούνται από τις εξατμίσεις όλων των τύπων οχημά-
των μπορούν να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες 
για πυρκαγιά. 

- Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτι-
κές πινακίδες πρόσβασης στο δάσος σε περιόδους 
υψηλού κινδύνου. 

Επίσης, σε περίπτωση πυρκαγιάς: 
- Τηλεφωνούμε ΑΜΕΣΩΣ στους αριθμούς κλή-

σης 199 ή 112 και δίνουμε σαφείς πληροφορίες, 
τόσο για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που 
βρισκόμαστε όσο και για τη συγκεκριμένη θέση που 
βλέπουμε την πυρκαγιά και: 

- Περιγράφουμε το είδος της βλάστησης που 
καίγεται. 

- Προσδιορίζουμε την κατεύθυνση της πυρκα-
γιάς. 

- Ενημερώνουμε για την ένταση και τη διεύθυν-
ση του ανέμου στην περιοχή. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι, για τη δική μας ασφά-
λεια, σε περίπτωση πυρκαγιάς ακολουθούμε τις 
υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.
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Θύελλα διαμαρτυριών ξεσήκωσε η απόφαση 
να θέσει στο αρχείο μήνυση κατά αστυνομικών

Εισαγγελέας persona non grata 
για τους δικηγόρους της Θεσσαλονίκης
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Κύμα αντιδράσεων εναντίον συγκεκριμένης 
εισαγγελέα έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη η 
απόφασή της να θέσει στο αρχείο μήνυση τριών 
δικηγόρων εναντίον αστυνομικών. Με το σκε-
πτικό της, στο οποίο θεωρεί ότι εκφράσεις που 
απευθύνθηκαν από τους αστυνομικούς στους 
δικηγόρους όπως «δικηγοράκια» και «δεν είστε 
ιερές αγελάδες» δεν είναι περιφρονητικές, έχει 
ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών. Μάλιστα με 
απόφασή του ο δικηγορικός σύλλογος Θεσσα-
λονίκης ζητά την απομάκρυνση της εισαγγελέα 
από τη Θεσσαλονίκη, όπως και τη λήψη πειθαρ-
χικών μέτρων εναντίον της, χαρακτηρίζοντάς 
την ουσιαστικά persona non grata για τα δικα-
στήρια της πόλης.

Η υπόθεση αφορά επεισόδιο που έγινε στο 
δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 
2018 και μάλιστα τότε οι δικηγόροι όλης της 
χώρας σε ένδειξη συμπαράστασης στους συ-
ναδέλφους τους πραγματοποίησαν αποχή από 
τα καθήκοντά τους. Στο επίκεντρο είχε βρεθεί η 
συμπεριφορά τριών αστυνομικών που έκαναν 
υπηρεσία στο δικαστικό μέγαρο και οι οποίοι 
μηνύθηκαν για τη στάση τους, ενώ στη συνέ-
χεια απομακρύνθηκαν και από την υπηρεσία του 
μεγάρου, ύστερα από αίτημα της διοίκησης των 
δικαστηρίων. Ο δικηγόρος Ιορδάνης Χατζηκαλ-
λινικίδης, ο πατέρας του Πέτρος και η σύζυγός 
του Ευδοξία Καλπατσινίδου έχουν καταγγείλει 
ότι βρέθηκαν να δέχονται επίθεση από αστυνο-
μικούς, χωρίς να υπάρχει λόγος.

«Εσείς οι δικηγόροι τι νομίζετε ότι είστε, οι 
ιερές αγελάδες;», είναι η έκφραση στην οποία 
επικεντρώθηκαν οι μηνυτές. Επίσης στη μήνυσή 
τους, που η εισαγγελέας πρότεινε να αρχειοθε-
τηθεί, αναφέρουν ότι οι δύο εξ αυτών σύρθηκαν 
αναιτιολόγητα στο αστυνομικό τμήμα ως προ-
σαχθέντες, ενώ βρισκόταν στον διάδρομο για 
το γραφείο του εισαγγελέα υπηρεσίας «αλλά 
βιαίως μας απομάκρυναν ωθώντας μας προς τις 
σκάλες», όπως αναφέρουν. Και τέλος έφτασαν 
σε σημείο να μείνουν κρατούμενοι στο κρατη-
τήριο του τμήματος Λευκού Πύργου μέχρι οι 
αστυνομικοί να καταθέσουν μήνυση σε βάρος 
τους και χωρίς να τους δίνουν οι αστυνομικοί τα 
στοιχεία τους για να ασκήσουν με τη σειρά τους 
τα δικαιώματά τους.

Αυτή την εβδομάδα οι τρεις δικηγόροι κατέ-
θεσαν στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης 
προσφυγή ζητώντας να απορριφτεί η πρόταση 
της δικηγόρου να τεθεί στο αρχείο η υπόθεση. 
Αυτό που προξενεί εντύπωση είναι ότι την ώρα 

που χιλιάδες μηνύσεις οδηγούνται στα ακρο-
ατήρια χωρίς καμία απολύτως έρευνα, για την 
υπόθεση αυτή στην οποία κρίνονται συμπεριφο-
ρές που έχουν αποδοκιμαστεί και αφορούν ολό-
κληρο κλάδο, αρχειοθετείται χωρίς περαιτέρω 
εξέταση.

 
«Απαράδεκτη συμπεριφορά» 
«Ο σχολιασμός αυτός δηλώνει πλήρη περι-

φρόνηση στο δικηγορικό λειτούργημα, πλήρη 
απαξίωση και πραγματικά αναρωτιέμαι εάν πή-
γαινα κάθε μέρα στην έδρα στην οποία ήταν η ει-
σαγγελέας και της απηύθυνα τον χαρακτηρισμό 
«εισαγγελάκι» και «δεν είστε ιερή αγελάδα», θα 
θεωρούσε φυσιολογικούς αυτούς τους χαρα-
κτηρισμούς και δεν θα θιγόταν», διερωτήθηκε 
μιλώντας στην Karfitsa ο πρόεδρος του δικηγο-
ρικού συλλόγου Ευστάθιος Κουτσοχήνας. «Είναι 
απαράδεκτη η αιτιολογία που έχει η διάταξη της 
εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση», συ-
μπλήρωσε.

Ο δικηγορικός σύλλογος Θεσσαλονίκης 
εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να κα-
ταθέσει αναφορά σε βάρος της εισαγγελέα για να 
κινηθούν πειθαρχικά μέτρα σε βάρος της, όπως 
και να απομακρυνθεί από τη Θεσσαλονίκη. «Έχει 

μια κρίση που προσβάλλει το σύνολο των δικη-
γόρων. Δέχεται ότι οι χαρακτηρισμοί που έκαναν 
οι αστυνομικοί για τους δικηγόρους ότι είναι κά-
ποια «δικηγοράκια που φωνάζουν» και ότι είναι 
«ιερές αγελάδες», δεν προσβάλλουν κανέναν 
και μάλιστα δεν μπορούν να εκληφθούν ούτε ως 
περιφρόνηση», σημείωσε ο κ. Κουτσοχήνας.  

Οι τρεις μηνυτές δικηγόροι βλέποντας τη μή-
νυσή τους να έχει αυτή την τύχη και να οδεύει στο 
αρχείο αντιδρούν έντονα λέγοντας ότι με τέτοιες 
ενέργειες των αστυνομικών τίθενται σε αμφιβο-
λία ακόμη και τα δικαιώματα των δικηγόρων να 
ασκούν το λειτούργημά τους. Άλλωστε το επει-
σόδιο ξεκίνησε όταν αστυνομικός περίμενε έξω 
από αίθουσα ακροατηρίου το ζεύγος των δικη-
γόρων για να τους… παρατηρήσει για τη στάση 
τους στην αίθουσα και ειδικά επειδή μίλησαν με 
έναν πελάτη τους, όταν η ίδια η πρόεδρος του 
δικαστηρίου δεν είδε ότι συνέβη κάτι επιλήψιμο. 
«Μας περιόρισαν παράνομα και μας απέτρεψαν 
να προσφύγουμε στον φυσικό μας δικαστή (κ. 
εισαγγελέα υπηρεσίας) και να αιτηθούμε τη συν-
δρομή και προστασία του, παραβίασε βάναυσα 
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά μας, που 
προστατεύονται από το Σύνταγμα», σημειώνουν 
οι μηνυτές.
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Το ΚΗΦΗ δεν σταμάτησε να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της καραντίνας

Μία «κυψέλη» φροντίδας 
για ηλικιωμένους

Reportage
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Οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Ημερήσιας Φρο-
ντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του δήμου Θεσ-
σαλονίκης, που βρίσκεται επί της οδού Παπαρη-
γοπούλου 7, βάζουν καθημερινά από νωρίς το 
κλειδί στην πόρτα. Από τις 7:30 το πρωί και μετά 
αρχίζει στο χώρο η προσέλευση των ωφελούμε-
νων που πάσχουν από το ανοϊκό σύνδρομο, από 
κινητικά προβλήματα, από καρδιακές παθήσεις, 
εγκεφαλικά και αδυνατούν να αυτοεξυπηρετη-
θούν.

    Η Βασιλική, η Θεοδώρα, η Αλεξάνδρα και 
ο Πρόδρομος είναι ορισμένοι μόνο από τους 17 
ωφελούμενους, του ευρύτερου πολεοδομικού 
συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, ηλικίας άνω 
των 65 ετών, που επισκέπτονται καθημερινά τη 
δομή ημερήσιας φροντίδας. Εκεί, τους περιμέ-
νει η νοσηλεύτρια, Γεωργία Καλογεροπούλου, 
η οποία μαζί με τους συναδέλφους της, ψυχο-
λόγους, νοσηλευτές, κοινωνικούς φροντιστές 
και γενικών καθηκόντων, θα τους βοηθήσουν 
να πάρουν τα φάρμακα τους, να ικανοποιήσουν 
πρακτικές ανάγκες διαβίωσης, αλλά και να ενι-
σχύσουν τη μνήμη τους με γνωστικές ασκήσεις 
και το σώμα με ασκήσεις χαλάρωσης και ανα-
πνοές.

    «Μ’ αρέσει πολύ εδώ και έρχομαι καθη-
μερινά. Περνάω πολύ ωραία», ανέφερε στην 
εφημερίδα «Karfitsa» η 67χρονη κυρία Ελευθε-
ρία, μητέρα τριών παιδιών και γιαγιά εγγονιών. 
«Δεν με τρόμαξε η καραντίνα και ο κορονοϊός» 
προσθέτει, την ώρα που κάθεται στο σαλονάκι 
του ΚΗΦΗ μαζί με άλλους ωφελούμενους λίγο 
πριν το μεσημεριανό φαγητό. Η τηλεόραση είναι 
ανοιχτή για να ενημερώνονται και να ψυχαγω-
γούνται οι ηλικιωμένοι, ενώ σταθερά δίπλα τους 
βρίσκονται οι εργαζόμενοι για να εξυπηρετή-
σουν τις ανάγκες τους.  

    Κατά τη διάρκεια της καραντίνας η  συγκε-
κριμένη δομή δεν σταμάτησε να λειτουργεί και 
να προσφέρει υπηρεσίες. Βέβαια, η επισκεψιμό-
τητα στο Κέντρο τις ημέρες του lockdown ήταν 
χαμηλότερη, καθώς το συγγενικό περιβάλλον 
θέλησε να προφυλάξει τους ηλικιωμένους από 
τον κορονοϊό και τους κράτησε στο σπίτι. Με 
εξαίρεση μόνο μία κυρία, ο γιος της οποίας ερ-
γαζόταν, και για το λόγο αυτό συνέχισε καθημε-
ρινά να μεταβαίνει στο χώρο προκειμένου να της 
κρατούν συντροφιά οι εργαζόμενοι, φροντίζο-
ντας παράλληλα να λαμβάνει σε τακτικές ώρες 
τα φάρμακα της. 

    Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με την άρση 
των απαγορευτικών μέτρων, οι ηλικιωμένοι άρ-

χισαν να επιστρέφουν στο ΚΗΦΗ. Μετά την έλευ-
ση τους, λαμβάνουν την απαραίτητη νοσηλευτι-
κή φροντίδα ενώ οι εργαζόμενοι φροντίζουν για 
την επιτήρηση, τη συντροφιά, την περιποίηση και 
τον καλλωπισμό τους, αλλά και την τήρηση των 
αποστάσεων ασφαλείας λόγω κορονοϊού. 

    Από τις 10 το πρωί και μετά ακολουθεί το  
πρόγραμμα παρεμβάσεων με διαφορετικό θέμα 
καθημερινά. Δίνεται η δυνατότητα στους ηλικιω-
μένους είτε να αναπτύξουν τις σκέψεις και τα συ-
ναισθήματα τους ανάλογα με την επικαιρότητα, 
είτε να ασκηθούν σωματικά αλλά και στο μυα-
λό, να φτιάξουν παζλ και να παίξουν επιτραπέζια 
παιχνίδια. Να ζωγραφίσουν, να κάνουν χειροτε-
χνίες, να απασχοληθούν με μουσικόθεραπεία 
και παραμυθοθεραπεία.

    Το ΚΗΦΗ του δήμου Θεσσαλονίκης ξεκίνη-
σε τη λειτουργία του το 2005, από την Δημοτική 
Εταιρεία Επαγγελματικής Κατάρτισης & Μελε-
τών (νυν ΚΕΔΗΘ) εξυπηρετώντας μέχρι σήμερα 
περισσότερες από 500 οικογένειες. Λειτουργεί 
πέντε ημέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως 
Παρασκευή, από τις 7:30 το πρωί έως τις 3:30 
το μεσημέρι. 

    Τα κριτήρια συμμετοχής των ωφελούμε-
νων είναι η κατάσταση υγείας, το εισόδημα και 
η οικογενειακή κατάσταση και ο σκοπός της 
λειτουργίας του Κέντρου είναι η βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, η αποφυγή 
ιδρυματικής περίθαλψης καθώς και η παραμονή 
τους στο φυσικό οικογενειακό περιβάλλον. Επί-
σης, συμβάλλει στη διατήρηση φυσιολογικής, 

κοινωνικής και εργασιακής ζωής του οικογενει-
ακού περιβάλλοντος που ασχολούνται με την 
φροντίδα των ηλικιωμένων. 

    Πρόσφατα, το χώρο επισκέφτηκε η υφυ-
πουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία είχε τη δυνατότητα 
να συνομιλήσει με αρκετούς από τους ηλικιωμέ-
νους και να ενημερωθεί από τους εργαζόμενους 
της δομής και την πρόεδρο της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του δήμου Θεσσαλονίκης, Ιωάννα 
Κοσμοπούλου, για την πορεία του Κέντρου. 

    Η κ.Μιχαηλίδου μίλησε με ιδιαίτερα θερμά 
λόγια για τη δουλειά που γίνεται στα ΚΗΦΗ και 
δήλωσε πως το επόμενο διάστημα θα εξεταστεί 
το ενδεχόμενο ώστε να ανοίξει ένα ακόμη, δεύ-
τερο, ΚΗΦΗ στο δήμο Θεσσαλονίκης σε συνερ-
γασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
καθώς οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες. 

    Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι μπορούν να 
απευθύνονται για πληροφορίες και υποβολή αι-
τήματος: στο ΚΗΦΗ του δήμου Θεσσαλονίκης, 
Παπαρηγοπούλου 7 (Πλατεία Δημοκρατίας), 
3ος όροφος, και στη Κοινωφελή Επιχείρηση δή-
μου Θεσσαλονίκης, Κ.Καραμανλή 164 (περιοχή 
25ης Μαρτίου), 1ος όροφος. 

    Σημειώνεται πως ΚΗΦΗ, ενταγμένα στα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ, έχουν και άλλοι δήμοι 
του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσα-
λονίκης προκειμένου να καλύπτουν τις ανάγκες 
των ηλικιωμένων και να στέκονται αρωγοί στις 
ελληνικές οικογένειες. 
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ΟΑΣΘ. Μετρό και Απορρίματα τα θέματα 
του Ζέρβα

Ο Τσιαπακίδης στον «Άγιο Στυλιανό»

Με ... ποδοσφαιρική ατζέντα

Ένας χρόνος χωρίς τον Διαμαντή 

Δεν ξεχνά τις εκλογές 

Η καρδιά του Απόστολου 
στους ταξιτζήδες

Πληθώρα συναντήσεων υπουργούς είχε για ένα δι-
ήμερο στην Αθήνα ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνστα-
ντίνος Ζέρβας, προκειμένου να προωθήσει θέματα που 
αφορούν την πόλη. Στο πλευρό του δημάρχου στο συ-
γκεκριμένο ταξίδι βρέθηκε και ο γενικός γραμματέας του 
δήμου, Ευθύμης Φωτόπουλος. Μεταξύ άλλων συναντή-
θηκαν με τον υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο, 
τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χα-
τζηδάκη και τον υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βε-
συρόπουλο. Επίσης, ο κ.Ζέρβας έδωσε το παρών σε εκ-
δήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου όπου είχε 
τετ α τετ με τον δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη.

Τη θέση του αντιπροέδρου στο δημοτικό βρεφοκομείο 
«Άγιος Στυλιανός» έλαβε ο πρώην πρόεδρος του δημο-
τικού διαμερίσματος Τούμπας, Κώστας Τσιαπακίδης, μετά 
την παραίτηση της Νέλλης Αηδονά. Ο κ.Τσιαπακίδης, πα-
ρουσία και του δημάρχου, Κωνσταντίνου Ζέρβα, βρέθηκε 
στο Ιδρυμα για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με 
τα παιδικά χωριά SOS. Εκεί, βέβαια ο κ.Τσιαπακίδης και 
ο δήμαρχος, γνωστοί για τα ασπρόμαυρα συναισθήματα 
τους, είχαν τη δυνατότητα να τα πουν με τον παλαίμαχο 
ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, Γιώργο Σκαρτάδο, που είναι 
πλέον εργαζόμενος του βρεφοκομείου. 

Από την ατζέντα που είχε δώσει ο κ. Ζέρβας και στον 
ίδιο τον πρωθυπουρό κατά την επίσκεψη του Κυριάκου 
Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη εκτός των θεμάτων που 
λίγο πολύ ήταν γνωστά και αφορούσαν σε ΟΑΣΘ, Μετρό 
και Καθαριότητα, ξεχωριστή θέση είχαν και τα αθλητικά 
ζητήματα. Κυρίως σ’ αυτά που αφορούσαν το πρόβλημα 
του Άρη με την αναβίωση των χρεών της παλιάς ΠΑΕ και 
– κυριως – το θέμα της κατασκευής της νέας Τούμπας 
δηλαδή του γηπέδου του ΠΑΟΚ το οποίο ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης χαρακτήρισε ως εκ των κορυφαίων των τελευ-
ταιων ετών που πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Την ίδια 
ατζέντα συζήτησε και με τους υπουργούς στην Αθήνα 
προς άρση των γραφειοκρατικών κωλυμμάτων. 

 Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από τον θάνατο του 
δημάρχου Σταυρούπολης και Παύλου Μελά, Διαμαντή 
Παπαδόπουλου. Το ετήσιο μνημόσυνο τελέστηκε στον 
Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου στη γενέτειρά του Τρι-
ανταφυλλιά Σερρών. Ο δήμαρχος, Δημήτρης Δεμουρτζί-
δης και το δημοτικό συμβούλιο Παύλου Μελά ευχήθη-
καν στους οικείους του να είναι υγιείς για να θυμούνται 
τον δικό τους άνθρωπο και δήμαρχο που υπηρέτησε τους 
πολίτες με πάθος, ανιδιοτέλεια, συνέπεια και αξιοπρέπεια 
αγωνιζόμενος για την επίλυση των προβλημάτων της ευ-
ρύτερης περιοχής. 

Η επιμονή του δημάρχου Θεσσαλονίκης στα θέματα 
που άπτονται των ομάδων της Θεσσαλονίκης ευλόγως 
εξηγείται. Οχι μόνο διότι και ο ίδιος είναι γνώστης, φίλα-
θλος και παλαιό στέλεχος των διοικήσεων του ΠΑΟΚ με 
οικογενειακή παράδοση μάλιστα, αλλά προφανώς δεν 
ξεχνά ότι και η αναρρίχησή του στον δημαρχικό θώκο 
οφείλεται και σ΄αυτήν την ιδιότητά του η οποία φάνηκε 
ότι έπαιξε καταλυτικό ρόλο στις περσινές εκλογές. Επο-
μένως θεωρείται δεδομένη η υποστήριξή του σε όλα τα 
ζητήματα που αφυπνίζουν οπαδικά αντανακλαστικά. 

Μάσκες με τη ...χρωματιστή καρδιά της Θεσσαλονί-
κης, το λογότυπο του Οργανισμού Τουρισμού, μοίρασε 
στους ταξιτζήδες της πόλης ο περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας. Δύο χιλιά-
δες μπλε μάσκες πολλαπλών χρήσεων με το σύνθημα 
«Thessaloniki. Many stories, one heart», γάντια αλλά και 
αντισηπτικά δόθηκαν στους οδηγούς ταξί προκειμένου 
να είναι προετοιμασμένοι και προστατευμένοι στη φετινή 
τουριστική περίοδο. 
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Τα γενέθλια της νίκης

Εδωσε τάμπλετς στα σχολεία ο Λάζαρος 

Υπόθεση του Ιγνάτιου Τώρα με προσέχει εκείνος!

Στην κηπουρική το ... έριξε η Δώρα

Άνοιξαν τα σινεμά στην Πυλαία

«Συνεχίζουμε, η Θεσσαλονίκη γυρίζει σελίδα»… 
μέσω ενός βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης ο δήμαρχος, Κωνσταντίνος Ζέρβας, γιόρτασε τη 
συμπλήρωση ενός χρόνου από τις αυτοδιοικητικές εκλο-
γές. Σε αυτό το βίντεο, γίνεται αναδρομή στην προεκλο-
γική πορεία ενώ περιλαμβάνονται και στιγμιότυπα από το 
έργο που επιτέλεσε η διοίκηση του κ.Ζέρβα μέσα στους 
πρώτους μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων της.

Με φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τά-
μπλετς εφοδίασε τα σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύ-
κεια, ο δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Λάζαρος 
Κυρίζογλου. Ο εξοπλισμός αγοράστηκε με χρήματα από 
τα ταμεία του δήμου και ανάλογα με τις καταγεγραμμέ-
νες ανάγκες κάθε σχολικού συγκροτήματος. Έμπρακτη η 
στήριξη της διοίκησης προς τους μαθητές. 

Μάλιστα, την προώθηση της λειτουργίας των θερι-
νών κινηματογράφων ανέλαβε ο ίδιος ο δήμαρχος Πυ-
λαίας – Χορτιάτη καθώς έστειλε προσωπικές επιστολές 
προς εκπροσώπους των ΜΜΕ αλλά και δημότες. Άλλω-
στε ο θεσμός των θερινών σινεμά του δήμου του κρατάει 
χρόνια.

Τα χρόνια περνούν και οι μικροί γίνονται μεγάλοι. Μά-
λιστα η πρόσφατη δοκιμασία της καραντίνας εκτός από 
την δυσκολία του εγκλεισμού είχε και την άλλη πλευρά 
την ... καλή του νομίσματος, όπως για τον υφυπουργό 
Εσωτερικών με αρμοδιότητα Μακεδονία και Θράκη Θε-
όδωρο Καράογλου που πέρασε όμορφες στιγμές με την 
οικογένεια του και τον γιο. Μάλιστα ο κ. Καράογλου τόνι-
σε το γεγονός πως μέσα από το πέρασμα των ετών αλλά-
ζουν και κάποιοι ρόλοι, γράφοντας στον προσωπικό του 
λογαριασμό στο Facebook για τον γιο του: «Νερό κυλούν 
τα χρόνια και εμείς τα ζούμε... Κάποτε τον φρόντιζα εγώ, 
τώρα με προσέχει εκείνος». 

Ψυχοθεραπεία φαίνεται πως αποτελεί για τη βουλευ-
τή του ΣΥΡΙΖΑ στη Β’ Θεσσαλονίκης, Δώρα Αυγέρη, η ενα-
σχόληση με τις κηπουρικές εργασίες. Τον ελάχιστο χρόνο 
που διαθέτει, λόγω των κοινοβουλευτικών της υποχρεώ-
σεων, τον περνάει τσαπίζοντας το χώμα, σκαλίζοντας και 
φυτεύοντας διάφορα φυτά και οπωροκηπευτικά. Τώρα, 
μάλιστα που καλοκαίριασε και ήρθε η ώρα για φύτεμα 
δεν έχασε την ευκαιρία. Φόρεσε φόρμα, γάντια, πήρε τα 
κατάλληλα εργαλεία και ξεκίνησε δουλειά. 

Αποστάσεις και στα θερινά σινεμά… ‘Ολα τα μέτρα 
προφύλαξης από τον κορονοϊό λαμβάνει ο δήμος Πυ-
λαίας - Χορτιάτη προκειμένου οι δημότες να μπορούν να 
απολαύσουν ταινίες κάτω από τον ουρανό και τα αστέρια 
στους δύο θερινούς κινηματογράφους, στην Πυλαία και 
το Πανόραμα. Μάλιστα, για λόγους ασφαλείας -για πρώ-
τη φορά- η προσέλευση των θεατών θα γίνεται μετά από  
τηλεφωνική κράτηση! «Επι...Μένουμε στα αγαπημένα 
μας δημοτικά θερινά σινεμά» τονίζει ο δήμαρχος, Ιγνά-
τιος Καϊτεζίδης. 

Χρωστάει το κέρασμα

Η ονομαστική γιορτή μπορεί να πέρασε... το κέρασμα 
όμως το χρωστάει! Ο λόγος για τον δήμαρχο Θεσσαλονί-
κης, Κωνσταντίνο Ζέρβα, ο οποίος στη διάρκεια της συ-
νεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου που έγινε με τη-
λεδιάσκεψη ευχαρίστησε τους δημοτικούς συμβούλους 
για τις ευχές που έλαβε και υποσχέθηκε πως το κέρασμα 
θα δοθεί δια ζώσης, μόλις το επιτρέψουν οι υγειονομικές 
συνθήκες. 
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Τραυματίστηκε σε ατύχημα ο Κούπκας Τα … ατυχήματα της τηλεδιάσκεψης Ανέβηκαν οι τόνοι για το επίδομα και 
τον υποσιτισμό

Τεράστιες μέδουσες στο Θερμαϊκό

Εμμονή στις ονομαστικές ψηφοφορίες Keep on moving από τον Κουριαννίδη

Στο χειρουργείο οδηγήθηκε ο αντιδήμαρχος Οικονο-
μικών του δήμου Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Κούπκας, μετά 
από ατύχημα που είχε με ηλεκτρικό πατίνι. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, ο αντιδήμαρχος έπεσε από το δίτροχο με 
αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να χρειαστεί άμεσα να 
υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Περαστικά και τα-
χεία επιστροφή στα καθήκοντα του ευχήθηκε ο δήμαρ-
χος, Κωνσταντίνος Ζέρβας. Γρήγορα περαστικά και σιδε-
ρένιος του ευχόμαστε κι εμείς!

Αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου Θεσσαλο-
νίκης φαίνεται πως ακόμη δεν έμαθαν πώς να χρησιμο-
ποιούν την τεχνολογία και πώς πρέπει να συμπεριφέρο-
νται κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του δημοτικού 
συμβουλίου που εξακολουθούν να γίνονται μέσω τηλε-
διάσκεψης, λόγω κορονοϊού. Ως αποτέλεσμα είναι να ξε-
χνούν ανοιχτά τα μικρόφωνα τους και να καταγράφονται 
άσχετες συζητήσεις. Γεγονός που δυσκολεύει το έργο και 
του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, Δρόσου Τσα-
βλή, ο οποίος «τρέχει» να τους κλείσει τα μικρόφωνα για 
να μπορέσει να εξελιχθεί η διαδικασία.

Φωτιές άναψε το διαδίκτυο και κυρίως σελίδες στις 
οποίες «συνομιλούν» δικηγόροι σε όλη τη χώρα. Αιτία, 
το δημοσίευμα της karfitsa.gr σχετικά με την κατάθεση 
προσφυγής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον αποκλει-
σμό των δικηγόρων από ένα μέρος του επιδόματος που 
δόθηκε σε άλλους εργαζόμενους, λόγω της πανδημίας. 
Οι αναφορές στην προσφυγή περί «υποσιτισμού» δικηγό-
ρων σε όλη τη χώρα όπως και ότι η κατάσταση λόγω του 
κορωνοϊού ξέφυγε και αρκετοί δικηγόροι έμειναν χωρίς 
νερό και τηλέφωνο, προκάλεσε αντιδράσεις. Πέραν της 
νομικής διαφωνίας για το ουσιαστικό της προσφυγής, εάν 
πρόκειται για διάκριση και παραβίαση του Ευρωπαϊκού 
χάρτη Δικαιωμάτων η όχι, αρκετοί δικηγόροι θεώρησαν 
υπερβολικά όσα προβλήθηκαν. Η απόφαση για προσφυ-
γή πέραν ότι ακολουθήθηκε από 53 συλλόγους, μεταξύ 
των οποίων ο σύλλογος Αθηνών, δεν βρήκε σύμφωνους 
τους δικηγόρους της Θεσσαλονίκης. Αυτό μάλιστα δια-
τυπώθηκε και ομόφωνα στο διοικητικό συμβούλιο του 
συλλόγου

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα της διαφωνίας ήταν 
ότι δεν αρμόζει στο κύρος και την αξιοπρέπεια του δικη-
γορικού σώματος μία τέτοια κίνηση. Δηλαδή να θεωρεί-
ται ότι έχει φτάσει στο σημείο στη χώρα μας να καταλυθεί 
το κράτος δικαίου επειδή δεν καταβλήθηκε το επίδομα 
στους δικηγόρους. «Αν θεωρούσαμε ότι δεν προστατευ-
όταν οι ελευθερίες μας έπρεπε να κάνουμε αυτοτελή πα-
ρέμβαση περί ελευθεριών και κατάλυση κράτους δικαίου 
και όχι να το συνδέσουμε αν θα πάρουμε επίδομα ή όχι», 
έλεγαν χαρακτηριστικά δικηγόροι στη Θεσσαλονίκη τονί-
ζοντας την αντίθεσή τους.

Λόγος έγινε και στις αναφορές της προσφυγής περί 
υποσiτισμού. «Αυτά δεν μας βρίσκουν σύμφωνους και 
δεν ταιριάζουν με το κύρος και την αξιοπρέπεια του 
λειτουργήματος. Σίγουρα υπάρχει μερίδα συναδέλφων 
μας που αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό ζήτημα και σίγου-
ρα θεωρούμε δίκαιο να καταβληθεί το επίδομα, αλλά 
ήταν πολλές οι επαγγελματικές ομάδες που δεν έλαβαν 
τη στήριξη που έπρεπε να λάβουν. Με αυτόν τον τρόπο 
υπάρχει ο κίνδυνος να μπεις απέναντι και όχι δίπλα στην 
υπόλοιπη κοινωνία που θα λένε ότι σ’ ενδιαφέρει μόνο 
το προσωπικό σου συμφέρον», συμπλήρωναν δικηγόροι.

Έκθαμβοι έμειναν οι Θεσσαλονικείς που πραγματο-
ποιούσαν τη βόλτα τους στην παραλιακή. Στο ύψος του 
Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης εμφανίστηκαν στο 
Θερμαϊκό κοπάδια από τεράστιες μέδουσες. Οι ειδικοί 
εκτιμούν ότι αυτή την εποχή το φαινόμενο είναι σπάνιο, 
ωστόσο, ήταν εντυπωσιακό συνάμα.

Για ακατανόητη εμμονή της αντιπολίτευσης σε ονο-
μαστικές ψηφοφορίες και συγκεκριμένα από στελέχη της 
παράταξης Νοτοπούλου κάνουν λόγο κύκλοι της διοίκη-
σης του δήμου Θεσσαλονίκης. Και ο ίδιος ο δήμαρχος, 
Κωνσταντίνος Ζέρβας, σε τοποθέτηση του στην τελευταία 
τηλεδιάσκεψη του δημοτικού συμβουλίου, έθιξε το θέμα 
τονίζοντας πως η αντιπολίτευση ζητά ονομαστική ψηφο-
φορία χωρίς λόγο, για θέματα που είναι άκρως σημαντικά 
για την πόλη, και παρά το γεγονός ότι η αριθμητική πλει-
οψηφία είναι δεδομένη.

Σε μια αξιέπαινη πράξη προχώρησε η δημοτική πα-
ράταξη «Θεσσαλονίκη Πόλη Ελληνική» με επικεφαλής 
τον Γιάννη Κουριαννίδη. Δώρισε στον δήμο Θεσσαλονί-
κης 9.500 πλαστικά καπάκια για την αγορά αναπηρικών 
αμαξιδίων, στο πλαίσιο της δράσης «Keep on moving».
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O Καλλιτεχνικός Διευθυντής  του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 
μιλάει στην Karfitsa

Γιάννης Σακαρίδης: Εντυπωσιακή η αναγνώριση του 
ελληνικού σινεμά από το διεθνές φεστιβαλικό κύκλωμα
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 Ο επιτυχημένος μοντέρ και σκηνοθέτης 
Γιάννης Σακαρίδης ανέλαβε πρόσφατα την θέση 
του Καλλιτεχνικού Διευθυντή  του Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, λίγες μέρες 
μετά τον θάνατο του Αντώνη Παπαδόπουλου, 
ο οποίος ήταν για δυο δεκαετίες στο τιμόνι του 
θεσμού. Η επαφή του Γ.Σακαρίδη με το Φεστιβάλ 
θα μπορούσε να θεωρηθεί καρμική, καθώς εκεί 
το 2006 έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο. 
Μιλώντας ο ίδιος στην Karfitsa αναφέρει πως 
τότε δεν του είχε περάσει από το μυαλό ότι στο 
μέλλον ίσως βρισκόταν σε αυτή τη θέση. «Η πα-
ρουσία του Αντώνη Παπαδόπουλου δεν άφηνε 
καμία τέτοια σκέψη να δημιουργηθεί, αλλά και 
εγώ είχα άλλους προσανατολισμούς. Τότε ζούσα 
ακόμη στο Λονδίνο», περιγράφει.

Το διαφορετικό φετινό Φεστιβάλ 
Αναφερόμενος στα σχέδια που έχει για το 

Φεστιβάλ ο κ.Σακαρίδης εξηγεί πως «θέλουμε 
να δώσουμε προτεραιότητα στον προγραμματι-
σμό, στα εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις 
ηλικίες, στο νέο μας Διεθνές σπουδαστικό πρό-
γραμμα, στη συσπείρωση της κινηματογραφικής 
κοινότητας, στη ψηφιακή μας ταυτότητα και πα-
ρουσία με site, πλατφόρμα, social media, επι-
κοινωνία. Επίσης, η Κινηματογραφική Σχολή στη 
Δράμα, τα summer camps, τα residencies στη 
Δράμα, αλλά και οι δράσεις μας στη διάρκεια της 
χρονιάς με workshops, masterclasses, αφιερώ-
ματα όπως το φεστιβάλ της Δράμας ταξιδεύει».

Το 43 Φεστιβάλ Δράμας  θα πραγματοποιηθεί 
από τις 20 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, όμως λόγω 
κορονοϊού θα είναι διαφορετικό. Όπως εξηγεί ο 
Καλλιτεχνικός Διευθυντής ήδη ένα από τα βασι-
κά προγράμματα, το Pitching Lab, θα γίνει online. 
«Ετοιμάζουμε το υπόλοιπο πρόγραμμα για τις 
αίθουσες και ετοιμάζουμε τον θερινό κινηματο-
γράφο Αλέξανδρος στη Δράμα. Επιπλέον, περά-
σαμε πολλές ώρες μελετώντας πλατφόρμες σε 
περίπτωση που δε θα είναι δυνατό να παίξουμε 
τις ταινίες στις αίθουσες στις 20-26 Σεπτέμβρη 
που είναι οι μέρες του Φεστιβάλ», αναφέρει.

Κορονοϊός και κινηματογράφος
Κατά την διάρκεια της καραντίνας μπορεί 

οι περισσότεροι να παρακολουθούσαμε αρκε-
τές ταινίες, ωστόσο το φυσικό περιβάλλον των 
ταινιών, οι κινηματογράφοι, ήταν κλειστοί και 
άδειοι. Ερωτηθείς αν η κατάσταση που είχε δι-
αμορφωθεί λόγω της πανδημίας θα επηρεάσει 

την σχέση κοινού – κινηματογράφου ο κ.Σακαρί-
δης απαντάει ως εξής: «Η σχέση κοινού - κινη-
ματογράφου κλονίστηκε ήδη αφού ήμασταν δυο 
μήνες χωρίς σινεμά! Μόλις άνοιξαν τα θερινά και 
ο κόσμος φαίνεται μουδιασμένος ακόμη από το 
lockdown. Πιστεύω με τα θερινά και από Σεπτέμ-
βρη στις κλειστές αίθουσες να έχουμε κάνει ένα 
restart και  ο κόσμος θα πάει ξανά στους κινη-
ματογράφους».

Όσον αφορά την παραγωγή ταινιών, ο ίδιος 
εξηγεί ότι είναι φυσικό να μειωθεί η ποσότητα σε 
παγκόσμιο επίπεδο, επειδή έχει πληγεί η διανο-
μή των ταινιών στις αίθουσες και σχεδόν όλες οι 
οικονομίες των χωρών έχουν σταματήσει. Παρ’ 
όλα αυτά, δηλώνει πως ελπίζει να μη γίνει το 
ίδιο με τη ποιότητα, προσθέτοντας « δηλαδή ότι 
όλος ο χρόνος αυτός που είχαμε να έρθουμε πιο 
κοντά με τον εαυτό μας και τους κοντινούς μας 
να φέρει τον καλύτερο εαυτό μας στο γράψιμο 
και στη δημιουργία».

Οι ελληνικές ταινίες 
Για μια εντυπωσιακή αναγνώριση του ελλη-

νικού σινεμά από το διεθνές φεστιβαλικό κύ-
κλωμα και τον διεθνή και ελληνικό Τύπο, κάνει 
λόγο ο κ.Σακαρίδης συμπληρώνοντας ότι «αυτό 
είναι εξαιρετικά σημαντικό για μια εθνική κινη-
ματογραφία». Εντούτοις, πιστεύει ότι «θα είχαμε 
πραγματική άνθιση αν, οι εκατοντάδες επαγγελ-
ματίες (με τα απίστευτα προσόντα και τις καλλι-
τεχνικές δυνατότητες), που εργάζονται σήμερα 
σκληρά στον ελληνικό κινηματογράφο, μπο-
ρούσαν να ζουν αξιοπρεπώς απ’ αυτόν. Επίσης, 
ο όρος “άνθιση” θα ήταν πιο δόκιμος αν, όλες 
αυτές οι ταινίες που ταξιδεύουν και αναγνωρί-
ζονται από τα κορυφαία φεστιβάλ του κόσμου, 
έβρισκαν και την ανταπόκριση του κοινού που 
τους αναλογεί σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αυτό 
θέλω να το δω να συμβαίνει».
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Ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Ελλάδας

Το Reworks θα γίνει ακόμη 
και σε ενδεχόμενο lockdown

Ελπίδα, αυτό είναι το μήνυμα που θέλει να 
περάσει η φετινή διοργάνωση του Reworks. Για 
αυτό τον λόγο, παρά το γεγονός ότι πλήθος πο-
λιτιστικών διοργανώσεων έχουν ακυρωθεί ή 
αναβληθεί, το Reworks ένα από τα μεγαλύτερα 
φεστιβάλ της χώρας, που γίνεται κάθε χρόνο στη 
Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί. 

Όπως αναφέρει στην Karfitsa ο Αναστάσιος 
Διόλατζης, μέλος της ομάδας της διοργάνωσης, 
το φεστιβάλ προγραμματίζεται για τον Σεπτέμ-
βριο, αλλά ακόμη δεν γνωρίζουν πόσες ημέρες 
θα διαρκέσει. «Αυτή τη στιγμή είμαστε στην φάση 
της προετοιμασίας, καθώς έχει αλλάξει η δομή 
του από το πολύ αρχικό πλάνο που είχαμε», εξη-
γεί και τονίζει ότι η φετινή διοργάνωση θα έχει 
διαφοροποιήσεις από τις προηγούμενες, λόγω 
των μέτρων που υπάρχουν για τον COVID19. «Το 
Reworks φέτος θα διαμορφωθεί με ένα τρόπο 
που συνάδει απόλυτα με όλες τις οδηγίες και τις 
προδιαγραφές που έχουν δοθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες», σημειώνει το μέλος.

«Γιατί το κάνουμε» 
Παρότι διάφορα φεστιβάλ ακυρώθηκαν, 

λόγω του κορονοϊού και της κατάστασης που 
έχει διαμορφωθεί, οι άνθρωποι του Reworks 
θέλησαν να πραγματοποιήσουν την διοργάνω-
ση. Προσδοκία τους είναι μέσα από τις δράσεις 
να ενθαρρύνουν την ελπίδα. «Αυτή τη στιγμή 
που μιλάμε σχεδόν όλα τα πολιτιστικά γεγονότα 
έχουν ακυρωθεί. Κάτι ανάλογο είχαμε ζήσει και 
το καλοκαίρι του 2015. Τότε ως Reworks πάλι 
είχαμε κάνει την διοργάνωση. Ο λόγος που το 
κάναμε τότε και που θα το κάνουμε και τώρα εί-
ναι γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι σε δύσκολες 
περιόδους σαν και αυτή, που βιώνουμε τώρα, ο 
πολιτισμός πρέπει να κάνει ένα βήμα μπροστά, 
να παίρνει πρωτοβουλίες και να είναι παρόν. 
Ζήσαμε μια περίοδο φόβου και αυτή τη στιγμή 
νομίζω έχουμε περάσει στην φάση της αβεβαιό-
τητας. Για αυτό το Reworks θα γίνει, για να δώ-
σουμε  ένα μήνυμα αισιοδοξίας προς όλους», 
δηλώνει.

Plan B
Μάλιστα, σε περίπτωση ενδεχόμενου 

lockdown την περίοδο που θα πραγματοποι-
ηθεί το φεστιβάλ, οι διοργανωτές σχεδιάζουν 
ένα plan B. «Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα καταφέ-
ρουμε να κάνουμε την διοργάνωση. Ωστόσο, 
επειδή βγαίνουμε υπεύθυνα και το λέμε έχουμε 
στον σχεδιασμό μας ακόμη και σε ολοκληρωτι-
κό lockdown το Reworks να μπορέσει να γίνει. 
Προφανώς θα είναι διαφοροποιημένο, άλλα 
ακόμη και σε μια τέτοια περίπτωση θα διεξαχθεί 
και πάλι απλά με έναν άλλο τρόπο».

To κράτος να στηρίξει τα φεστιβάλ
Την άποψη ότι το κράτος πρέπει να σταθεί 

στο πλευρό των φεστιβάλ και να τα στηρίξει, εκ-
φράζει ο κ .Διόλατζης. «Τα φεστιβάλ πηγαίνουν 
χέρι χέρι με την εκάστοτε πόλη που γίνονται και 
κατ’επέκταση με την χώρα, σε όλη την Ευρώπη. 
Αυτό πρέπει να συμβεί και στην Ελλάδα. Ελπίζω 
να δοθούν κίνητρα και ερεθίσματα, γιατί στο τέ-
λος όλοι θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό για τον 
πολιτισμό της χώρας».
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Περιέγραψε τους πρώτους μήνες ως εκλεγμένος 
στον δήμο… Πολύ διάβασμα!! Ομως από την πρώτη στιγ-
μή κατάλαβα, μέχρι να ενημερωθώ πλήρως για τον τρό-
πο λειτουργίας του δήμου συνολικά και ειδικότερα της 
δημοτικής αστυνομίας, πόσο τυχερός ήμουνα και είμαι 
για τους νέους συνεργάτες που έχω στο πλευρό μου. Η 
προσαρμογή μου έγινε γρήγορα χάρη στη βοήθεια τους. 

Προτιμάς τη μπλε στολή της ΕΛ.ΑΣ. ή το κοστούμι 
της δημοτικής αστυνομίας; Ντύνομαι casual, κοστούμι 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Προτιμώ την μπλε στολή… 
εξάλλου είμαι 22 χρόνια στο Σώμα, αλλά η δημοτική 
αστυνομία μου θυμίζει σε πολλά την ΕΛ.ΑΣ.

Σε ποια παράβαση δεν χαρίζεσαι; Παράνομη στάθ-
μευση σε θέσεις ΑμεΑ και σε ράμπες διάβασης. Τις συ-
γκεκριμένες παραβάσεις τις θεωρώ ως την χειρότερη 
αντικοινωνική συμπεριφορά που μπορεί να επιδείξει ένας 
οδηγός.  

Πόσοι γνωστοί σου είπαν… σβήσε μου την κλήση; 
Ελάχιστοι και αυτοί κυριολεκτικά με τη ψυχή στο στόμα, 
γιατί γνωρίζουν ότι είμαι αυστηρός.

 Είδες ποτέ ροζ χαρτάκι στο παρμπρίζ του αυτοκι-
νήτου σου; Μέχρι στιγμής όχι. Ούτε στο αυτοκίνητο, ούτε 
στη μηχανή. 

Θα έλεγες «ναι» σε θέση αντιδημάρχου; Ο δήμαρ-
χος είναι αυτός που αξιολογεί, κρίνει και αποφασίζει για 
το διοικητικό σχήμα, είναι εκείνος που θα αποφασίσει εάν 
θα μου εμπιστευτεί μία αντιδημαρχία. Από εκεί και πέρα η 
δουλειά και η ανάληψη ευθυνών, δεν με τρομάζουν. 

Ποιο μέρος της Θεσσαλονίκης είναι αγαπημένο;
‘Οπου σταθώ, η Θεσσαλονίκη με αγκαλιάζει. Θα πω 

όμως η παραλία. Το κόσμημα της πόλης μας. Η βιτρίνα 
μας.

Ο κορονοϊος σε τρόμαξε; Με προβλημάτισε. Πρω-
τόγνωρες καταστάσεις στις οποίες έπρεπε να κινηθούμε 
γρήγορα και αποτελεσματικά. Ευτυχώς, ο κόσμος ενώθη-
κε και πειθάρχησε και απέδειξε ένα αίσθημα αλληλεγγύ-
ης και ευθύνης. Η επιτυχία ήταν συλλογική και έφερε μια 
νέα εθνική αυτοπεποίθηση. Να μην ξεχνάμε βέβαια ότι ο 
κορονοϊός είναι ακόμη εδώ.

Φήμες λένε ότι έχεις αδυναμία στην κόρη… Δεν 
είναι φήμες, είναι η πραγματικότητα. Είναι ο μοναδικός 
άνθρωπος που κυριολεκτικά με κάνει ό,τι θέλει!

Ποια φράση χρησιμοποιείς πιο συχνά…
«Λίγα λόγια και καλά, πολύ δουλειά, πάμε όλοι μαζί».

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 Δημήτρης Δαγκλής είναι ο άνθρωπος πίσω από το κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης. Εκλεγμένος με την παράταξη Ζέρβα ανέλαβε την ευθύνη της δημοτικής 
αστυνομίας. Εργάζεται ως αστυνομικός, με πορεία στον συνδικαλισμό. Να υπογραμμίσω ένα πράγμα… πως ακόμη κι αν είστε «κολλητός» του μην του ζητήσετε να σας 

σβήσει κλήση. Να προσέχετε που θα παρκάρετε, γιατί δεν θα σας χαριστεί!

Δημήτρης Δαγκλής
Μόνο η κόρη μου με κάνει ό,τι θέλει

Ιστορίες με ...κάρυ! Μ Ε  Τ Η Ν  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ 
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Μια νέα έρευνα, που μελετά τον τρόπο 
με τον οποίο τα ρομπότ του προσωπικού των 
ξενοδοχείων θα μπορούσαν να βοηθήσουν 
στον επαναπροσδιορισμό της διαχείρισης 
και διεύθυνσης των ξενοδοχείων και στην 
ενίσχυση της βιομηχανίας φιλοξενίας, έχει 
αποκτήσει μια νέα σημασία υπό το φως των 

ολέθριων επιπτώσεων της επιδημίας 
του COVID-19 στον τομέα του τουρι-
σμού. Η μελέτη των ακαδημαϊκών 
στο Πανεπιστήμιο του Surrey και στο 
Πανεπιστήμιο MODUL στη Βιέννη επι-
κεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο 
οι διαχειριστές του ανθρώπινου δυ-
ναμικού αντιλαμβάνονται τα ρομπότ 
παροχής υπηρεσιών και τον αντίκτυπό 
τους στην διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναμικού στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Η επικεφαλής συγγραφέας Δρ. 
Tracy Xu, Λέκτορας στη Διαχείριση 
Τουρισμού και Φιλοξενίας στην παγκο-
σμίου φήμης Σχολή Διοίκησης Φιλοξε-
νίας και Τουρισμού του Πανεπιστημίου 
του Surrey, δημοσίευσε  άρθρο της στο 
International Journal of Contemporary 
Hospitality Management, το οποίο 
βασίστηκε σε έρευνα που περιλάμ-
βανε συνομιλίες με 19 ειδικούς στον 
τομέα του ανθρώπινου δυναμικού για 
τον εντοπισμό των βασικών τάσεων 
και των μεγάλων προκλήσεων που θα 
προκύψουν στα επόμενα δέκα χρόνια 
και πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 
οι προκλήσεις που δημιουργούνται 
από τις ριζοσπαστικές ρομποτικές τε-
χνολογίες στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ενώ 
τα ρομπότ αυτά αναμένεται να αυξή-
σουν την αποδοτικότητα και την πα-
ραγωγικότητα των ξενοδοχειακών 
δραστηριοτήτων, ενδέχεται επίσης να 
προκαλέσουν και ενδοιασμούς που 
σχετίζονται με το υψηλό κόστος τους, 
την απουσία δεξιοτήτων και τις σημα-

ντικές αλλαγές στην οργανωτική δομή και 
την πολυετή κουλτούρα των ξενοδοχείων. 
Επομένως, η αναμενόμενη χρήση και η εν-
σωμάτωση της ρομποτικής τεχνολογίας θα 
απαιτήσουν από τους μελλοντικούς διαχει-
ριστές και διευθυντές να εξετάσουν προ-
σεκτικά το ζήτημα της ισορροπίας μεταξύ 
των ρόλων των ρομπότ και των ανθρώπων 
- υπαλλήλων στην εμπειρία και τις εντυπώ-

σεις των επισκεπτών και να καλλιεργήσουν 
ένα εργασιακό περιβάλλον που θα περιλαμ-
βάνει μια ανοιχτόμυαλη, καινοτόμα προσέγ-
γιση που θα φέρει τη ριζική αλλαγή.

Η έρευνα ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 
του 2020 με το ξέσπασμα του COVID-19 
και, καθώς ο ιός κατέστησε αδύνατη τη μη 
αναγκαία μετακίνηση με αποτέλεσμα τα 
περισσότερα ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο 
να υποστούν καταστροφικές οικονομικές 
επιπτώσεις. Σήμερα όμως αυξήθηκε ακό-
μη περισσότερο το ενδιαφέρον για την δη-
μιουργία καινοτόμων τρόπων σχεδιασμού 
ρομπότ υπηρεσιών σε όλους τους κλάδους 
της οικονομίας ώστε να εξασφαλιστεί ο πε-
ριορισμός της ανθρώπινης αλληλεπίδρα-
σης. Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα 
πανδημία, πολλές βιομηχανίες πρέπει να 
ανακαλύψουν εκ νέου διαδικασίες και συ-
στήματα ώστε να προσαρμοστούν στον νέο 
απομονωμένο τρόπο ζωής. Η αλληλεπίδρα-
ση ανθρώπου-μηχανής στα ξενοδοχεία θα 
μπορούσε να απλοποιήσει τα υπάρχοντα μο-
ντέλα παροχής υπηρεσιών υπό τις συνθήκες 
της κοινωνικής αποστασιοποίησης με στόχο 
να επιτρέψει την ασφαλέστερη και ταχύτερη 
«αποκατάσταση» κάποιων ξενοδοχείων.

Η Δρ. Xu δήλωσε πως οι περιπτώσεις 
ένταξης των ρομπότ στην υπηρεσία των 
ξενοδοχείων σημειώνουν σταθερή αύξηση. 
Υποστήριξε πως με τον πρόσθετο παράγο-
ντα της ανάγκης να διαβεβαιωθούν και να 
πειστούν οι επισκέπτες ότι κατά τη διαμονή 
τους θα ελαχιστοποιηθούν οι προσωπικές 
επαφές και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 
ανθρώπων, αυτή η διαδικασία θα μπορούσε 
να επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο. Την πε-
ρίοδο της καραντίνας καθίσταται πιθανό οι 
διευθυντές και οι διαχειριστές των ξενοδο-
χείων να σχεδιάζουν μια «νέα αρχή» για την 
περίοδο αποκατάστασης μετά την άρση των 
περιοριστικών μέτρων και  προβλέπεται πως 
θα υπάρξει μια θετική ώθηση για την «υιο-
θέτηση» των έξυπνων μηχανών.

Τέλος, τόνισε ότι η μελέτη της, όσον 
αφορά την εξέταση της διαχείρισης του αν-
θρώπινου δυναμικού στην εποχή που οι 
ρομποτικές τεχνολογίες φαίνεται να είναι 
ζωτικής σημασίας για τα ξενοδοχεία, είναι 
πρωτοπόρα, ενώ οι προνοητικές επιχειρή-
σεις που προετοιμάζονται προληπτικά για 
την χρήση αυτών των συναρπαστικών νέων 
τεχνολογιών θα επωφεληθούν από αυτές 
μακροπρόθεσμα. 

Θα μπορούσαν τα ρομπότ στην υπηρεσία των ξενοδοχείων να βοηθήσουν τη 
βιομηχανία της φιλοξενίας μετά τον COVID-19;

Τ Ο Υ  Α Ν Δ Ρ Ε Α 
Σ Ο Υ Π Ο Ν Ι Τ Σ Κ Ι
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Θα μπορούσαν τα ρομπότ στην υπηρεσία των ξενοδοχείων να βοηθήσουν τη 
βιομηχανία της φιλοξενίας μετά τον COVID-19;

Μοιάζει με το τένις αλλά δεν είναι. Το padel 
καθημερινά ολοένα και κερδίζει αμέτρητους 
fans ανά τον κόσμο. Η Ελλάδα δε θα μπορού-
σε να αποτελεί εξαίρεση. Τη δεδομένη χρονι-
κή στιγμή μοιάζει με το πιο αναπτυσσόμενο 
άθλημα παγκοσμίως. Tο padel εφευρέθηκε 
στο Ακαπούλκο στο Μεξικό, από τον Enrique 
Corcuera το 1969. Για την ώρα είναι λαοφιλές 
στην Λατινική Αμερική σε χώρες όπως η Αρ-
γεντινή και το Μεξικό. Στην Ευρώπη μεγάλη 
άνθηση γνωρίζει στην Ισπανία και έχει αρχίσει 
η διάδοσή του και σε άλλες χώρες της Ευρώ-
πης. Το παιχνίδι του Padel έχει παρομοιαστεί 
ως «τένις με τοίχους». Είναι ένα άθλημα που 
συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία του τένις, του 
σκουός και της ρακέτας. Έχει αποκτήσει τερά-
στια δημοτικότητα, κυρίως λόγω της απλότη-
τας αλλά και των ομοιοτήτων που παρουσιάζει 
με ήδη υπάρχοντα αθλήματα που χρησιμο-
ποιούν ρακέτα. Το padel είναι διασκεδαστικό, 
γρήγορο, εκρηκτικό, ξεχωριστό. Και το πιο 
σημαντικό: Μπορεί να παιχτεί εύκολα και δεν 
χρειάζεται να ξέρεις τένις για να παίξεις padel, 
αφού η εκμάθησή του είναι πολύ εύκολη, δεν 
χρειάζεται χρόνο, ούτε ειδικά μαθήματα και 
μπορεί ο οποιοσδήποτε να παίξει, ακόμα και 
αν ποτέ του δεν έχει ακουμπήσει ρακέτα του 
τένις.

Οι κανόνες του
Το padel συνήθως παίζεται διπλό σε «πε-

ριφραγμένο» χώρο και με διαστάσεις περί-
που τις μισές ενός γηπέδου τένις (10 μέτρα 
πλάτος επί 20 μέτρα μήκος). Το σκορ είναι 
ακριβώς το ίδιο με το τένις και οι μπάλες που 
χρησιμοποιούνται είναι παρόμοιες με του τένις 
αλλά με λιγότερη πίεση. Η μεγαλύτερη δι-
αφορά με το τένις είναι ότι περιφράσσεται με 
τοίχους, οι οποίοι συμμετέχουν στο παιχνίδι με 
παρόμοιο τρόπο όπως το squash. Το padel εί-
ναι ένα διασκεδαστικό παιχνίδι για να παίξετε 
και απευθύνεται σε ένα ευρύ πληθυσμό. Δεν 
είναι υπερβολή να πούμε ότι το μεγαλύτερο 
του, ίσως, πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν να 
παίξουν padel άτομα όλων των ηλικιών, από 
ένα παιδί 5 ετών έως βετεράνοι 70-75 ετών. Οι 
περισσότεροι παίκτες έχουν σωστή αντίληψη 
του παιχνιδιού μέσα στα πρώτα 20 λεπτά και 
αποκτούν εύκολα ένα ικανοποιητικό επίπεδο, 
ώστε να μπορούν να το απολαύσουν.

Το padel παίζεται σε δυάδες. Δηλαδή, χρει-
άζονται απαραίτητα τέσσερις παίκτες, αφού 
δεν είναι ένα ατομικό άθλημα, όπως για πα-
ράδειγμα το τένις. Μία ακόμα διαφορά έγκειται 
στην ρακέτα. Η οποία διαφέρει από του τένις 
και μοιάζει περισσότερο σε αυτή του becah 
tennis. Περιμετρικά του γηπέδου υπάρχουν 
ειδικά τζάμια πλέξιγκλας. Αν η μπάλα γκελά-
ρει στο έδαφος και στο τζάμι τότε μπορεί το 
παιχνίδι να συνεχιστεί. Σε περίπτωση που η 
μπάλα, χτυπήσει απευθείας στο τζάμι, τότε εί-
ναι άουτ και ο πόντος καταλήγει στην αντίπα-
λη ομάδα. Νικήτρια ομάδα αναδεικνύεται αυτή 
που θα φτάσει πρώτη στα δύο κερδισμένα σετ 
(ένα σετ τελειώνει στα έξι κερδισμένα γκέιμ). 
Φυσικά, η τακτική είναι αναπόσπαστο κομμάτι 
του αγώνα, με τους ειδικούς του αθλήματος να 
αποκαλύπτουν πως το μυστικό είναι τα έξυπνα 
και χαμηλά χτυπήματα και όχι τόσο η δύναμη. 
Στη Θεσσαλονίκη τη δεδομένη χρονική στιγμή 

υπάρχουν μόλις δύο γήπεδα padel. Αυτά βρί-
σκονται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Fair 
Play tennis club που βρίσκονται στην περιοχή 
του αεροδρομίου. 

Ζλάταν ο μεγαλύτερος φαν του padel
Ο πρώτος σούπερ σταρ αθλητής που 

«κόλλησε» με το padel σε βαθμό που μάλι-
στα έφτιαξε και τα δικά του ιδιόκτητα γήπεδα 
στη Σουηδία, είναι ο Ζλάταν Ιμπραίμοβιτς. Η 
ονομασία των γηπέδων και της ακαδημίας 
του είναι η padelzeter με τον ίδιο όποτε βρί-
σκει ελεύθερο χρόνο να συμμετέχει σε αγώνες 
επίδειξης. Σε έναν εξ’ αυτών ανάμεσα στους 
θεατές ήταν και ο Πολ Πογκμπά που έδειξε να 
το απολαμβάνει. Βέβαια και ο Πουγιόλ, ο πα-
λαίμαχος άσος της Μπαρτσελόνα, τα τελευταία 
χρόνια ασχολείται ενεργά με το συγκεκριμένο 
άθλημα.
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Το Padel είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο άθλημα στον κόσμο που 
ήδη μετρά χιλιάδες fans και στην Ελλάδα

Το τένις, αλλιώς...
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Σε ηλικία μόλις 20 ετών «κρέμασε» τα πο-
δοσφαιρικά του παπούτσια. Ένα «κρακ» στο 
γόνατο του ποδιού του, απεδείχθη καταστροφι-
κό. Ξάφνου, ο Ολαφ Ρέμπε, έγινε από εκείνα τα 
παιδιά που είδαν το όνειρό τους να γκρεμίζεται 
μονομιάς. Η επιμονή και η αγάπη του για το πο-
δόσφαιρο όμως ήταν τέτοια που δεν τον άφησαν 
στιγμή εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέ-
δου.

Λίγους μήνες αργότερα, ανέλαβε την τεχνι-
κή ηγεσία της Άουεταλ από το Τόπενστεντ μιας 
κωμόπολης που απέχει 40 χιλιόμετρα από το 
Αμβούργο. Μέχρι τα 33 του υπηρέτησε πιστά το 
μικρό αυτό κλαμπ, απλά και μόνο ως ένας ρομα-
ντικός του ποδοσφαίρου. Θα αναρωτηθεί κανείς, 
μα καλά τι έκανε για 13 χρόνια σε μία ερασιτεχνι-
κή ομάδα; Η απάντηση απλή: έχτιζε το μέλλον 
του. Ο Ολαφ Ρέμπε, ο 42χρονος Γερμανός, που 
βρίσκεται προ των πυλών της Τούμπας, όλο εκεί-
νο το διάστημα, διάβασε, μελέτησε επικοινωνία 
και διαφήμιση, έμαθε μικρά μυστικά του επαγ-
γέλματος και όταν το 2004 κλήθηκε ν’ αποφα-
σίσει για την επαγγελματική αποκατάστασή του 
προχώρησε, βρίσκοντας κενό πόστο στο τμήμα 
μάρκετινγκ της Βέρντερ. «Ήταν σαφές για μένα 
ότι θα εργαστώ στο ποδόσφαιρο όσο πιο άμεσα 
και εντατικά γίνεται», είχε ομολογήσει σε μία πα-
λιότερη συνέντευξή του. Παράλληλα, εκείνο το 
διάστημα αποτέλεσε και μέλος της οργανωτικής 
επιτροπής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2006. 
Από το 2004, μέσα σε εννιά χρόνια ο Ρέμπε κα-
τάφερε από μέλος του τμήματος μάρκετινγκ της 
Βέρντερ να γίνει ο επικεφαλής του ποδοσφαιρι-
κού τμήματος. Not bad.

Ο Αλοφς και ο Ντε Μπρόινε
Στο μεσοδιάστημα εκείνο γνωρίστηκε με τον 

Κλάους Άλοφς. Ο παλαίμαχος Γερμανός επιθε-
τικός, πρωταθλητής Ευρώπης το 1980 εκείνη 
την εποχή έλυνε κι έδενε στο σύλλογο της Βρέ-
μης. Εξάλλου, ο Γερμανός έβαλε φαρδιά πλατιά 
την υπογραφή του στη «χρυσή» δεκαετία της 
Βέρντερ που γεύτηκε πρωτάθλημα, κύπελλο, 
τελικό UEFA και συμμετοχές στους ομίλους του 
Champions League. Ο Ρέμπε ήταν ο πιο στενός 
συνεργάτης του Αλοφς. Οι δυο τους μετακόμισαν 
μαζί και στη Βόλφσμπουργκ, όταν ο Αλοφς απο-
χώρησε από την ομάδα της Βρέμης.

Αυτή τη φορά ο Ρέμπε, έγινε ο βοηθός του 
Αλοφς. Δίπλα του έμαθε τα πάντα, πήρε πρωτο-
βουλίες, ανέλαβε αρμοδιότητες. Η πρώτη του 
μεγάλη επιτυχία η συμβολή που είχε στην με-
ταγραφή του Ντε Μπρόινε από την Τσέλσι. Οσοι 
έζησαν για χρόνια τον Ρέμπε, τον χαρακτηρί-
ζουν ως έναν επιφυλακτικό τύπο που αποφεύ-
γει τα φώτα της δημοσιότητας. Εκεί, στη Βόλφ-
σμπουργκ, εκτός των άλλων συνεργάστηκε και 
με τον Βιεϊρίνια. Ποιος ξέρει, ίσως ο αρχηγός του 
ΠΑΟΚ να κλήθηκε να μεταφέρει τις εντυπώσεις 
του για τον Ρέμπε, στους επιτελείς του Δικεφά-
λου.

Τον Δεκέμβριο του 2016 ο Άλοφς έλυσε τη 
συνεργασία του με το κλαμπ και όλο το χαρτο-
φυλάκιο πέρασε αυτομάτως στα χέρια του Ρέ-
μπε. «Λειτουργεί οργανωτικά και γνωρίζουμε 
καλά τις δυνάμεις και τις ικανότητές του», έλε-
γαν από το κλαμπ όταν πια είχε επικυρωθεί η 
προαγωγή του.

Εκείνη την εποχή ο Ρέμπε, ήταν ο δεύτερος 
νεαρότερος επικεφαλής κλαμπ στην πρώτη 
κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου.  Ο 
πρώτος προπονητής που συνεργάστηκε ήταν ο 
Βαλεριέν Ισμαέλ (ο Γάλλος που ήρθε αργότερα 
και στην Ελλάδα για τον Απόλλωνα Σμύρνης), ο 
οποίος είχε αναλάβει ερχόμενος από τη β’ ομά-
δα.

Μία ακόμα ηχηρή πώληση που είχε την υπο-
γραφή του Γερμανού ήταν η πώληση του Γιού-
λιαν Ντράξλερ, με τη Βόλφσμπουργκ να τον 
πουλάει έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ στην 
Παρί. Το ίδιο διάστημα πουλήθηκαν και οι  Ντά-
νιελ Καλιτζιούρι και ο Μπρούνο Ενρίκε, συμφω-

νίες που απέφεραν άλλα 6.5 εκατομμύρια στα 
ταμεία των «λύκων».

Το ανεπιτυχές πέρασμα 
από την Χάντερσφιλντ
Στα τέλη εκείνου του Απρίλη ο Ρέμπε μετά 

από πέντε χρόνια έμελλε να βάλει τίτλους τέ-
λους στην πορεία του με τη Βόλφσμπουργκ. Η 
αποχώρησή του ήταν φιλική και χωρίς αντε-
γκλήσεις. Εναν μήνα μετά, βρήκε τη νέα του 
δουλειά. Αυτή τη φορά, η νέα πρόκληση ήταν η 
αγγλική Χάντερσφιλντ. Εκείνο το διάστημα προ-
πονητής ήταν ο Γερμανός Ντάβιντ Βάγκνερ. Οι 
δυο τους δούλεψαν μαζί ως τα μέσα του Γενάρη, 
κοντά στους έξι μήνες δηλαδή. Ο Ρέμπε παραι-
τήθηκε τρεις ημέρες αφότου ο Βάγκνερ έθεσε 
εαυτόν στη διάθεση της διοίκησης, η οποία ανα-
ζητούσε με τον τρόπο της «ένα νέο ξεκίνημα», 
διότι δεν θα απέφευγε τη μοιραία επιστροφή 
στην Championship.

Εκ τότε, αν και το όνομά του έπαιξε για τη 
Σάλκε, δεν εργάστηκε σε άλλον σύλλογο. Η 
ώρα για την νέα πρόκληση, όμως φαίνεται πως 
έφτασε. Όλα συνηγορούν στο γεγονός πως ο 
42χρονος θα είναι ο νέος αθλητικός διευθυ-
ντής του ΠΑΟΚ. Η καρέκλα που αναλαμβάνει 
είναι ηλεκτρική, αλλά ο ίδιος δηλώνει πως του 
αρέσουν οι προκλήσεις και το να κολυμπά στα 
βαθιά. Στην ποδοσφαιρική του περιπλάνηση έχει 
μάθει να είναι να είναι οργανωτικός και στον 
σύλλογο της Θεσσαλονίκης ευελπιστούν με τον 
Ρέμπε στην ηγεσία του ποδοσφαιρικού τμήματος 
να κάνουν μία νέα αρχή.   
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Ο Όλα Ρέμπε βρίσκεται προ των πυλών της Τούμπας και η Karfitsa σας 
παρουσιάζει όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τον Γερμανό αθλητικό διευθυντή. 

H ήρεμη δύναμη ενός τεχνοκράτη 
του ποδοσφαίρου



3106.06.2020

Η κίνηση «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» διεκδικεί στις 
επερχόμενες αρχαιρεσίες του ΣΕΓΑΣ την εκλογή της και ταυτόχρονα εξαγ-
γέλει την διεκδίκηση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου 2028, 
με έδρα διεξαγωγής την Θεσσαλονίκη.

     Στην Κίνηση μετέχουν γνωστοί εκπρόσωποι Συλλόγων, όπως ο 
πρόεδρος του ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Φώτης Θέος, ο πρόεδρος του Πανελληνίου 
Αλέξης Αλεξόπουλος, ο δήμαρχος Θήβας Γιώργος Αναστασίου κλπ. Επίσης 
οι διεθνείς πρωταθλητές Γιώργος Θεοδωρίδης, Τόλης Καθηνιώτης, Σταμά-
της Μάγος, Ναπολέων Μιάρης, Πόπη Ουζούνη, Χάρης Παπαδιάς, Άγγελος 
Παυλακάκης κλπ., καθώς και οι καθηγητές Γιώργος Κυπραίος, Κώστας 
Μαρτινίδης, Πλούταρχος Σαρασλανίδης, Αθανασία Σμυρνιώτη κλπ.

     Ο οικονομολόγος Μπάμπης Ανδρεάδης, εκπρόσωπος του ΣΑΠΚ Νε-
άπολης, πρώην μέλος ΔΣ ΣΕΓΑΣ και έφορος στίβου ΑΣ ΑΡΗΣ, προέβη στις 
παρακάτω δηλώσεις

     -Μερικά από τα βασικά στοιχεία της διακήρυξης της Κίνησης είναι ο 
σεβασμός στο τρίπτυχο Αθλητής - Προπονητής - Σωματείο. Η διεξαγωγή 
αγώνων σε στάδια με ικανοποιητικό αριθμό φιλάθλων. Η ανάδειξη της 
Θεσσαλονίκης ως ισάξιο Αθλητικό Κέντρο με αυτό των Αθηνών. Στήριξη 
των αθλητών στις σπουδές τους και στην επαγγελματική τους αποκα-
τάσταση. Εξασφάλιση του Ασφαλιστικού των Προπονητών. Τηλεοπτική 
προβολή και κάλυψη των πρωταθλημάτων. Ανταλλαγή σεμιναρίων με 
Ομοσπονδίες του εξωτερικού. Προώθηση του Αθλήματους του Στίβου στα 
σχολεία και στα πανεπιστήμια.

     -Και βέβαια ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ , ειδικά για την Θεσσαλονίκη, είναι η 
διεκδίκηση και ανάληψη του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2028. 
Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι η τελευταία φορά που διεξήχθη διεθνής αγώ-
νας, αλλά και πανελλήνιο πρωτάθλημα στην πόλη μας ήταν το ...μακρινό 
2009. Με την ανάληψη του εν λόγω πρωταθλήματος θα επιτευχθεί η προ-
κήρυξη, αναβάθμιση και ολοκλήρωση έργων υλικοτεχνικής υποδομής 
(με επίκεντρο το Καυτανζόγλειο Στάδιο), η επαναλειτουργία του Κέντρου 
Υψηλού Αθλητισμού, η ενεργός συμμετοχή και κινητοποίηση όλων των 
φορέων και ανθρώπων που υπηρετούν την ιδέα του Στίβου.

     Η υπάρχουσα διοίκηση της Ομοσπονδίας, ουσιαστικά αναλλοίωτη 
εδώ και 23 χρόνια, εξαντλήθηκε και έχει κουράσει. Ο κύριος εκφραστής 
της κ. Βασίλης Σεβαστής (αρχικά πρόεδρος από τον Ιούνιο του 96, ακο-
λούθως γενικός γραμματέας αφού απο το 2008 έδωσε το χρίσμα στον 
κ.Κώστα Παναγόπουλο και τώρα εκ νέου - όπως δηλώνει - υποψήφιος , 
παρα τα κωλύματα του νέου αθλητικού νόμου «περί υποψηφιοτήτων» ) 
προσπαθεί απεγνωσμένα - και άγνωστο διατί - να διατηρήσει τον έλεγχο, 
εκφράζοντας την στασιμότητα και την οπισθοδρόμηση, την ...ανακύκλω-
ση των «ίδιων φθαρμένων υλικών». Απέτυχε ακόμη και στον πιο βασικό 
στόχο,  της διασφάλισης δηλαδή μιας αξιοπρεπούς και σοβαρής διαδοχής.

     Εκτιμώ ότι η Κίνηση «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» αποτελεί την ΑΛΛΗ και ΜΟΝΑΔΙΚΗ πρόταση για αλλαγή 
νοοτροπιών και θέσεων, αποτίναξη του τέλματος, προώθηση νέων και κα-
τηρτισμένων στελεχών - προπονητών και διεθνών αθλητών, απαλλαγή 
από την νοσηρή νοοτροπία του κακώς εννοούμενου συνδικαλισμού προς 
διασφάλιση των κατεστημένων. Αγαστή συνεργασία με την Πολιτεία, την 
Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ομοσπονδία, τους Επιστημονικούς Φορείς της 
Χώρας, όλους όσους θεσμικά, αλλά και ατομικά αγαπούν τον Στίβο. Η Συ-
νεργασία και Συμμετοχικότητα όλων οδηγεί προς την ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑ-
ΓΕΝΝΗΣΗ.

Η διακήρυξη της νέας κίνησης για το στίβο 
με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη

Στόχος το ευρωπαϊκό του 2028 
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Ανανεωµένη ιστοσελίδα


