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Σοκάρουν τα πορίσματα για το μαρτύριο της 10χρονης που θεωρείται αλυσίδα 
στην υπόθεση μετά την αποκάλυψη της Karfitsa ότι είχαν χορηγηθεί μέχρι και 

ναρκωτικά στο παιδί. Γνωστοί και άγνωστοι στο μικροσκόπιο των αρχών. 

Τρέμουν οι βορειοελλαδίτες στην ιδέα της μετάβασης στις αγορές 
και στα Καζίνο στη Γευγελή εφόσον ανοίξουν τα σύνορα
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Επαγγελματίες και 
κάτοικοι ζητούν 
να φωτιστεί και να 
αναδειχθεί 
η περιοχή

Λύση με την 
επέκταση στο ΙΚΑ 
Πύλης Αξιού 

Δεν είμαστε 
ανίσχυροι, ούτε 
χωρίς συμμαχίες

Η ηγεσία της 
Τουρκίας ζει 
σε ονειρική 
φαντασίωση

Εκβιασμός 
σε άδεια – από 
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Χωρίς φρένα ο ρυθμός 
του Covid-19 στα Σκόπια
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Του Νίκου  

Ελευθερόγλου

Το στοίχημα, που 
έχει μπροστά του ο 
κ. Μητσοτάκης δεν 
είναι εάν θα βάλει 
και ποιον στη θέση 

κάποιου υπουργού ή 
υφυπουργού, αλλά 
το πώς θα μπορέσει 
να υλοποιήσει τον 

μετασχηματισμό της 
κοινωνίας.
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Από τον ανασχηματισμό 
στον μετασχηματισμό

Όπως γνωρίζετε, σας είχαμε αποκαλύψει εγκαίρως ότι ο 
πρωθυπουργός έχει πάρει τις αποφάσεις του για τον ανασχη-
ματισμό. Τότε που κάποιοι… γίγαντες της δημοσιογραφίας σάς 
έλεγαν ότι ο κ. Μητσοτάκης τον Ιούλιο θα κάνει εκλογές. 

Σήμερα σας δίνουμε και άλλη μία πληροφορία, πότε είναι η 
πιθανότερη ημερομηνία. Τώρα, πέντε μέρες πάνω, πέντε κάτω 
δεν έχει καμία σημασία, μια και η απόφαση για τις διορθωτικές 
κινήσεις είναι οριστική και αμετάκλητη. 

Από ό,τι έμαθα μάλιστα, ο πρωθυπουργός τα… πήρε στο κρανίο, όπως λέει και η νέα 
γενιά, όχι μόνο γιατί διέρρευσαν οι προθέσεις του αλλά γιατί κάποιοι έδιναν και λίστα με το 
ποιοι μένουν και ποιοι φεύγουν. 

Και αυτό, όχι γιατί πολλά από αυτά που γράφτηκαν δεν ισχύουν, αλλά γιατί από τη μια 
δημιούργησαν κλίμα «δεν υπογράφω» και μουρμούρας και από την άλλη «έκαιγαν» κάθε 
έκπληξη. 

Να μου επιτρέψετε να μην μπω στο σημερινό μου σχόλιο στην ονοματολογία, μια και ό,τι 
έχουμε γράψει ισχύει και δεν θα πέσουμε έξω. 

Από την άλλη, όπως πολλές φορές έχουμε αναφέρει, δεν είμαστε στο μυαλό του κ. Μη-
τσοτάκη. 

O πρωθυπουργός είναι εκείνος που έχει το καρπούζι έχει και το μαχαίρι και, με βάση το 
Σύνταγμα, επιλέγει με τα δικά του και μόνο κριτήρια (και όχι με βάση τους ευσεβείς πόθους 
άλλων) τους συνεργάτες του στην κυβέρνηση.

Θα μου επιτρέψετε να αφήσω τα του ανασχηματισμού πίσω για την ώρα, μια και τα πρό-
σωπα ενδιαφέρουν τον μικρόκοσμο της πολιτικής και τα περιβάλλοντα κάποιων πολιτικών 
και επιχειρηματιών, και να ασχοληθώ με τη μεγάλη εικόνα. 

Και η μεγάλη εικόνα είναι αυτή που ενδιαφέρει τους πολίτες και την κοινωνία. Το στοί-
χημα, λοιπόν, που έχει μπροστά του ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι εάν θα βάλει και ποιον στη 
θέση κάποιου υπουργού ή υφυπουργού, αλλά το πώς θα μπορέσει να υλοποιήσει τον μετα-
σχηματισμό της κοινωνίας.

Να προχωρήσει δηλαδή σε ένα νέο «μοντέλο» που, με αφορμή τα 200 χρόνια από την 
Ελληνική Επανάσταση, θα σηματοδοτήσει τη νέα εποχή για το ελληνικό κράτος. 

Μια εποχή που θα κάνει το πέρασμα από την πελατειακή κουλτούρα στην κουλτούρα 
του πολίτη, και από μια οικονομία «κρατικοδίαιτη και σοβιετικού τύπου» σε μια οικονομία 
που επιχειρηματίες και κράτος θα λειτουργούν με βάση τον ρόλο τους.

Με πλαίσιο, κανόνες, διαφάνεια και με δημιουργία πλούτου, ο οποίος θα αναδιανέμεται 
προς τους έχοντες ανάγκη και στήριξη.

Τα 32 δισ., που αναμένονται να έρθουν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αποτελούν τη 
μεγάλη ευκαιρία για τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για την πατρίδα μας, 
ώστε να πάψει να γέρνει μονοδιάστατα προς την πλευρά του τουρισμού. 

Παράλληλα, ο τόπος χρειάζεται αυτό που είχε πει ο αείμνηστος Μιλτιάδης Έβερτ. Μια 
ειρηνική επανάσταση στις δομές και στις λειτουργίες του. Απαιτεί νέο ήθος και ύφος στη 
διαχείριση των κοινών, όπως έλεγε και ο Σωτήρης Παπαπολίτης, που αποχώρησε από τα 
εγκόσμια πριν από λίγες ημέρες. Μακαρθισμοί και Ροβεσπιέροι οδηγούν τον τόπο σε αδιέ-
ξοδα και διχασμούς. Το 2021 είναι η ευκαιρία να γυρίσουμε σελίδα σε λογικές που μίκρυναν 
τη χώρα και… κόντυναν τους πολίτες και τους πολιτικούς. 

Γι’ αυτό και λέμε: Η πρόκληση δεν είναι ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης, αλλά ο 
μετασχηματισμός της κοινωνίας. Από αυτό θα κριθεί ο κ. Μητσοτάκης. Όχι μόνο από αυτήν 
τη γενιά, αλλά από αυτές που θα ακολουθήσουν. 

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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η δύναµη στο Φυσικό Αέριο

ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΤΩΡΑΣυνδεθείτε ΤΩΡΑ 
στο δίκτυο του φυσικού αερίου
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ΓΡΑΦΕΙΑ NEΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις της 
πανδημίας του COVID-19 στην ελληνική 
οικονομία και ιδιαίτερα στην απασχόληση, 
αρχίζουν να γίνονται ήδη ορατές. Στην τε-
λευταία Ανάλυση Επικαιρότητας του ΚΕΠΕ, 
εκτιμάται, στη βάση των υποθέσεων των 
σεναρίων του υπουργείου Οικονομικών και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι η μείωση της 
απασχόλησης στην Ελλάδα θα κυμανθεί φέ-
τος στα ίδια επίπεδα με αυτή του ΑΕΠ, φθά-
νοντας έως και το 7,2%. Για να περιοριστεί ο 
κίνδυνος κατάρρευσης της αγοράς εργασίας 
και να στηριχθεί η συνολική απασχόληση, 
είναι απαραίτητο να ληφθούν σοβαρά μέτρα 
στην κατεύθυνση της επιδότησης της εργα-
σίας, με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων 
εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων. Στο πλαί-
σιο αυτό, τα Επιμελητήρια είχαν προτείνει, 
ως απαραίτητη παρέμβαση, την επιδότηση 
από το κράτος ενός μέρους των ασφαλιστι-
κών εισφορών των εργαζομένων που θα 
πρέπει να απασχοληθούν με πιο ευέλικτες 
μορφές εργασίας.

Το αίτημα αυτό ικανοποιεί η πρόσφατη 
απόφαση της κυβέρνησης, να καλύπτεται 

από το κράτος, μέσω του προγράμματος 
Συν-Εργασία, το 60% των ασφαλιστικών 
εισφορών των εργαζομένων με ευέλικτες 
μορφές εργασίας, για το χρόνο που δεν θα 
εργάζονται στην επιχείρηση. Πρόκειται για 
ένα μέτρο που θα δώσει σημαντική ανάσα 
στις επιχειρήσεις. 

Έτσι η καταβολή των ασφαλιστικών ει-
σφορών των εργαζομένων, για το χρόνο 
που θα απασχολούνται πραγματικά στις επι-
χειρήσεις θα καταβάλλεται από τις ίδιες τις 
επιχειρήσεις, ενώ για το χρόνο που δεν θα 
εργάζονται το 60% θα καταβάλλεται από 
το κράτος μέσω του προγράμματος, που 
όπως εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, θα ενι-
σχυθεί για το σκοπό αυτό με επιπλέον 200 
εκατομμύρια ευρώ. Θα υπάρξει σημαντική 
ελάφρυνση του κόστους για τους επιχειρη-
ματίες, που θα μπορούν να διατηρήσουν τις 
θέσεις εργασίας, σε μια εξαιρετικά δύσκολη 
συγκυρία για την αγορά, ενώ και οι εργαζό-
μενοι ναι μεν θα εργάζονται λιγότερο χρόνο, 
αλλά με αναλογικά πολύ μικρότερη απώ-
λεια στις απολαβές τους.

Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού δι-

κτύου στήριξης της επιχειρηματικότητας και 
της απασχόλησης, απέναντι στις επιπτώσεις 
της πανδημίας, αποτελεί μείζονα πρόκληση 
για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, 
σε συνδυασμό με την εφαρμογή μιας ολο-
κληρωμένης στρατηγικής για την κινητοποί-
ηση νέων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύ-
σεων. Εάν δεν θέλουμε να χάσουμε στους 
επόμενους μήνες μια δεκαετία προσπα-
θειών, αλλά και μια ολόκληρη γενιά νέων 
ανθρώπων, που θα βρεθούν για μια ακόμη 
φορά στο περιθώριο, πρέπει να αναδείξουμε 
σε ύψιστο εθνικό στόχο την καταπολέμηση 
της ανεργίας και την αύξηση της απασχό-
λησης. Πρέπει να κάνουμε ό,τι και για όσο 
απαιτείται, προκειμένου να τον πετύχουμε. 
Οι πρόσφατες αποφάσεις της κυβέρνησης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επισημάνσεις και τις 
προτάσεις της αγοράς, αποτελούν ένδειξη 
ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. 

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρό-
εδρος του εμπορικού και βιομηχανικού 
επιμελητηρίου Αθηνών

opinion
Στήριξη της απασχόλησης

Τ Ο Υ 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ 

Μ Ι Χ Α Λ Ο Υ *
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Ο ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης στη karfitsa

Η πατρίδα μας είναι έτοιμη να διαφυλάξει 
την κυριαρχία της έναντι όποιας απειλής 
«Η Πατρίδα μας είναι έτοιμη να διαφυ-

λάξει με κάθε μέσο την κυριαρχία της και τα 
κυριαρχικά της δικαιώματα έναντι της όποιας 
απειλής», τονίζει σε συνέντευξη του στην 
karfitsa ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Μανώλης 
Κεφαλογιάννης. Ο κ. Κεφαλογιάννης θεωρεί 
προς τη σωστή κατεύθυνση τα κυβερνητικά 
μέτρα για τον τουρισμό, τονίζοντας της ανάγκη 
ευρωπαϊκής στήριξης του κλάδου.

Η Τουρκία απειλεί ότι θα πραγματοποιή-
σει  έρευνες  εντός ελληνικής ΑΟΖ, ενώ σκέ-
φτεται και μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε 
Τζαμί. Πως  πρέπει να απαντήσουμε σε αυτή 
την κλιμακούμενη προκλητική στάση;

Η Αγία Σοφία δεν αποτελεί μόνο το παγκό-
σμιο πανανθρώπινο Σύμβολο της Ορθοδοξίας 
αλλά και μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς που προστατεύεται από την 
Unesco. Το 1934 ο Κεμάλ στο πλαίσιο του 
«εκσυγχρονισμού» του τουρκικού κράτους 
μετέτρεψε την Αγιά Σοφιά σε μουσείο, ένα κα-
θεστώς που υφίσταται μέχρι τις ημέρες μας. Η 
όποια προσπάθεια ή απειλή μετατροπής της 
σε τζαμί δεν θα ξεσηκώσει μόνο τη διεθνή κα-
τακραυγή αλλά θα αποτελέσει και ένα ακόμη 
τρανό παράδειγμα αναχρονισμού της σύγχρο-
νης Τουρκίας.

Η τουρκική πολιτική ηγεσία τα τελευταία 
χρόνια έχει καταστήσει την Τουρκία ένα κρά-
τος ταραξία στην ευρύτερη περιοχή μας. Ένα 
κράτος που λειτουργεί αποσταθεροποιητικά 
και συμβάλλει αρνητικά στην ειρήνη και την 
ασφάλεια. Ένα κράτος που δεν σέβεται το Δι-
εθνές Δίκαιο, τα κυριαρχικά δικαιώματα των 
γειτόνων της, τις σχέσεις καλής γειτονίας. Η 
τουρκική πολιτική ηγεσία ζώντας τη ονειρική 
φαντασίωση της αναβίωσης της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας απειλεί, προκαλεί εκβιάζει. 
Δεν σέβεται συνθήκες και συμφωνίες που η 
ίδια η Τουρκία έχει υπογράψει.

Η Πατρίδα μας είναι έτοιμη να διαφυλάξει 
με κάθε μέσο την κυριαρχία της και τα κυρι-
αρχικά της δικαιώματα έναντι της όποιας απει-
λής. Αλλά κανείς δεν μπορεί να μας επιβάλλει 
τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο. Εμείς θα τον 
επιλέξουμε. Και οι όποιες λύσεις θα εδράζο-
νται πάντα στη βάση του Διεθνούς Δικαίου. 
Απαρέγκλιτα. 

Οι Ευρωπαίοι εξετάζουν κάποιου είδους 
στήριξη στη χώρα μας ή κυρώσεις στη Τουρ-

κία; Ασφαλώς η τουρκική προκλητικότητα και 
οι επιθετικές της ενέργειες κατά της Ελλάδος 
και της Κύπρου δεν είναι ευνοϊκό πεδίο για αυ-
τούς που μέμφονται την Ευρωπαϊκή Ένωση για 
καθυστερημένα αντανακλαστικά. Σας θυμίζω 
καταρχήν την καταδίκη σε κορυφαίο επίπεδο 
με τη λήψη κυρώσεων κατά της Τουρκίας στο 
Συμβούλιο Κορυφής λόγω των παράνομων 
γεωτρήσεων που πραγματοποίησε στην Απο-
κλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Σας θυμίζω την πλήρη καταδίκη 
του παράνομου και άκυρου μνημονίου συνερ-
γασίας Λιβύης-Τουρκίας από πληθώρα κορυ-
φαίων αξιωματούχων τόσο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσο και πολύ σημαντικών κρατών με-
μονωμένα. Το συγκεκριμένο μνημόνιο συνερ-
γασίας καταδικάστηκε από όλους ως άκυρο 
και παράνομο γιατί απεμπολούσε τα κυριαρχι-
κά δικαιώματα των ελληνικών νησιών κόντρα 
στο Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση του ΟΗΕ 
για το Δίκαιο της Θάλασσας και γιατί εξαφάνιζε 
από το χάρτη το Καστελόριζο. Σε αυτό το πλαί-
σιο θεωρώ βαρύνουσας σημασίας την πρό-
σφατη δήλωση του Αμερικανού πρέσβη στην 
Αθήνα ότι τα νησιά έχουν πλήρη επήρεια ΑΟΖ.

Έχουμε δηλαδή πολύ σημαντικές δηλώ-
σεις στήριξης τόσο της Ελλάδος όσο και της 
Κύπρου και από την Ευρώπη και πέραν του 
Ατλαντικού. Δηλώσεις που δεν γίνονται για 
να μας χαϊδέψουν τα αυτιά αλλά γιατί η κοινή 
πεποίθηση είναι πλέον ότι η Ελλάδα πορεύ-
εται με το Διεθνές Δίκαιο ενώ στον αντίποδα 
η Τουρκία που κλιμακώνει την ένταση στην 
περιοχή βρίσκεται απέναντι από το Διεθνές 
Δίκαιο κα τη διεθνή νομιμότητα. Ασφαλώς, 
όμως, νομίζω ότι η συνεχής κλιμάκωση από 
πλευράς της Τουρκίας απαιτεί σήμερα πέραν 
των πολύ θετικών δηλώσεων στήριξης της 
Ελλάδας και της Κύπρου ένα πολύ αυστηρό 
μήνυμα της Ευρώπης προς την Τουρκία.

Έχουμε ένα πακέτο στήριξης ύψους 32 
δις. ευρώ  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμ-
ψης. Ποιές πρέπει να είναι οι προτεραιότητες 
της κυβέρνησης για την διάθεση αυτών των 
χρημάτων; Πρόθεση της κυβέρνησης είναι 
η ύπαρξη ενός συνεκτικού σχεδίου για την 
αξιοποίηση των πόρων που θα δοθούν στην 
Ελλάδα από το υπό συζήτηση Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Ανάκαμψης. Μία εμβληματική ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία που φέρνει την Ευρώπη της αλ-

ληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής πραγ-
ματικά δίπλα στους Ευρωπαίους πολίτες.

Στόχος της κυβέρνησης, να πάει η χώρα 
στην «επόμενη μέρα» με ασφάλεια. Και όπως 
είπε πρόσφατα ο πρωθυπουργός αυτά τα χρή-
ματα πρέπει να τα επενδύσουμε για να μπορέ-
σουμε να μεταμορφώσουμε θετικά τη χώρα. 
Οι προτεραιότητες, λοιπόν,  για την αξιοποίηση 
των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμ-
ψης θα αφορούν αφενός στην αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της πανδημίας σε εισόδημα, 
στη στήριξη και ενίσχυση της απασχόλησης, 
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στη δημόσια 
υγεία, στην ψηφιακή μεταρρύθμιση και στην 
πράσινη ανάπτυξη.

Πιστεύετε πως χρειάζεται περαιτέρω στή-
ριξη ο τουριστικός κλάδος και με Ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία και με κυβερνητική;  Ο Τουρι-
σμός αποτελεί για τη χώρα μας ένα τομέα με 
τεράστια συνεισφορά τόσο στο Ακαθάριστο 
Εθνικό της Προϊόν όσο και στην Απασχόληση. 
Ο τουριστικός κλάδος είναι στο πιο κρίσιμο 
σημείο του εδώ και δεκαετίες. Θα απαιτηθεί 
ολική επαναφορά με άμεσα συνδυαστικά μέ-
τρα που θα καταστήσουν και πάλι εφικτή την 
επανεκκίνησή του προκειμένου να συνεχί-
σει τη μεγάλη προσφορά του στην ανάπτυξη, 
την απασχόληση και τη συνοχή της κοινωνί-
ας. Ασφαλώς τα μέτρα που έχει ήδη πάρει η 
ελληνική κυβέρνηση τόσο τα γενικότερα για 
την επανεκκίνηση της οικονομίας όσο και 
τα ειδικότερα για τον τουριστικό κλάδο είναι 
προς τη θετική κατεύθυνση. Αλλά απαιτούνται 
άμεσα μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για 
τη στήριξη του Τουρισμού σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο. Ο τουριστικός κλάδος έχει ανάγκη από 
χρηματοδοτήσεις που θα επιτρέψουν σε όλες 
τις τουριστικές επιχειρήσεις πανευρωπαϊκά να 
επαναλειτουργήσουν κανονικά και κανένας 
εργαζόμενος να μην χάσει τη δουλειά του. Εί-
ναι χρέος μας να στηρίξουμε τη βιωσιμότητα 
και την ανάπτυξη του Τουρισμού.  

Το μεγάλο πλεονέκτημα της χώρας μας 
στην προσέλκυση τουριστών ασφαλώς απο-
τελεί η πολύ θετική αντιμετώπιση της πανδη-
μίας. Καθημερινά διαβάζουμε στο διεθνή τύπο 
διθυραμβικά σχόλια τόσο για τη χώρα μας όσο 
και για την ελληνική κυβέρνηση. Η Ελλάδα 
στην πανδημία από παράδειγμα προς αποφυ-
γή που ήταν όλη την προηγούμενη δεκαετία 
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Μανώλης 
Κεφαλογιάννης
Η τουρκική πολιτική ηγεσία ζώντας τη ονειρική 

φαντασίωση της αναβίωσης της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας απειλεί, προκαλεί εκβιάζει.

έγινε το φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση. Και σήμε-
ρα είναι σίγουρα έτοιμη και προετοιμασμένη αφενός 
να υποδεχθεί με ασφάλεια τουρίστες που θα απολαύ-
σουν τη διαμονή τους στη χώρα μας και αφετέρου να 
αντιμετωπίσει με ασφάλεια κάποια αναπόφευκτα ει-
σαγόμενα κρούσματα. 

Κύριε Κεφαλογιάννη, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
εκταμιεύει ένα ποσό περίπου 150 δισ. ευρώ μέσα 
από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Τι σημαίνει για 
τη χώρα μας το πρόγραμμα αυτό; Η μετάβαση στην 
πράσινη εποχή, σε μία κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη 
έως το 2050, αυτό που ονομάζουμε “Green Deal” 
είναι μία πολιτική ορόσημο της νέας Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Το Τα-
μείο Δίκαιης Μετάβασης αποτελεί το βασικό εργαλείο 
ώστε να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης προς μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία 
θα πραγματοποιηθεί με δίκαιο τρόπο χωρίς κανείς να 
μείνει στο περιθώριο.  

Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης είναι μία καινοτόμα 
ευρωπαϊκή πολιτική αλληλεγγύης και δικαιοσύνης 
που θα συμβάλλει στη στήριξη των περιοχών και 
των ανθρώπων που πλήττονται περισσότερο από την 
απολιγνιτοποίηση με κεφάλαια που θα ξεπεράσουν 
τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ.

Έχω την τιμή να είμαι ο γενικός εισηγητής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Έκθεσης του Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης των 
750 δις ευρώ ενισχύει σημαντικά τους πόρους του 
Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. Με την πρόταση της Κο-
μισιόν, οι πόροι για το Ταμείο που αποτελεί το βασικό 
εργαλείο προς μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία μέ-
χρι το 2050, αυξάνονται από 7,5 δις ευρώ σε 44 δις 
ευρώ, «φρέσκο χρήμα». Κάτι που αυξάνει αντίστοιχα 
τους πόρους για τη χώρα μας από 294 εκ ευρώ σε 
1,7 δις ευρώ.

Η γενναία αύξηση της χρηματοδότησης του ΤΔΜ 
αποτελούσε πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης 
και προσωπικά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη. Αποτελούσε, επίσης, τη βάση της πρότασης 
της Έκθεσης για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης που 
είχα την τιμή να παρουσιάσω πρόσφατα στο Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο ως γενικός εισηγητής.

Στόχος μας, αυτή η καινοτόμα ευρωπαϊκή πολι-
τική να συμβάλλει αποφασιστικά στη στήριξη των 
περιοχών και των ανθρώπων που πλήττονται περισ-
σότερο από την απολιγνιτοποίηση, όπως οι περιοχές 
της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης. Ώστε 
η μετάβαση της χώρας μας προς μία Πράσινη Επο-
χή, μία Πράσινη Οικονομία να πραγματοποιηθεί με 
δίκαιο τρόπο χωρίς κανείς να μείνει στο περιθώριο, 
απροστάτευτος. Δίνοντας ευκαιρίες σε όλους.
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Ο Αν. γενικός γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ, βουλευτής Ημαθίας στην «Κ»

«Δεν είμαστε ούτε ανίσχυροι, 
ούτε χωρίς συμμαχίες»

Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να 
υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα 
έναντι της Τουρκίας στέλνει, ο αναπληρω-
τής γενικός γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ και 
βουλευτής Ημαθίας, Λάζαρος Τσαβδαρίδης. 
Τονίζει ότι η χώρα επιβεβαιώνει ένα brand 
υπευθυνότητας και ασφάλειας, ενόψει της 
τουριστικής περιόδου, ενώ περιγράφει και τις 
κυβερνητικές ενέργειες στήριξης του κόσμου 
του πρωτογενούς τομέα. 

Η Τουρκία εμφανίζεται ως αναθεωρητι-
κή δύναμη και προαναγγέλλει γεωτρήσεις 
εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ποια θα 
είναι η απάντησή μας σε ένα τέτοιο ενδε-
χόμενο; Και πόσο ρεαλιστικό το θεωρείτε 
να προχωρήσει; Η συμπεριφορά της Τουρκί-
ας στην Αν. Μεσόγειο συνιστά απειλή για την 
ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής 
και προσβάλλει τόσο την Ελλάδα όσο και την 
ΕΕ, τα σύνορα της οποίας είναι τα σύνορα της 
χώρας μας. Απέναντι στις αποσταθεροποιητι-
κές ενέργειές της τους τελευταίους μήνες, με 
κορωνίδα αυτή της απόλυτα άκυρης συμφω-
νίας της με την κυβέρνηση Σάρατζ στη Λιβύη 
για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, η χώρα 
μας απαντάει με νηφαλιότητα και αποφασιστι-
κότητα. Η Ελλάδα διαχρονικά επιδιώκει την 
ειρήνη και τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου 
καθώς και της Συνθήκης του ΟΗΕ για το Δί-
καιο της Θάλασσας. Σε κάθε περίπτωση όμως, 
η χώρα μας είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα 
αδιαπραγμάτευτα κυριαρχικά της δικαιώμα-
τα, απέναντι σε κάθε επίβουλο. Η Ελλάδα δεν 
είναι ούτε ανίσχυρη, ούτε χωρίς συμμάχους. 
Αντιθέτως, ανίσχυρη από επιχειρήματα είναι η 
εξ Ανατολών γείτονα χώρα, που απομονώνε-
ται διεθνώς λόγω της εμπρηστικής της συμπε-
ριφοράς και των έωλων διεκδικήσεών της, 
την ίδια ώρα που η χώρα μας προχωρά μεθο-
δικά σε σημαντικά βήματα διμερών και πολυ-
επίπεδων συνεργασιών με σύμμαχες γείτονες 
χώρες, ενισχύοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο 
της στην ευρύτερη γεωπολιτική λεκάνη της 
Μεσογείου. 

Μπροστά μας είναι μια δύσκολη χρονιά 
για τον τουρισμό. Αν δεν κερδίσουμε το στοί-
χημα, παρά την όμορφη εικόνα στη Σαντορί-
νη, μήπως επαπειλούνται νέα μέτρα; Πρώτη 
προτεραιότητα δεν είναι ο αριθμός των τουρι-
στών που θα έρθουν στη χώρα αλλά η ασφά-

λεια των επισκεπτών και των εργαζομένων 
στον τουρισμό μας. Η εικόνα του πρωθυπουρ-
γού μας στη Σαντορίνη δεν είναι μόνο όμορφη, 
γιατί αναδεικνύει τη μαγεία του φυσικού το-
πίου. Είναι κυρίως όμορφη, γιατί αναδεικνύει 
τον τρόπο σκέψης και νοοτροπίας μίας χώρας 
που επιθυμεί να επιβεβαιώσει ξανά ένα brand 
name υπευθυνότητας, ασφάλειας, πρωταγω-
νιστικού ρόλου στις εξελίξεις και κυρίως να 
αναδείξει ξανά το «μέτρον άριστον». Τα οφέλη 
στην οικονομία μας από το εμβληματικό του-
ριστικό μας προϊόν είναι τεράστια, πάντα ευ-
πρόσδεκτα και οπωσδήποτε πιο αναγκαία από 
ποτέ. Όχι όμως εις βάρος της δημόσιας υγείας 
και του επιστημονικώς αποδεκτού, μεσούσης 
της πανδημίας COVID-19.

Ως εκ τούτου, η απαρέγκλιτη εφαρμογή 
των υγειονομικών πρωτοκόλλων προκειμέ-
νου να προστατευτεί η υγεία όλων όσοι δια-
μένουν ή επισκέπτονται τη χώρα είναι μονό-
δρομος. Όπως αδιαπραγμάτευτη είναι για την 
κυβέρνηση της ΝΔ και η στήριξη με κάθε τρό-
πο του βαριά πληττόμενου τουριστικού κλά-
δου τόσο σε οικονομικό όσο και σε στρατηγικό 
επίπεδο. «Ενέσεις» οικονομικής ρευστότητας, 
κίνητρα για διατήρηση των θέσεων απασχό-
λησης, τόνωση του εσωτερικού τουρισμού με 
έμφαση στον κοινωνικό τουρισμό, μείωση του 
ΦΠΑ σε κάθε τύπου εισιτήριο στα μέσα μετα-
φοράς από το 24% στο 13%.

Έχουμε εμπιστοσύνη τόσο στον άρτιο σχε-
διασμό των μέτρων από τους αρμόδιους φο-
ρείς της Πολιτείας όσο και στο επίπεδο εφαρ-
μογής τους από το σύνολο των ανθρώπων και 
των υπηρεσιών του τουρισμού στη χώρα μας, 
που χαρακτηρίζονται από άρτια εκπαίδευση, 
πολύπλευρη γνώση και εξειδικευμένη εμπει-
ρία. Με εφόδιο το άυλο εθνικό κεφάλαιο της 
εξαιρετικά επιτυχημένης διαχείρισης της παν-
δημίας από το σύνολο της κοινωνίας μέχρι σή-
μερα, θα τα καταφέρουμε! 

 Ο ΣΥΡΙΖΑ σάς κατηγορεί ότι ρίξατε το 
καράβι σε ξέρα, πριν τον κορονοϊό. Πώς 
απαντάτε στην έγκληση ότι αποδυναμώσα-
τε τη μεσαία τάξη;Η «κριτική» του ΣΥΡΙΖΑ 
για αποδυνάμωση της μεσαίας τάξης, είναι 
τουλάχιστον αστεία από μία παράταξη που επί 
της δικής της διακυβέρνησης η μεσαία τάξη 
απομυζήθηκε οικονομικά και λοιδορήθηκε 
ιδεολογικά. Η κυβέρνηση της ΝΔ, αντιθέτως, 

άπλωσε δίχτυ προστασίας στη μεσαία τάξη 
όχι μόνο προχωρώντας σε γενναίες ελαφρύν-
σεις των φορολογικών και ασφαλιστικών 
βαρών αλλά και κινητοποιώντας επιτέλους 
τις επενδύσεις και το υγιές επιχειρείν, που θα 
εκτοξεύσει την οικονομική ευημερία και θα 
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, που τώρα 
περισσότερο από ποτέ και μέσα σε συνθήκες 
πανδημίας είναι απόλυτα αναγκαίες.

Πιο πρόσφατο παράδειγμα, το σχέδιο νό-
μου που τώρα συζητούμε στη Βουλή για την 
ευκολότερη χρηματοδότηση της μικρομεσαί-
ας επιχειρηματικότητας των νέων επαγγελμα-
τιών, των αυτοαπασχολούμενων και των ευ-
άλωτων κοινωνικών ομάδων για την έναρξη 
και τη στήριξη του υγιούς επιχειρείν, χωρίς τα 
σκληρά τραπεζικά κριτήρια και με δυνατότη-
τα άντλησης κεφαλαίων μέχρι 25.000 ευρώ, 
δίχως εμπράγματες εξασφαλίσεις για τους δι-
καιούχους!

Την ίδια όμως στιγμή, η μεσαία τάξη δεν 
προσδοκά μόνο οικονομική ανάκαμψη. Προσ-
δοκά ασφάλεια στις γειτονιές της, καλύτερη 
Υγεία,  Παιδεία, γκρέμισμα της γραφειοκρα-
τίας. Όλα αυτά που η ΝΔ εισήγαγε νομοθετικά 
και εφαρμόζει απαρέγκλιτα καθημερινά, δί-
νοντας ξανά στη μεσαία τάξη την αξιοπρέπεια 
που αυτή στερήθηκε.

 Από την κρίση του κορονοϊού έχει πλη-
γεί, σαφώς, και ο αγροτικός τομέας. Ποια πε-
ραιτέρω μέτρα στήριξης πρέπει να δρομολο-
γηθούν; Ο πρωτογενής τομέας, σε συνδυασμό 
με τη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, 
είναι μαζί με τον τουρισμό μας και την ελλη-
νική ναυτιλία ένα από τα οχηματαγωγά της 
ελληνικής οικονομίας, που πλήρωσε και πλη-
ρώνει σε αυτή την υγειονομική κρίση το δικό 
του βαρύ κόστος. Να γιατί η κυβέρνηση διέ-
θεσε 150 εκατομμύρια ευρώ για την παροχή 
άμεσων ενισχύσεων προς τους πληττόμενους 
παραγωγούς. Να γιατί η κυβέρνηση επέλυσε 
σε χρόνο-ρεκόρ το ζήτημα της έλευσης των 
μετακλητών εργατών γης, τηρουμένων όλων 
των απαραίτητων υγειονομικών προϋποθέ-
σεων λόγω της πανδημίας COVID-19, προκει-
μένου να καλυφθούν επιτέλους οι μεγάλες 
ανάγκες που υπάρχουν αυτή την περίοδο σε 
εργατικά χέρια για τη συγκομιδή της φρουτο-
παραγωγής. Να γιατί η κυβέρνηση προχώρησε 
με έκδοση ΠΝΠ και στο ζήτημα της ασφάλισής 

Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης
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Λάζαρος 
Τσαβδαρίδης

Έχουμε εμπιστοσύνη τόσο στον άρτιο σχεδιασμό 
των μέτρων από τους αρμόδιους φορείς της 

Πολιτείας όσο και στο επίπεδο εφαρμογής 
τους από το σύνολο των ανθρώπων και των 

υπηρεσιών του τουρισμού στη χώρα μας

τους με εργόσημο και όχι με εισφορές προς τον ΕΦΚΑ 
(πρώην ΙΚΑ), δίνοντας μεγάλη οικονομική ανάσα 
στους παραγωγούς.

Ο αγροτικός μας κόσμος, βέβαια, έχει ανάγκη από 
περαιτέρω παρεμβάσεις που θα δώσουν οικονομικές 
ανάσες σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία. Ταχύτερες 
καταγραφές και εκτιμήσεις ζημιών από δυσμενή και-
ρικά φαινόμενα, ταχύτερες αποζημιώσεις και απο-
πληρωμή των οφειλόμενων αποζημιώσεων προη-
γούμενων ετών, άμεσες προσλήψεις εκτιμητών για 
τη διευκόλυνση του εκτιμητικού έργου, αλλαγή του 
κανονισμού του ΕΛΓΑ για δικαιότερες αποζημιώσεις 
είναι σημαντικές παράμετροι που ήδη επεξεργάζο-
νται και δρομολογούνται από το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και τον ΕΛΓΑ και είναι βέβαιο ότι θα 
συνδράμουν ουσιαστικά στη βιωσιμότητα των αγρο-
τών μας.
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Επαγγελματίες και κάτοικοι ζητούν να φωτιστεί η περιοχή 
και να αναδειχθεί το Μπέη Χαμάμ

Τα σκοτεινά σημεία της 
Πλατείας Δικαστηρίων 

Η πλατεία Δικαστηρίων είναι ένα σημείο 
στο κέντρο  της Θεσσαλονίκης   που ακόμη 
και σήμερα παραμένει… σκοτεινό, χωρίς πολ-
λά φώτα το βράδυ και με σημεία που γίνονται 
στέκια παραβατών, όπως λένε στην katfitsa, 
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην 
περιοχή. 

Στα παγκάκια της πλατείας σε μικρή από-
σταση από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενι-
ζέλου, αλλά και στο χορτάρι του πάρκου στο 
ύψος της οδού Φιλίππου βρίσκουν καταφύγιο 
άστεγοι αλλά και τοξικομανείς με την αστυνο-
μία να πραγματοποιεί συχνές επιχειρήσεις για 
τη σύλληψη κακοποιών. 

Η ίδια εικόνα επικρατεί και γύρω από το 

Τούρκικο Χαμάμ το γνωστό Μπέη Χαμάμ που 
εδώ και μήνες παραμένει κλειστό. 

Ένα κόσμημα που χρειάζεται να λάμψει 
Το μνημείο της Οθωμανικής Αυτοκτατορί-

ας, έκλεισε πριν την έξαρση της επιδημίας του 
κορονοϊού για να γίνουν εργασίες αναστήλω-
σης και επισκευές στο εσωτερικό του από την 
Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης. 
Ωστόσο τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθη-
καν και στους αρχαιολογικούς χώρους λόγω 
COVID-19 είχαν σαν αποτέλεσμα να σταματή-
σουν οι εργασίες. Μετά το άνοιγμα των αρχαι-
ολογικών χώρων το μνημείο μπήκε στο σχεδι-
ασμό των εργασιών.

Το Μπέη Χαμάμ είναι κτισμένο το 1444,και 

αποτελεί  το παλιότερο από τα Οθωμανικά 
Λουτρά της Θεσσαλονίκης, με έντονα τα στοι-
χεία της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής.

Η κατασκευή του οφείλεται, όπως και 
πολλά από τα Χαμάμ της Θεσσαλονίκης στον 
Σουλτάνο Μουράτ  τον δεύτερο που τον Μάρ-
τιο του 1430 πολιόρκησε και κατέκτησε τη 
Θεσσαλονίκη.  Το Χαμάμ με 

εντυπωσιακές διακοσμητικές συνθέσεις 
και περίτεχνα σχέδια που παραμένουν και σή-
μερα στο εσωτερικό τους και μαρτυρούν στοι-
χεία από την καθημερινότητα των πλουσίων 
Οθωμανών κατακτητών. 

Το Μπέη Χαμάμ χρησιμοποιήθηκε τα τε-
λευταία χρόνια για πολλές εκθέσεις με την 
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είσοδο για το κοινό να είναι ελεύθερη κυρίως μέχρι το 
μεσημέρι. Ωστόσο δεν είχε καθημερνό πρόγραμμα λει-
τουργίας με αποτέλεσμα πολλοί τουρίστες που έρχονταν 
να το επισκεφτούν να βλέπουν την πόρτα του κλειδω-
μένη.  

Κάποιες βλάβες που προκλήθηκαν στο εσωτερικό 
του, ήταν η αιτία που χρειάστηκε να κλείσει για να γίνουν 
επισκευές. 

« Πολλοί τουρίστες εξέφρασαν την επιθυμία να επι-
σκεφτούν το Μπέη Χαμάμ για να δουν από κοντά όλα όσα 
έχουν διαβάσει γι’αυτό το κόσμημα και δεν κατάφεραν να 
το επισκεφτούν καθώς παρέμεινε για μεγάλο διάστημα 
κλειστό» αναφέρει ο Λευτέρης Μπουτσιούκης, ιδιοκτή-
της του «Εγνατία Παλλάς» που βρίσκεται στο απέναντι 
πεζοδρόμιο από το Χαμάμ.

Οι επαγγελματίες της περιοχής ζητάνε να καλλωπι-
στεί ο χώρος γύρω από το μνημείο, να κοπούν τα χόρτα 
και τοποθετηθεί φωτισμός περιμετρικά του Χαμάμ που 

αφενός θα αναδεικνύει την ομορφιά του κτίσματος και 
αφετέρου θα απαγορεύει την έλευση παραβατών.  

Να φύγει το ουρητήριο 
από την πλατεία Αριστοτέλους 
«Πίσω από το μνημείο υπάρχουν τα δημόσια ουρη-

τήρια τα οποία έχουν κλείσει και έχουν απομονωθεί με 
κιγκλιδώματα. Παρόλαυτα πολλοί άστεγοι τα χρησιμο-
ποιούν αν και κλειστά ενώ άλλο κοιμούνται στα σκαλιά» 
αναφέρει στην karfitsa ο κ. Αχιλλέας, εργαζόμενος σε 
κατάστημα στην οδό Μητροπολίτου Γενναδίου.  Τα ουρη-
τήρια έχουν σφραγιστεί και έχουν μπει κάγκελα περιμε-
τρικά του χώρου ωστόσο αίτημα των επαγγελματιών και 
κατοίκων της περιοχής είναι να κλείσει και να αποδοθεί ο 
χώρος στην πλατεία. 

Σύμφωνα με πληροφορίες η διοίκηση του δήμου Θεσ-
σαλονίκης έχει στρέψει το ενδιαφέρον της και σε αυτήν 
την πλατεία και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς 

σχεδιάζει την ανάπλαση της. Άλλωστε ο στολισμός της 
περιοχής με σπιτάκια και Χριστουγεννιάτικα ήδη μαρτυρά 
το ενδιαφέρον της διοίκησης Ζέρβα για την περιοχή. 

«Στην πλατεία δικαστηρίων πριν τις γιορτές των Χρι-
στουγέννων αλλάξαμε όλα τα φυτά και το αρδευτικό και 
έχουμε τοποθετήσει δέντρα σε όλες τις δενδροδόχους. Κι 
αν κάποιο έχει ξεραθεί τότε θα αποκατασταθεί το επόμε-
νο διάστημα, την περίοδο που θεωρείται κατάλληλη για 
νέες φυτεύσεις. Ο δήμαρχος θέλει να δώσει βάρος στην 
πλατεία Αριστοτέλους πάνω από την Εγνατία και με βάση 
αυτό το σχεδιασμό κινούμαστε”, δήλωσε στην «Κarfitsa» 
ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος του δήμου Θεσσαλονί-
κης, Σωκράτης Δημητριάδης.

 Από την Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών έχει αρχί-
σει και η ανάπλαση των πεζοδρομίων σε όλο τον άξονα 
της Αριστοτέλους.

reportage

Λευτέρης Μπουτσιούκης, ιδιοκτήτης του «Εγνατία Παλλάς»
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ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 21 (ΕΝΤΟΣ ΒΙΛΚΑ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΤΚ 54627

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

ΤΡ 15:30
ΤΡ 01:00 (Ε)  ΤΕ 06:30 (Ε)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ &
ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

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

Ε∆Ω ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

∆Ε 20:00
ΤΕ 21:00 (E) ΣΑ 12:00 (Ε)

ΒΑΛΤΕ GOAL

Δυστυχώς στην χώρα μας έχουμε κο-
ντή και επιλεκτική μνήμη, και περιορισμένη 
όραση στην πολιτική. Αυτό το πρόβλημα 
αξιοποίησαν και αξιοποιούν αυτοί που δη-
μιούργησαν το «Κίνημα των αγανακτισμέ-
νων», άλλοι με τα Ζάππεια και άλλοι με το 
σκίσιμο των μνημονίων, κέρδισαν την εξου-
σία και παρέτειναν την κρίση. 

Στην τελευταία συζήτηση στην Βουλή, 
που τα ΜΜΕ την ονομάζουν «μετωπική σύ-
γκρουση», η κάθε πλευρά χρησιμοποίησε τα 
στοιχεία που την συμφέρουν και τα σύγκρινε 
με αυτά που την συμφέρουν.

Ήταν αστεία η σύγκριση της ύφεσης από 
τον κ. Τσίπρα της περιόδου 2010-2014, που 
είχαμε τα πολλά δημοσιονομικά μέτρα, με 
την περίοδο 2016-2019. Έκρυψε το δεύτερο 
εξάμηνο του 2014 που έχουμε μικρή ανά-
πτυξη, πήδηξε την ύφεση που αυτός δημι-
ούργησε το 2015-2016, για να αποδείξει ότι 
αυτός έφερε την ανάπτυξη.

Ο κ. Μητσοτάκης από την πλευρά του, 

έκρυψε την μείωση της ανάπτυξης σε σχέ-
ση με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού 
κατά 1,8% του ΑΕΠ στο τελευταίο τρίμηνο 
του 2019, μιλώντας για ανάπτυξη 1% του 
ΑΕΠ, ξεχνώντας σκοπίμως ότι το 1% έπρεπε 
να ήταν 2,8% του ΑΕΠ.

Στο θέμα της ύφεσης λόγω κορονοιού, 
η σύγκριση που έκανε με τον μέσο όρο της 
ευρωζώνης στο πρώτο τρίμηνο του 2020 
δεν έχει νόημα, γιατί στις άλλες χώρες της 
ευρωζώνης και ειδικά στη Ιταλία, ο κορονοι-
ός άρχισε να επηρεάζει την οικονομία από τα 
μέσα Φλεβάρη, ενώ εμάς από τα μέσα Μάρ-
τη. Σημασία έχει το βάθος της ύφεσης στο 
τέλος του χρόνου και φυσικά η προέκταση 
της στο 2021 και το 2022. 

Την μεγαλύτερη ύφεση φέτος θα την 
έχουν οι πιο ανεπτυγμένες χώρες, αυτές θα 
έχουν και την πιο μεγάλη ανάκαμψη την 
επόμενη χρονιά, όπως το περιγράφει και στις 
τελευταίες εκτιμήσεις της η Κομισιόν, γιατί 
χάνουν ΑΕΠ από την παραγωγή, την κατανά-

λωση, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές, ενώ 
εμείς κυρίως από την κατανάλωση, λόγω 
των χρόνιων παθογενειών της οικονομίας 
μας. 

Γιαυτό η Ιταλία έχει την μεγαλύτερη ύφε-
ση -6,5% στο πρώτο τρίμηνο και εμείς την 
μικρότερη 0,9%.

Το Καλοκαίρι θα κάνει την μεγάλη βου-
τιά η ύφεση στη Ελλάδα, λόγω της συρρί-
κνωσης της βασικής εξωστρεφούς δραστη-
ριότητάς μας, του τουρισμού, και μπορεί να 
φθάσει στο δεύτερο τρίμηνο στο 12%. 

Αντί κυβέρνηση και κόμματα να συζη-
τήσουν ένα σοβαρό σχέδιο και τα εργαλεία 
με τα οποία θα αξιοποιήσουν τους πολλούς 
πόρους που μας δίνει η ΕΕ, όπως ομολογούν 
όλοι, συγκρούονται  χρησιμοποιώντας αριθ-
μητικές αλχημείες, ενώ η χώρα κινδυνεύει 
και πάλι να βρεθεί στα βράχια.

*Ο Γιάννης Μαγκριώτης είναι πρώην 
υπουργός του ΠΑΣΟΚ

opinion

Διάλογο και σχέδιο για την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών πόρων 

Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η 
Μ Α Γ Κ Ρ Ι Ω Τ Η * 
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Τρέμουν οι βορειοελλαδίτες στην ιδέα της μετάβασης στις αγορές και στα Καζίνο 
των συνόρων εφόσον ανοίξουν τα σύνορα

Χωρίς φρένα ο ρυθμός 
του Covid-19 στα Σκόπια

Εκτός ελέγχου είναι ο κορονοϊός στα Σκόπια καθώς 
η Β. Μακεδονία, αναφέρεται και παρακολουθείται πλέ-
ον ως η πλέον ενεργή εστία εξάπλωσης του covid-19 
στην Ευρώπη, με το δεύτερο κύμα που εξελίσσεται από 
τα τέλη Μαίου να καταγράφεται ως πολύ πιο σφοδρό και 
επιθετικό από εκείνο του Μαρτίου.

Οι υγειονομικές αρχές στη Βόρεια Μακεδονία ανέ-
φεραν ένα άλλο καθημερινό ρεκόρ για νέα περιστατικά 
και θανάτους, με προειδοποίηση ότι τα νοσοκομεία είναι 
γεμάτα και ιατρικά πράγματα βρίσκονται στο χείλος της 
εξάντλησης.

Ο υπουργός Υγείας Βένκο Φιλίπτσε ανακοίνωσε την 
περασμένη Τετάρτη 193 νέα κρούσματα και εννέα θανά-
τους ενώ την Πέμπτη οι αντίστοιχοι αριθμοί ήταν 182 και 
έξι θάνατοι αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό σε 4.664 
κρούσματα και 216 θανάτους από την αρχή της πανδη-
μίας COVID-19.

Η πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας, τα Σκόπια 
είναι το «επίκεντρο» της χώρας, όπου σημειώθηκαν πε-
ρισσότερες από τις μισές νέες περιπτώσεις τις τελευταίες 
δύο εβδομάδες.

Ιατρικές ομάδες από άλλες περιοχές της χώρας έχουν 
μεταφερθεί στα Σκόπια για να αντικαταστήσουν εξαντλη-
μένους γιατρούς και νοσοκόμες. Σε συνέντευξη Τύπου 
την Τετάρτη, ο Φιλίπτσε κάλεσε το κοινό να είναι υπεύθυ-
νο και να σεβαστεί τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της 
μάσκας και να διατηρήσει την κοινωνική απόσταση.

Στο μεταξύ σε όλη τη Β. Ελλάδα και κυρίως στις πα-
ραμεθόριες περιοχές επικρατεί αναβρασμός και ανησυ-
χία. Οι τοπικοί Δήμοι βομβαρδίζονται καθημερινά από 
τους αναστατωμένους κατοίκους που εκφράζουν φόβο 
ότι αν ανοίξουν τα σύνορα, ο κίνδυνος να δημιουργη-
θεί μία ανεξέλεγκτη ροή κρουσμάτων είναι τεράστιος. 
Κυρίως επειδή συντοπίτες τους αλλά και κάτοικοι των 
κοντινών πόλεων, θα θελήσουν να επαναλάβουν τις επι-
σκέψεις τους αυθημερόν στις αγορές και στα Καζίνο των 
συνόρων, στη Γευγελή και σε άλλες περιοχές, αδιαφορώ-
ντας για τις ολέθριες επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή 
η συμπεριφορά τους στις τοπικές κοινότητες.

Οι ανησυχίες αυτές εντείνονται από τις πληροφορίες 
ότι το ξενοδοχείο ενός εκ των καζίνο στη Γευγελή έχει 
κηρυχθεί ως «ξενοδοχείο καραντίνας», για όσους εισέρ-
χονται στη χώρα καθώς και ότι έχουν εντοπιστεί πολλά 
κρούσματα μεταξύ των υπαλλήλων του Τελωνείου και 
των Αστυνομικών, στον σταθμό ελέγχου από την πλευ-
ρά των Σκοπίων.  «Αυτή είναι η μεγαλύτερη κρίση υγείας 

στη χώρα μας μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει 
ποτέ μια τέτοια κρίση υγείας. Δεν είναι καθόλου εύκολο, 
αλλά έχουμε τη γνώση, την ικανότητα, την οργάνωση και 
το σχέδιο να ξεπεράσουμε αυτήν την κρίση», δήλωσε ο 
υπουργός Υγείας Βένκο Φιλίπτσε.

Οι κάτοικοι και οι τοπικές αρχές, απαιτούν τη λήψη 
αυστηρών μέτρων ελέγχου, όταν θα ανοίξουν τα σύνο-
ρα, στους Σκοπιανούς που θα εισέρχονται στη χώρα και 
στους Έλληνες που θα επιστρέφουν από αυθημερόν ή 
μακρύτερης διάρκειας επισκέψεις. Ειδικά για τους Έλ-
ληνες που θα κάνουν διελεύσεις αυθημερόν, ζητούν να 
καταγράφονται τα στοιχεία τους και να μπαίνουν σε κα-
ραντίνα μέχρις ότου βγούν τα αποτελέσματα.

Σχετικά αιτήματα θα τεθούν στον Περιφερειάρχη Κ. 
Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα και στους κ.κ. Χαρ-

δαλιά και Τσιόδρα, κατά τη διάρκεια συναντήσεων που 
προγραμματίζονται την ερχόμενη εβδομάδα.

- Σημειώνεται ότι οι ανησυχίες των Βορειοελλαδιτών 
δεν αφορούν στους τουρίστες και τους επισκέπτες άλ-
λων εθνικοτήτων που θα μπαίνουν στην Ελλάδα, διασχί-
ζοντας οδικώς τη Β. Μακεδονία και για τους οποίους θα 
ισχύσουν όσα μέτρα ισχύουν και στους άλλους μεθορια-
κούς σταθμούς.

Οι περισσότερες κυβερνήσεις των χωρών της Κεντρι-
κής Ευρώπης άλλωστε, με απανωτές ταξιδιωτικές οδη-
γίες συνιστούν στους πολίτες τους που θα ταξιδέψουν 
οδικώς προς Ελλάδα ή Τουρκία, να διασχίσουν τη Β. 
Μακεδονία χωρίς να σταματήσουν πουθενά, παρά μόνον 
για ανεφοδιασμό καυσιμών και να μην βγουν από τους 
κεντρικούς αυτοκινητοδρόμους.
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Πως άνοιξαν τα κολυμβητήρια στο πολεοδομικό συγκρότημα 
Θεσσαλονίκης

Βουτιές στις πισίνες 
με... θερμομέτρηση!

Το καλοκαίρι έφτασε και οι βουτιές στα 
δημοτικά κολυμβητήρια της πόλης έχουν αρ-
χίσει! ‘Οχι όμως ανέμελα, όπως συνέβαινε τα 
προηγούμενα χρόνια, αλλά με θερμομέτρηση, 
ειδικά διαχωριστικά στα αποδυτήρια, αντι-
σηπτικά τζελ, μάσκες ακόμη και με ...γάντια, 
στο πλαίσιο της τήρησης των προβλεπόμενων 
κανόνων υγιεινής για τον περιορισμό της δια-
σποράς του κορονοϊού. 

Νοσηλευτές βρίσκονται στους χώρους 
κατά τη διάρκεια παραμονής των κολυμβη-
τών, ενώ οι πισίνες κρατιούνται «ρεζερβέ» 
για περιορισμένο αριθμό αθλούμενων ανά 
διαδρομή. Ακόμη και στα αποδυτήρια τα δε-
δομένα έχουν αλλάξει καθώς υπάρχει πλαφόν 
στα άτομα και στα ντους ο χρόνος παραμονής 
είναι περιορισμένος, ώστε όλοι να μπορούν να 
εξυπηρετηθούν.

Τα παραπάνω μέτρα, σε συνδυασμό με 
απολυμάνσεις και σχολαστική καθαριότητα, 
λαμβάνονται από τους δήμους ώστε η κολύμ-
βηση να γίνεται με ασφάλεια για τους ενδιαφε-
ρόμενους, αλλά και για το προσωπικό που ερ-
γάζεται στους χώρους, καθώς όσο ανεβαίνει η 
θερμοκρασία τόσο θα αυξάνεται η ζήτηση για 
τους χώρους δροσιάς και άσκησης. 

Με ραντεβού στο κολυμβητήριο
της Τούμπας
    Κατόπιν τηλεφωνικού ή ηλεκτρονικού 

ραντεβού οι αθλούμενοι φορούν τα μαγιό 
τους, παίρνουν τις πετσέτες τους και κινούν για 
το δημοτικό κολυμβητήριο της Τούμπας. Προ-
τού βουτήξουν στην πισίνα, ωστόσο, θερμομε-
τρούνται και καταγράφονται τα στοιχεία τους. 

Η λειτουργία του κολυμβητηρίου του δή-
μου Θεσσαλονίκης ξεκίνησε με νέα ωράρια 
(σε τρεις πρωινούς και τρεις απογευματινούς 
κύκλους) αλλά και την απόλυτη τήρηση των 
προβλεπόμενων κανόνων υγιεινής προς περι-
ορισμό της διασποράς του κορονοϊού. Σε κάθε 
κύκλο, ο μέγιστος αριθμός λουόμενων είναι 
τριάντα άτομα, δεκαπέντε άντρες και δεκαπέ-
ντε γυναίκες.

Σημειώνεται πως το πρόγραμμα απευ-
θύνεται σε αθλούμενους κάτω των 65 ετών, 
προηγείται ραντεβού την προηγούμενη εργά-
σιμη από την επιθυμητή ημέρα άσκησης, ενώ 
πριν την έναρξη της αθλητικής δραστηριότη-
τας οι πολίτες συμπληρώνουν το δελτίο κατα-
γραφής αθλούμενου για την ασφαλή επιστρο-
φή στην αθλητική πραγματικότητα. 

«Λαμβάνουμε όλα τα μέτρα προστασίας 
σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουμε από την 

υγειονομική επιστημονική επιτροπή της Γενι-
κής Γραμματείας Αθλητισμού για την ασφαλή 
άθληση στο δημοτικό μας κολυμβητήριο. Αλ-
λωστε, γι αυτό ήμασταν οι πρώτοι που πήραμε 
την απόφαση και να σταματήσει η λειτουργία 
του αλλά και να επαναλειτουργήσει μόλις δό-
θηκε η δυνατότητα», δήλωσε στην εφημερίδα 
«Karfitsa» ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νεο-
λαίας και Εθελοντισμού του δήμου Θεσσαλο-
νίκης, Πέτρος Λεκάκης.

Οι εργαζόμενοι φορούν μάσκα προσώπου 
και οι δημότες επίσης ενώ εισέρχονται στο 
χώρο, την οποία και βγάζουν προτού βουτή-
ξουν στο νερό. Για περισσότερες πληροφορίες 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν 
στο τηλέφωνο 2310 907711 της γραμματείας 
του δημοτικού κολυμβητηρίου και να ενημε-
ρώνονται μέσω της ιστοσελίδας του δήμου 
Θεσσαλονίκης.

Μέτρα προστασίας στην Καλαμαριά
    Μετά από διάστημα περίπου τριών μη-

νών βούτηξαν και πάλι οι αθλούμενοι πολίτες 
στα νερά του δημοτικού κολυμβητηρίου Κα-
λαμαριάς, λαμβάνοντας πάντα τα κατάλληλα 
μέτρα ατομικής προστασίας.

    Η επαναλειτουργία του Κολυμβητηρίου 
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γίνεται και εδώ με νέα ωράρια, καθώς και με την από-
λυτη τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων υγιεινής για 
τον  περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού και θερμο-
μέτρηση, ενώ υπάρχει μόνο μία είσοδος και έξοδος στην 
αθλητική εγκατάσταση. Το κοινό μπορεί να κάνει χρήση 
της πισίνας καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 
από τις 9 το πρωί έως και τις 5 το απογευμα. Για την κα-
λύτερη εξυπηρέτηση τους πρέπει να γνωρίζουν ότι ανε-
ξαιρέτως συμπληρώνουν το ειδικό δελτίο καταγραφής 
αθλουμένου και θερμομετρούνται. Είναι υποχρεωτική η 
προσκόμιση βεβαιώσεων υγείας από δερματολόγο και 
παθολόγο για τους νέους αθλούμενους και η ενημέρω-
ση των ιατρικών βεβαιώσεων για τα μέλη, εάν αυτές δεν 
έχουν λήξει.

    Τα αποδυτήρια είναι ανοιχτά και ο ανώτατος αριθ-
μός ατόμων που μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα σε 
αυτά είναι επτά σε κάθε αποδυτήριο. Επιτρέπονται οκτώ 
άτομα ανά διαδρομή, συνολικά 64 άτομα στην πισίνα, 
μέσα και έξω από αυτήν. Σε περίπτωση που όλες οι δι-
αδρομές είναι γεμάτες υπάρχει σειρά αναμονής ενώ ανά 
μία ώρα τα αποδυτήρια θα μένουν άδεια για καθαρισμό 
και απολύμανση. 

    Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι, 
μπορούν να επικοινωνούν με το κολυμβητήριο στα τηλέ-
φωνα: 2313 314 293 και 2313 314 289

Με νοσηλευτές η λειτουργία στο Ωραιόκαστρο
    Με απόλυτη τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων 

υγιεινής για τον περιορισμό της διασποράς του κορονο-
ϊού άνοιξε τις πύλες του εδώ και λίγες ημέρες και το δη-
μοτικό κολυμβητήριο Ωραιοκάστρου. Φέτος, για πρώτη 
φορά, με μέριμνα της δημοτικής αρχής υπάρχουν στο 
χώρο δύο νοσηλευτές κατά τη διάρκεια της παραμονής 
των αθλουμένων στο κολυμβητήριο. 

    Η επαναλειτουργία του κολυμβητηρίου έγινε με 
νέο διευρυμένο ωράριο. Ειδικότερα, το κοινό μπορεί να 
κάνει χρήση της πισίνας καθημερινά από Δευτέρα έως 
Παρασκευή από τις 07.00 έως τις 23.00 και κάθε Σάββα-
το από τις 09.00 έως τις 17.00. 

    Το προηγούμενο διάστημα απολυμάνθηκε η δεξα-
μενή, συντηρήθηκε ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλι-
σμός, τοποθετήθηκαν ειδικά διαχωριστικά στα αποδυ-
τήρια, ώστε να μην υπάρχει οπτική επαφή μεταξύ των 
ανήλικων και των ενήλικων αθλουμένων. Τοποθετήθη-
καν όπου ήταν απαραίτητο γυάλινα διαχωριστικά, καθώς 
επίσης αντισηπτικά τζελ και γάντια. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2310 690793

‘Ανοιξαν και τα κολυμβητήρια σε Πανόραμα και Νε-
άπολη - Συκιές

    Με συνεχείς απολυμάνσεις, συγκεκριμένο αριθμό 
κολυμβητών και την τήρηση όλων των μέτρων έχουν 
ξεκινήσει τη λειτουργία τους και άλλα δύο κολυμβητή-
ρια του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. 
Σε Πυλαία - Χορτιάτη (Πανόραμα) και Νεάπολη - Συκιές, 
όπου προσκαλούν μικρούς και μεγάλους να κολυμπή-

σουν με ασφάλεια στα νερά τους.
    Το κολυμβητήριο του δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη 

στο Πανόραμα υποδέχτηκε τους πρώτους αθλούμενους 
από τις αρχές του μήνα με όλους τους προβλεπόμενους 
περιορισμούς και οδηγίες του ΕΟΔΥ. Τηρούνται όλα τα 
μέτρα προστασίας και απολύμανσης, ενώ ακολουθού-
νται πιστά οι συστάσεις των καθηγητών κολύμβησης. Για 
επιπλέον πληροφορίες: 2310 340362

    Στο κολυμβητήριο της οδού Λεχόβου, δίπλα στο πε-
ριαστικό δάσος του Σέιχ Σου, στις Συκιές δέχεται εδώ και 
μέρες τους πρώτους βουτηχτές πάντα υπό τα απαραίτητα 
μέτρα. Για πληροφορίες: 2310 200327 

Βουτιές από βδομάδα στο Παύλου Μελά
    ‘Αρχισαν οι εγγραφές των ενδιαφερόμενων για 

το κολυμβητήριο του δήμου Παύλου Μελά, στην Άνω 
Ηλιούπολη. Από τις επόμενες ημέρες θα έχουν τη δυ-
νατότητα να βουτήξουν 80 άτομα συνολικά, δέκα άτομα 
ανά διαδρομή, με βάση τις διαστάσεις της κολυμβητικής 
δεξαμενής.

    Σύμφωνα με τις οδηγίες που αφορούν το μέγιστο 
αριθμό αθλούμενων στα αποδυτήρια, στο κολυμβητή-
ριο μπορούν να παραβρίσκονται ταυτόχρονα μέχρι πέντε 
άτομα. Για το λόγο αυτό δεν θα γίνεται χρήση των αποδυ-
τηρίων από τους ανήλικους, ενώ οι ενήλικες θα πρέπει 
να τηρούν το υγειονομικό πρωτόκολλο. Τηλέφωνα επι-
κοινωνίας: 2310 643936, 2310 643963.
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«Μπαίνει σφήνα στην ανατολική Μεσόγειο» δηλώνει στην «Κ» 
ο γεωλόγος στα Εμιράτα Άγγελος Μαυροματίδης

Ο εκβιασμός της Τουρκίας σε άδεια 
- από πετρέλαιο - οικόπεδα
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Εκβιαστικές πολιτικές με στόχο τον έλεγ-
χο της «κίνησης» των υδρογονανθράκων στην 
ανατολική Μεσόγειο, ακολουθεί η Τουρκία, 
προκαλώντας από προβληματισμό έως και ανη-
συχία κυρίως στην ελληνική και στην κυπριακή 
κυβέρνηση. Με επιφύλαξη για την επόμενη μέρα 
βλέπουν τα σχέδιά της και ηγέτες ευρωπαϊκών 
και αραβικών χωρών.

Η Τουρκία για να υλοποιήσει τα σχέδιά της 
επιδιώκει και μπαίνει «σφήνα» στα οικόπεδα 
ερευνών δίπλα στα ελληνικά νησιά, στη Ρόδο 

και στην Κρήτη, εκτός των αυθαίρετων παρεμ-
βάσεών της στην Κύπρο. Και προχωράει σε τέ-
τοιες κινήσεις απλώς για να αποκτήσει επισήμως 
λόγο στην ανατολική Μεσόγειο, εκτιμούν οι ειδι-
κοί. «Σε αυτά τα οικόπεδα δεν υπάρχουν ενδεί-
ξεις ότι υπάρχει πετρέλαιο», απαντάει μιλώντας 
στην Karfitsa ο ειδικός γεωλόγος και στέλεχος 
πετρελαϊκής εταιρίας στα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα Άγγελος Μαυροματίδης. «Είναι φανερό 
ότι η Τουρκία το κάνει για λόγους εκβιασμού, τα 
οικόπεδα αυτά είναι πολύ κοντά στη Ρόδο, στην 

Κρήτη και θα κάνει έρευνες», συμπλήρωσε. Η 
γειτονική χώρα αμφισβητώντας την υφαλοκρη-
πίδα των νησιών, επιχειρεί να δημιουργήσει νέο 
καθεστώς στην περιοχή με την ανάπτυξη των 
τουρκολιβυκών σχέσεων και τη συνεργασία της 
με την κυβέρνηση της Τρίπολης και τον Φαγέζ 
Αλ Σάρατζ.

«Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της 
ευρύτερης δυναμικής πολιτικής που ασκεί η 
Τουρκία προκειμένου να κερδίσει στο γεωπο-
λιτικό και γεωστρατηγικό πεδίο, ούτως ώστε 
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Δυναμική απάντηση με έρευνες σε Δ. Ελλάδα και Κρήτη
Η άμεση επιτάχυνση των ερευνών για υδρογο-

νάνθρακες στη Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης 
είναι η απάντηση που πρέπει για τους ειδικούς να 
δοθεί στις κινήσεις της Τουρκίας, προκειμένου να 
ενεργοποιηθεί η χώρα μας στο περιβάλλον που έχει 
γίνει γνωστό ότι υπάρχουν κοιτάσματα. «Σίγουρα με 
τα υπάρχοντα δεδομένα που έχουμε τώρα το μόνο 
που μπορεί να κάνουμε είναι μία επιτάχυνση των 
ερευνών των οικοπέδων που έχουν δοθεί ήδη για 
έρευνα στις πετρελαϊκές εταιρίες Total, Exxon Mobil 
και Repsol οι οποίοι συνεργάζονται με τα ΕΛΠΕ και 
την «Ενεργειακή», σημείωσε ο κ. Μαυροματίδης. 
Και ι δύο περιοχές θεωρείται ότι δεν θα προκαλέ-
σουν εντάσεις και αντιδράσεις από την τουρκική 
πλευρά, αν και όλα τα ενδεχόμενα με τη στάση της 
Τουρκίας είναι πιθανά. Χαρακτηριστική είναι η αντί-
δραση στις έρευνες που είχαν ανακοινωθεί να γί-
νουν τον Θερμαϊκό!

«Νότια της Κρήτης υπάρχουν ενδείξεις από 
σεισμικές έρευνες γι’ αυτό τα έχουν πάρει μεγά-

λες εταιρίες. Υπάρχουν ελκυστικές δομές. Η Ελλά-
δα μπορεί να κάνει την κίνηση ως μία νόμιμη και 
ερευνητική κίνηση, πρέπει να γίνει γρήγορα, έχουμε 
καθυστερήσει. Έχουν να γίνουν γεωτρήσεις εδώ και 
μία εικοσαετία», σημείωσε ο κ. Μαυροματίδης.

Ο ίδιος μαζί με μία ομάδα επιστημόνων του 
κλάδου των υδρογονανθράκων, η πλειοψηφία των 
οποίων εργάζεται στο εξωτερικό είχαν προτείνει 
εδώ και χρόνια στην ελληνική κυβέρνηση τη συ-
γκρότηση ενός ανεξάρτητου φορέα για της δια-
χείριση των υδρογονανθράκων και των ερευνών. 
Ωστόσο απάντηση δεν πήραν ποτέ και μόνον την 
περίοδο κατά την έναρξη της οικονομικής κρίσης 
είχε θερμανθεί το ενδιαφέρον της τότε κυβέρνησης. 
«Η όλη διαδικασία δεν κινείται, υπάρχει μία αδικαι-
ολόγητη ακινησία. Είναι πολιτικό θέμα να κινηθεί», 
παρατήρησε ο ειδικός γεωλόγος της πετρελαϊκής 
εταιρίας των Εμιράτων. Η ίδρυση της Ελληνικής 
Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων, που επί 
πλέον ασχολείται και με τη διαχείριση των αγωγών, 

θεωρούν οι επιστήμονες ότι αποτέλεσε ένα σημα-
ντικό βήμα, όμως γενικότερα η Πολιτεία πρέπει να 
δώσει ώθηση.

«Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να δημιουργηθεί μία 
κρατική εταιρία που να κάνει έρευνες και να λει-
τουργήσει στα νορβηγικά πρότυπα. Δηλαδή είναι 
δημόσια, όμως λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά 
κριτήρια και συνδέεται και με άλλες ιδιωτικές εται-
ρίες», σημείωσε ο κ. Μαυροματίδης. Τόνισε πως στο 
παρελθόν τα ΕΛΠΕ, που έχουν εμπλοκή στις συνερ-
γασίες για έρευνες όμως δεν έχουν αμιγώς δημόσιο 
χαρακτήρα, είχαν συνεργασίες για έρευνες με εται-
ρίες στη Λιβύη, στην Αίγυπτο και στο Μαυροβούνιο.

Σε αντιδιαστολή η Τουρκία, έχει αναπτύξει τη 
διπλωματία του πετρελαίου και διαπιστώνεται ότι 
εταιρίες που μεν είναι ιδιωτικές, όμως στηρίζονται 
από το τουρκικό δημόσιο έχουν συνεργασίες για 
εκμετάλλευση υδρογονανθράκων εκτός της τουρ-
κικής επικράτειας.

ασκώντας πίεση να μπορέσει να επωφεληθεί και χωρο-
ταξικά για εκεί που την ενδιαφέρει όπως στη Συρία, αλλά 
και στην εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων», λέει 
από την πλευρά του ο στρατιωτικός αναλυτής ταξίαρχος 
ε.α. Γιώργος Μαμούκαρης. «Είναι συμπαγής και συνεκτι-
κή η πολιτική της. Ανέκαθεν σταθερή προς την ίδια κα-
τεύθυνση των συμφερόντων της, ανεξάρτητα ποιος είναι 
κυβερνήτης», συμπλήρωσε.

Η εικόνα των χαρτών με τα οικόπεδα νότια της Ρό-
δου και νοτιοανατολικά της Κρήτης που σκοπεύει να δι-
ερευνήσει η Τουρκία, είναι γεγονός ότι τρομάζει, όμως οι 
έρευνες που θα γίνουν δύσκολο να καταλήξουν σε γεω-
τρήσεις. «Οι έρευνες που ανακοίνωσε ότι θα κάνει, εάν 
θα τις κάνει, είναι σεισμικές έρευνες. Αυτές τις έρευνες 
δεν έχουν μεγάλο κόστος και προφανώς μπορεί με αυτόν 
τον τρόπο να ελέγξει και την ποιότητα των ερευνών της, 
να κάνει ένα τεστ για τα όργανα που έχει», σημείωσε ο 
κ. Μαυροματίδης. Επιμένει πως πολύ δύσκολα η Τουρκία 
θα προχωρήσει σε γεωτρήσεις. «Το κόστος θα είναι για 
μία γεώτρηση πάνω από 80 εκ. δολάρια, με πιθανότητα 
να βρεθεί κάποιο κοίτασμα κάτω από 5%», είπε.

 
Ο τριπλός στόχος 
Η στόχευση της Τουρκίας με την εμφάνιση των ερευ-

νητικών σκαφών της στο Αιγαίο, είναι προφανώς πολιτική 
με κύριο σκοπό να εκβιάσει καταστάσεις από τις οποίες 
θεωρεί πως μόνον κερδισμένη θα βγει. Άλλωστε, όπως 
εξήγησε στην Karfitsa ο κ. Μαυροματίδης, η Τουρκία έχει 
πολλές περιοχές πολύ περισσότερο πετρελαιοπιθανές να 
διερευνήσει, απ’ ότι αυτές στα συγκεκριμένα οικόπεδα 
του Αιγαίου. Ο σκοπός των Τούρκων, όπως εκτιμάει είναι 
«πρώτα να ασκήσουν πολιτική πίεση και ο δεύτερος λό-
γος ότι θα έχουν πια και δικαίωμα να κάνουν γεωτρήσεις 
σε συνεργασία με τη λιβυκή κυβέρνηση του Σάρατζ στην 

πλευρά της Λιβύης. Έχουν οριοθετήσει τις ζώνες με τη Λι-
βύη, τις οποίες εμείς δεν δεχόμαστε».

Και ο τρίτος στόχος της Τουρκίας, σύμφωνα με τον κ. 
Μαυροματίδη είναι ότι επιδιώκουν να αποκτήσουν λόγο 
και στους αγωγούς. «Θέλει να έχει λόγο σε ότι γίνεται 
στην ανατολική Μεσόγειο, είτε λέγονται αγωγοί είτε εξό-
ρυξη. Προσπαθεί να μπει σαν σφήνα για να ελέγχει τους 
αγωγούς», εξήγησε καθιστώντας σαφές ότι «το να βρεις 
πετρέλαιο σε αυτά τα μέρη είναι πολύ δύσκολο».

Την εκβιαστική τουρκική πολιτική για να αποκτήσει 
ενεργό ρόλο επιβεβαιώνει στις εκτιμήσεις του ο κ. Μα-
μούκαρης. «Η Τουρκία παρ’ ότι φαίνεται και αναλύεται 

από πολλούς ότι είναι σκληρή στην πολιτική της, πάντα 
είναι προβλέψιμη και πάντα προανακοινώνει κάποιες 
κινήσεις που κάνει. Ακόμη και στις ψυχολογικές επιχει-
ρήσεις, προσπαθεί να κερδίσει τα μέγιστα», σημειώνει. 
«Λέει ότι μπορεί να εκδηλώσει ακόμη και στρατιωτική 
ενέργεια χρησιμοποιώντας την αριθμητική υπεροχή της, 
όμως στο διά ταύτα, όπως φάνηκε και στον Έβρο, στο 
κρίσιμο σημείο αποσύρεται», ανέφερε. «Τότε χρησιμο-
ποιεί το διπλωματικό μοχλό πίεσης λέγοντας στους υπό-
λοιπους ότι είναι μία μεγάλη περιφερειακή δύναμη που 
την έχουν ανάγκη Ρωσία και ΗΠΑ και έτσι επιδιώκει να 
έχει πολιτικά οφέλη», κατέληξε.

reportage
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Έρευνες για κύκλωμα πορνογραφίας ανηλίκων - Γνωστοί και άγνωστοι 
στο μικροσκόπιο

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις 
για το μαρτύριο της 10χρονης
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«Μπορεί να ήταν μόνη της σε όλο αυτό το 
σχέδιο; Εσείς τι λέτε;». Έμπειρος παράγοντας της 
δικαιοσύνης, που γνώριζε από την πρώτη στιγμή 
την πορεία των ερευνών για την εξιχνίαση της 
απαγωγής της 10χρονης στην Τούμπα, θεωρού-
σε βέβαιο πως η 33χρονη δεν είναι ο μοναδικός 
κρίκος στην αλυσίδα της υπόθεσης που συγκλό-
νισε το πανελλήνιο, ειδικά μετά την αποκάλυψη 
της Karfitsa ότι είχαν χορηγηθεί μέχρι και ναρ-
κωτικά στο παιδί. Όπως και ότι η εξαφάνιση της 
μικρής δεν είναι μία μεμονωμένη ιστορία που θα 

κλείσει εύκολα από την έρευνα της ανάκρισης.
Από τις αποκαλύψεις που εδώ και λίγες ημέ-

ρες βγαίνουν στην επιφάνεια με ρυθμό καταιγί-
δας για όσα συνέβησαν τις 44 ώρες κράτησης 
της 10χρονης στο διαμέρισμα της Καλαμαριάς, 
φαίνεται πως αρκετοί έχουν χάσει τον ύπνο τους. 
Αστυνομικοί που έχουν ασχοληθεί με εκατο-
ντάδες υποθέσεις και εισαγγελείς οι οποίοι δι-
αχειρίστηκαν εκατοντάδες δικογραφίες τέτοιου 
είδους είχαν σοκαριστεί απ’ όσα αντιμετώπιζαν 
στην καθημερινή έρευνα για την εξιχνίαση της 

απαγωγής. Ειδικά το γεγονός ότι το παιδί πε-
ριέγραψε ότι του δόθηκαν ναρκωτικά. Και αν 
αρχικά η μαρτυρία του αντιμετωπίστηκε με επι-
φύλαξη λόγω της αρχικής σύγχυσης που είχε, η 
τοξικολογική εξέταση ήρθε να επιβεβαιώσει τα 
όσα είπε.

«Μπορεί να έχουμε να κάνουμε με κύκλωμα 
και ο ρόλος πολλών εμπλεκομένων στην ιστο-
ρία μόνον τυχαίος δεν είναι», έλεγαν χαρακτηρι-
στικά στην Karfitsa. Η βάση της υπόθεσης, όπως 
αποκαλύφτηκε, ήταν η σεξουαλική εκμετάλλευ-
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ση του παιδιού και ενδεχομένως η διακίνηση εικόνων του 
στο διαδίκτυο, με σκοπό να αποκομίσουν κέρδη. Και το 
ερώτημα που έρχεται αμείλικτο: Η 10χρονη ήταν η μόνη;

Αυτό καλείται να απαντήσει η ανακριτική έρευνα, 
όπως και η εργαστηριακή εξέταση όλων των συσκευών 
που έχουν κατασχεθεί από το σπίτι της 33χρονης. Ενός 
φορητού υπολογιστή και ενός iphone. Και τα δύο κατά 
την προσέγγισή της από αστυνομικούς η 33χρονη τα πέ-
ταξε και έσπασαν, όμως εκτιμάται ότι τα δεδομένα τους 
και ειδικά φωτογραφίες και βίντεο μπορούν να ανακτη-
θούν από τους έμπειρους αστυνομικούς των εγκληματο-
λογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ.

Ξετυλίγοντας το κουβάρι των στοιχείων, η δικογραφία 
που σχηματίστηκε από το τμήμα προστασίας ανηλίκων 
και το τμήμα αναζητήσεων της ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνει όσα 
είπε η 10χρονη, που φαίνεται ότι επιβεβαιώθηκαν κατά 
γράμμα από την 33χρονη. Περιέγραψε πώς την εκμεταλ-
λεύτηκε σεξουαλικά, όπως και ότι τη φωτογράφισε. Προ-
ηγουμένως την είχε μακιγιάρει, προκειμένου η εικόνα να 
διακινηθεί πιο εύκολα στα πορνογραφικά κυκλώματα 
του διαδικτύου. Δεν είναι τυχαίο ότι η ίδια η γυναίκα πα-
ραδέχτηκε ότι και η ίδια είχε προτιμήσεις με ανήλικα, ενώ 
στο διαμέρισμα βρέθηκαν υλικά που παρέπεμπαν στην 
κινηματογράφηση τέτοιων σκηνών.

Σύμφωνα  με τη δικογραφία, αυτόν τον στόχο είχε η 
χορήγηση των ναρκωτικών. Να καταστείλει κάθε αντί-
δραση του παιδιού.

 Οι ύποπτες συναλλαγές 
Η 33χρονη είναι μία γυναίκα που δηλώνει άνεργη 

και είχε – μπορεί και πρόσφατα – φιλικές σχέσεις με την 
οικογένεια της 10χρονης, καθώς έμεναν στην ίδια οικο-
δομή στην Τούμπα. Παρ’ ότι η μητέρα του παιδιού μόλις 
είδε την κόρη της στο νοσοκομείο έσπευσε να διαπιστώ-
σει ότι «δεν ήταν φιλενάδα της μανούλας αυτή που σε 
πήρε», πριν ρωτήσει για την κατάσταση της υγείας της, 
εντούτοις μάρτυρες διαβεβαίωναν πως όλοι γνωρίζονται. 
Χωρίς αυτό απαραίτητα να σημαίνει ότι όλοι εμπλέκονται. 
Άλλωστε το παιδί ακολούθησε την 33χρονη με ευκολία, 
όταν εκείνη τη συνάντησε κοντά στο σχολείο και της είπε: 
«Σήμερα θα σε πάρω εγώ και όχι η μαμά», της είπε φω-
νάζοντάς την με το όνομά της.

Η γυναίκα που συνελήφθη για την απαγωγή και ανα-
μένεται ν’ απολογηθεί τη Δευτέρα ισχυρίστηκε ότι είχε 
βάλει την 10χρονη εδώ και καιρό στο στόχαστρό της για 
να ικανοποιήσει τις προσωπικές της επιθυμίες. Όμως οι 
ερευνητές κρίνουν πως η απλή εξήγηση που έδωσε κατά 
την πολύωρη ανάκρισή της στην αστυνομία, δεν έπεισε. 
Γι’ αυτό η έρευνα αναμένεται στο πλαίσιο της ανάκρισης 
να επεκταθεί σε κάθε κατεύθυνση. Η ευκολία της αρπα-
γής της μικρής από τον δρόμο και μπροστά στα μάτια του 
συμμαθητή της, δεν «κολλάει» ως σχέδιο απαγωγής. Η 
33χρονη ενδεχομένως να θεωρούσε ότι ήταν όλα δια-
σφαλισμένα και πως η αναζήτηση της 10χρονης είτε δεν 
θα γινόταν ποτέ, είτε δεν θα έφτανε καμιά φορά στο πρό-

Πώς χάλασαν 
τα σχέδια 
της 33χρονης

Η γυναίκα το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Ιου-
νίου προσέγγισε την 10χρονη η οποία εκείνη 
την ώρα επέστρεφε από το σχολείο της. Όταν  
την κάλεσε με το όνομά της να τη συνοδεύσει 
στη μητέρα της, δεν συνάντησε καμία αντίδρα-
ση από το παιδί, αφού έβλεπε ένα ιδιαίτερα 
γνώριμο πρόσωπο.

Στο σπίτι της 33χρονης η μικρή είδε στην τη-
λεόραση το Amber Alert από το «Χαμόγελο του 
Παιδιού» και αντέδρασε στην απαγωγέα λέγο-
ντας ότι «με ψάχνει η μαμά μου». Θεωρείται ότι 
οι διαρκείς αντιδράσεις του παιδιού, αλλά και η 
δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση με την έκτα-
ση που δόθηκε από τα μέσα ενημέρωσης, ήταν 
τα στοιχεία που την ανάγκασαν να την αφήσει 
ελεύθερη. «Φαίνεται ότι φοβήθηκε», εξηγού-
σαν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Γρήγορα επιχειρήθηκε να στηθεί ένας κλοι-
ός γύρω της και να εντοπιστεί άμεσα. Η ενοικία-
ση ενός διαμερίσματος στην Παραλία Κατερίνης 
και η χρήση των ηλεκτρονικών της συσκευών 
οδήγησαν γρήγορα στα ίχνη της. Παρ’ ότι προ-
σπάθησε να αλλάξει πρόσωπο κουρεύοντας 
γουλί το κεφάλι της και φορώντας άλλα ρούχα, 
εντούτοις οι αστυνομικοί τη βρήκαν. Τα ρούχα 
τα οποία φορούσε όταν άφησε κοντά στο βεν-
ζινάδικο τη μικρή, τα πέταξε σε κάδο απορ-
ριμμάτων κοντά στο σπίτι της, όμως γρήγορα 
βρέθηκαν.  

Η σύλληψή της ήταν θέμα χρόνου, καθώς 
η ταυτότητά της γρήγορα αποκαλύφτηκε από 
την 10χρονη. Με βάση φωτογραφίες που της 
έδειξαν στο νοσοκομείο μίλησε στους αστυνο-
μικούς με ποια γυναίκα ήταν όλο αυτό το διά-
στημα.  

reportage
σωπό της.

Η άνεργη που αλλάζει σπίτια, σύμφωνα με πηγές, έχει 
και αυτή ένα παιδί, την επιμέλεια του οποίου της είχαν 
αφαιρέσει λόγω της εμπλοκής της με ναρκωτικά και μέ-
νει με τον πατέρα του. Οι σχέσεις της το τελευταίο διάστη-
μα έχουν μπει στο μικροσκόπιο των διωκτικών αρχών, 
καθώς δεν έχει αποκλειστεί να είχε περίεργες οικονομι-
κές συναλλαγές στο περιεχόμενο των οποίων βρέθηκε 
και το όνομα της 10χρονης από την Τούμπα, σενάριο που 
τρομάζει όσους ερευνούν την υπόθεση. Όπως και η προέ-
λευση αρκετών χιλιάδων ευρώ που κατασχέθηκαν.

Γνωρίζοντες καλά την υπόθεση έλεγαν πως η κατά-
θεση της μικρής έχει αποκαλύψει στοιχεία, τα οποία ένα 
προς ένα εξετάζονται από τις αρχές.
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Θετικός ο υπουργός Δικαιοσύνης – Πρωτοβουλία ανέλαβε ο Κ. Ζέρβας

Κοντά στη λύση του ΙΚΑ Πύλης 
Αξιού η επέκταση των δικαστηρίων
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Κοντά όσο ποτέ άλλοτε φαίνεται πως βρί-
σκεται η επίλυση του στεγαστικού προβλήματος 
της δικαιοσύνης στη Θεσσαλονίκη. Το πάγιο και 
χρόνιο αίτημα για παραχώρηση του κτιρίου του 
ΕΦΚΑ στο υπουργείο Δικαιοσύνης και η επέ-
κταση των δικαστηρίων εκεί, σε συνδυασμό με 
τη δημιουργία ενός «πάρκου δικαστηρίων», 
φαίνεται ότι βρήκε πρόσφορο έδαφος τόσο στο 
υπουργείο Εργασίας όσο και στο υπουργείο Δι-
καιοσύνης. Ενεργό ρόλο αναλαμβάνει ο ίδιος ο 
δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος πρό-
τεινε τη συγκρότηση επιτροπής που θα εκπρο-
σωπηθεί απ’ όλες τις πλευρές για να προκρίνει 
τη λύση που αρμόζει.

Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας μετά την ολοκλήρω-
ση της σύσκεψης στα γραφεία του δικηγορικού 
συλλόγου Θεσσαλονίκης το πρωί της Τρίτης, 
κατέβηκε από την πίσω είσοδο του δικαστικού 
μεγάρου και βρέθηκε απέναντι από το ΙΚΑ Πύλης 
Αξιού. Το σημερινό ΕΦΚΑ. Καθόταν κάτω από τον 
πυργίσκο της Πύλης των δυτικών τειχών και 
ενημερωνόταν από τον πρόεδρο του δικηγορι-
κού συλλόγου Στάθη Κουτσοχήνα. Ο δήμαρχος 
είχε ακούσει τον πρόεδρο του δικηγορικού συλ-
λόγου να του αναπτύσσει την αναγκαιότητα που 
υπάρχει να παραχωρηθεί το κτίριο του ΕΦΚΑ στα 
δικαστήρια. Άκουσε για το μόνιμο κτιριακό πρό-
βλημα και τις εξαγγελίες επί εξαγγελιών κυβερ-
νήσεων, που ποτέ δεν τηρήθηκαν.

«Ο δήμαρχος ανέλαβε πρωτοβουλία και 
πρότεινε τη συγκρότηση μίας επιτροπής στην 
οποία θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι», 
τόνισε ο κ. Κουτσοχήνας μιλώντας στην Karfitsa 
εμφανώς ικανοποιημένος ότι υπάρχουν σημαντι-
κές εξελίξεις γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. 
Στην επιτροπή σκοπός είναι να εκπροσωπηθεί ο 
ΕΦΚΑ, ο ιατρικός σύλλογος, ο δικηγορικός σύλ-
λογος, οι δικαστές και να βρεθεί μία λύση. Ο 
δήμαρχος φαίνεται πως θέτει προ των ευθυνών 
του τον καθένα. Η συγκυρία δεν ήταν τυχαία. 
Ο κ. Ζέρβας είχε ανακοινώσει πως στο πλαίσιο 
του σχεδίου ανάπλασης της δυτικής περιοχής θα 
ενταχθεί η αναμόρφωση της οδού 26ης Οκτω-
βρίου, μπροστά από τα δικαστήρια. Με αλλαγή 
στην πιάτσα των ταξί, με θέσεις για δίκυκλα, με 
πεζόδρομο και φωτεινό σηματοδότη. Για να μπει 
τέλος στο χάος θα υλοποιηθεί ένα σχέδιο που 
είχε εκπονηθεί από την προηγούμενη διοίκηση 
και τώρα υλοποιείται. Ο κ. Κουτσοχήνας σε αυτό 
το σημείο – της ανάπλασης της δυτικής Θεσσα-

λονίκης – ανέφερε τη φράση «πλατεία δικαστη-
ρίων». Με πάρκο, πεζοδρόμηση τμήματος της 
οδού Φράγκων και ενοποίηση των δικαστικών 
κτιρίων. «Μία τέτοια λύση δεν θα εξυπηρετού-
σε μόνον τα δικαστήρια, αλλά θα αναβάθμιζε 
συνολικά την περιοχή και θα έδινε μία εντελώς 
διαφορετική και πιο σύγχρονη εικόνα στη δυτική 
είσοδο της πόλης. Θα δημιουργήσει ένα τρίγω-
νο που θα συνδέει τα Διοικητικά Δικαστήρια, με 
μια ήπια ανάπλαση και μία πεζοδρόμηση μικρού 
τμήματος της οδού Φράγκων, έτσι ώστε να ανα-
δείξει τα βυζαντινά τείχη και να δώσει άλλη ει-
κόνα στους πολίτες για το δικαστικό μέγαρο και 
τη δικαιοσύνη εν γένει», σημείωσε ο κ. Κουτσο-
χήνας. Και στην ιδέα προστίθεται η πρόταση να 
ιδρυθεί και ένα ΚΕΠ για την εξυπηρέτηση των 
πολιτών που θα προσεγγίζουν την περιοχή.

 
Η λύση του κτιρίου του ΕΦΚΑ
 Το κτίριο του ΕΦΚΑ αποτελεί τη μόνιμη πρό-

ταση για την αντιμετώπιση του κτιριακού προ-
βλήματος της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, παρ’ ότι 
ήταν η πρώτη πρόταση που είχε υποβληθεί, πριν 
πολλά χρόνια, απορρίφτηκε άμεσα. Στις εποχές 
των παχέων αγελάδων προκρίθηκαν πολλές 
προτάσεις, όμως λύση δεν βρέθηκε ποτέ. «Άλλη 
λύση δεν υπάρχει λόγω της χωροταξίας του 
ακινήτου. Είναι μοναδικό, δεν υπάρχει άλλη επι-
λογή, βρίσκεται ανάμεσα στο δικαστικό μέγαρο 

και στα διοικητικά δικαστήρια», σημείωσε ο κ. 
Κουτσοχήνας.

Οι δικηγόροι αναμένεται να θέσουν πάλι το 
ζήτημα στον υπουργό Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρα, 
ο οποίος αναμένεται το αμέσως προσεχές διά-
στημα στη Θεσσαλονίκη. Ο υπουργός δεν έχει 
αντιρρήσεις για να προκριθεί η παραχώρηση της 
λύσης του κτιρίου του ΕΦΚΑ. Και φαίνεται πως 
αντιρρήσεις δεν έχει ούτε το υπουργείο Εργα-
σίας. Η προϋπόθεση που τίθεται είναι να βρεθεί 
ένα κτίριο στην ίδια περιοχή που να φιλοξενή-
σει τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. «Εμείς ζητούμε να 
προχωρήσει σε αυτή τη λύση με την απαραίτη-
τη προϋπόθεση ότι θα υπάρχει μία αντίστοιχη 
λύση για την εγκατάσταση των υπηρεσιών του 
ΕΦΚΑ. Θεωρούμε ότι σίγουρα μπορεί να βρεθεί 
ένα κατάλληλο κτίριο στην περιοχή που θα είναι 
και πολύ καλύτερο απ’ αυτό που είναι τώρα. Θέ-
λουμε να βρεθεί λύση προς το συμφέρον όλων. 
Να στεγαστούν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ σε ένα 
κτίριο που θα είναι αναβαθμισμένο», ανέφερε ο 
κ. Κουτσοχήνας. Πηγές έλεγαν πως στις συζητή-
σεις που είχαν γίνει με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ στο 
παρελθόν υπήρχε πρόθεση στην αρχή να παρα-
χωρηθούν κάποιοι όροφοι του κτιρίου.

Πληροφορίες αναφέρουν πως κτίρια και ει-
δικά στην ιδιοκτησία του ΕΦΚΑ, όμως και άλλα 
που μπορούν να στεγάσουν τις υπηρεσίες του, 
υπάρχουν στην περιοχή. Παράγοντες της δικαι-
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οσύνης στη Θεσσαλονίκη έλεγαν πως «τα στελέχη του 
δημοσίου δεν έμπαιναν ποτέ στη διαδικασία αναζήτησης 
για να βρεθεί ποια είναι τα κτίριά τους, προκειμένου να 
μην φύγουν οι υπηρεσίες από εκεί». Μία από τις προ-
τάσεις που έχουν ακουστεί είναι του κτιρίου ιδιοκτησίας 
του Χαρίσειου γηροκομείου στην οδό Μοναστηρίου, που 
στέγαζε της διεύθυνση Υγείας. Το συγκεκριμένο έχει υπο-
δομές υγείας και είναι άδειο, όμως πρέπει να ενοικιαστεί. 
Ακόμη υπάρχει κτίριο του δημοσίου στην οδό Γιαννιτσών, 
που επίσης μπορεί να στεγάσει τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ 
και είναι ακριβώς στην ίδια περιοχή.

Αντιδράσεις όμως διατυπώθηκαν και από την πλευρά 
του ιατρικού συλλόγου, καθώς στο ισόγειο του κτιρίου 
του ΕΦΚΑ στεγάζεται υγειονομική μονάδα. Πηγές έλεγαν 
πως σε έγγραφό του ο ιατρικός σύλλογος, έχει αναφέρει 
πως οι υγειονομικές υπηρεσίες δεν μπορούν να απομα-
κρυνθούν από εκείνο το σημείο επειδή η συγκεκριμένη 
μονάδα εξυπηρετεί πολλούς ασθενείς που έρχονται από 
την εθνική οδό… Πάντως η συγκεκριμένη μονάδα μέχρι 
τώρα δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει ούτε τις ανάγκες 
των δικαστηρίων και τα έκτακτα περιστατικά που είχαν 
προκύψει στο εσωτερικό του μεγάρου.

«Υπάρχουν λύσεις εάν υπάρχει πολιτική βούληση και 
θα είναι καλύτερη για όλους. Αυτό το κτίριο είναι η μονα-
δική ρεαλιστική λύση για τα δικαστήρια. Δεν υπάρχει για 
μας άλλη επιλογή», υπογράμμισε ο κ. Κουτρσοχήνας, ο 
οποίος εμφανίστηκε αισιόδοξος. «Η δική μου εκτίμηση 
είναι ότι είμαστε πιο κοντά απ’ όσο ποτέ. Υπάρχει πολιτική 
βούληση αυτό να γίνει».

Οι μακέτες και οι 
εξαγγελίες

Η επέκταση των δικαστηρίων, ή καλύτερα 
η αντιμετώπιση του κτιριακού προβλήματος 
που έχει η δικαιοσύνη στη Θεσσαλονίκη πά-
ντα ξεκινούσε από το κτίριο της Πύλης Αξιού. 
Όμως η πρόταση απορρίπτονταν αμέσως. Άλ-
λωστε οι ιδέες την περίοδο εκείνη δεν… κό-
στιζαν, καθώς τα χρήματα από επιχορηγήσεις 
έρρεαν άφθονα και όλοι ήταν έτοιμοι να… 
πρωτοπορούν.

Έτσι στην αρχή της δεκαετίας του 2000 
οι δικηγόροι άρχισαν να συζητούν με τους 
δικαστές και όλους τους παράγοντες της δι-
καιοσύνης το ενδεχόμενο τα δικαστήρια να 
φύγουν εκτός πόλης και να ανεγερθεί ένα 
νέο δικαστικό μέγαρο. Προπτάθηκε συγκε-
κριμένα χώρος κοντά στο σημερινό νοσοκο-
μείο Παπαγεωργίου.

Η ιδέα γρήγορα εγκαταλείφτηκε, όχι 
λόγω κόστους, αλλά λόγω αντιδράσεων δι-
κηγόρων που είχαν αγοράσει γραφεία σε νέα 
κτίρια που κτίστηκαν την εποχή εκείνη στην 
οδό 26ης Οκτωβρίου, αλλά και οικοδομές 
που προϋπήρχαν. Ακολούθησε η συζήτηση 
της λύσης του πάρκινγκ του δικηγορικού 
συλλόγου. Η βεβαιότητα εύρεσης αρχαίων – 
άλλωστε το δικαστικό μέγαρο είναι χτισμένο 
πάνω στα τείχη – όπως και ότι έχει χαρακτη-
ριστεί το πάρκινγκ χώρος πρασίνου, άφησε 
και αυτή την ιδέα στην άκρη. Τον Σεπτέμβριο 
του 2005 για πρώτη φορά εξαγγέλλεται ότι 
βρίσκεται λύση στο κτιριακό πρόβλημα. Και 
το 2007 ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης Ανα-
στάσης Παπαληγούρας παρουσιάζει μακέτα 
για την κατασκευή κτιρίου μέσα στον χώρο 
του λιμανιού Θεσσαλονίκης. Μάλιστα στο 
σχέδιο υπάρχει σύνδεση του σημερινού δι-
καστικού μεγάρου με αερογέφυρα πάνω από 
την οδό Πολυτεχνείου που θα συνδέεται με 
το υπό σχεδιασμό κτίριο στο λιμάνι.

Η ιδέα ενισχύθηκε και μάλιστα τον ίδιο 
χρόνο που παρουσιάστηκε η μακέτα του νέου 
κτιρίου στο λιμάνι, δίπλα στο Β’ τελωνείο, 
υπογράφηκε σχετική σύμβαση μεταξύ Ορ-
γανισμού Λιμένος και ΤΑΧΔΙΚ (Ταμείο Χρη-
ματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων). Τόσο οι 
μακέτες όσο και η υπογραφή της σύμβασης 
έμειναν στα συρτάρια. Το έργο είχε συνδυα-
στεί με την κατασκευή της υποθαλάσσιας αρ-
τηρίας, η οποία ναυάγησε. Το Τεχνικό Επιμε-
λητήριο εξέφραζε σοβαρές αντιρρήσεις και 
όλα έμειναν στον αέρα.

reportage
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Εκπρόσωποι επιχειρηματιών μιλούν στην Karfitsa

Κίνηση στο ναδίρ και λουκέτα
Με τα πιο μελανά χρώματα περιγράφουν την 

κίνηση της αγοράς, μετά την λήξη του lockdown 
εκπρόσωποι επαγγελματιών, μιλώντας στην 
Karfitsa. Η πανδημία έχει προκαλέσει ήδη τα 
πρώτα λουκέτα, ενώ οι επόμενοι μήνες για τις 
επιχειρήσεις θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι για το 
μέλλον τους.

«Το ζήτημα είναι πόσο θα αντέξει από εδώ 
και πέρα η κάθε επιχείρηση, καθώς τα χρέη συσ-
σωρεύονται. Στα τέλη Αυγούστου, όπως και στα 
τέλη Σεπτεμβρίου, αναμένεται να έρθουν και οι 
οικονομικές υποχρεώσεις που μεταφέρθηκαν 
από την κυβέρνηση από τον Μάρτιο. Τότε θα είναι 
δύσκολο για τους επιχειρηματίες να ανταπεξέλ-
θουν», εξηγεί ο γενικός γραμματέας της Ένωσης 
Εστιατόρων, Ψητοπωλών και Καφέ-Μπαρ του 
νομού Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Επιτροπίδης.

Δύσκολο παρόν, δυσοίωνο μέλλον
«Την εστίαση, από την στιγμή που άνοιξε, 

έχει επισκεφθεί ένα πολύ μικρό ποσοστό του 
κόσμου. Οι επιχειρηματίες, εφόσον άνοιξαν και 
οι εσωτερικοί χώροι, προσπαθούν να λειτουργή-
σουν τα μαγαζιά τους και να δουν πως θα κυ-
μανθεί η κατάσταση. Όμως με αυτό το ποσοστό 
προσέλευσης των πελατών δεν είναι εφικτό», 
επισημαίνει ο κ.Επιτροπίδης και τονίζει ότι ήδη 
υπάρχουν λουκέτα σε επιχειρήσεις στη Θεσσα-
λονίκη και πως τον Αύγουστο αναμένεται να 
κλείσουν πολλά μαγαζιά και τον Σεπτέμβριο δεν 
πρόκειται να ανοίξουν ξανά.

 Όσον αφορά τις καφετέριες εκεί τα πράγμα-
τα είναι κάπως καλύτερα, σύμφωνα με τον γεν. 
γραμματέα, καθώς τα λειτουργικά έξοδα είναι 
λιγότερα, σε αντίθεση με τους χώρους εστίασης 
που «καθημερινά ‘’μπαίνουν’’ μέσα οικονομικά».

Μάλιστα, όπως επισημαίνει η κατάσταση 
αυτή παρατηρείται σε όλες τις περιοχές της Θεσ-
σαλονίκης. «Δεν υπάρχουν περιοχές στην πόλη 
που είναι καλύτερα ή χειρότερα, πλην όσον 
μαγαζιών δραστηριοποιούνται στον χώρο της 
διασκέδασης, στην Παραλιακή και στα Λαδάδι-
κα, όπου η κίνηση είναι πιο καλή. Δεν δουλεύ-
ει τίποτα άλλο στην πόλη. Ακόμη και η Περαία 
«βογκάει», τονίζει.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης, Ιωάννης Φιλοκώ-
στας αναφέρει ότι τα λουκέτα μπαίνουν συνεχώς 
σε επιχειρήσεις, «διότι ο κόσμος δεν μπορεί να 
ανταπεξέλθει. Πλέον υπάρχουν και τα χρέη από 
το παρελθόν συν τα καινούργια. Οι επιχειρήσεις 
δεν γίνεται να αντέξουν νέα οικονομικά βάρη και 
με φόντο την κίνηση στα καταστήματα που είναι 
μηδαμινή».

Η πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου 

Καταστημάτων, Καταναλωτών, Εστίασης και Δι-
ασκέδασης, Νίκη Κωνσταντίνου, τονίζει ότι το 
«30% των επιχειρήσεων αδυνατούν να ανταπε-
ξέλθουν στην επανεκκίνηση. Για αυτό τον λόγο 
επέλεξαν να μην ενεργοποιηθούν καθόλου  δι-
ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ως έξοδα 
ούτε το προσωπικό, ούτε τους προμηθευτές».

Οι μικρομεσαίες και οι μικρές επιχειρήσεις 
είναι εκείνες που έχουν έρθει αντιμέτωπες με 
αρκετές οικονομικές υποχρεώσεις, σημειώνει η 
ίδια, προσθέτοντας ότι υπάρχουν περιπτώσεις 
μαγαζιών που «χρωστούν ενοίκια, δεν έχουν 
προλάβει να τζιράρουν για να καλύψουν επιτα-
γές, δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε το ρεύ-
μα, το οποίο έχει κοπεί σε πολλές επιχειρήσεις, 
χρωστούν συνδρομητικά πακέτα τηλεοράσεων, 
διάφορες ΔΕΚΟ. Ενώ αρκετές, λόγω των παρα-
πάνω οικονομικών δυσκολιών, δεν μπορούν να 
κάνουν ούτε ανεφοδιασμό».

Και στα εμπορικά καταστήματα η αγορά κα-
ταγράφει μεγάλη πτώση. «Αυτή τη στιγμή το το-
πίο είναι απροσδιόριστο. Κάποιοι δεν έχουν ανοί-
ξει τα καταστήματα τους και δεν ξέρουμε εάν το 
λουκέτο είναι οριστικό. Η αγορά κινείται με πολύ 
χαμηλό ρυθμό και ο τζίρος είναι απερίγραπτος», 
δηλώνει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης, Παντελής Φιλιππίδης. «Βλέπου-
με ακόμη και μεγάλοι κολοσσοί να κλείνουν κα-

ταστήματα. Είναι δυνατόν να μην επηρεαστούν 
πιο μικρές επιχειρήσεις;» διερωτάται ο πρόε-
δρος του ΕΣΘ και τονίζει ότι στο τέλος Ιουλίου 
θα ξεκινήσει το μεγάλο «μπαμ», με επιχειρήσεις 
να κλείνουν, κάτι το οποίο θα προκαλέσει κύμα 
απολύσεων.

Οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από στήριξη
Την ανάγκη για μέτρα που θα στηρίξουν την 

επιχειρηματικότητα και θα γλυτώσουν τις επιχει-
ρήσεις από την οικονομική ασφυξία ζητούν οι 
επιχειρηματίες. Ο κ.Φιλοκώστας σημειώνει ότι 
«εμείς αυτό που ζητάμε είναι η χρηματοδότηση 
και η μείωση του ενοικίου να ισχύει και για άλ-
λους μήνες. Δεν μπορεί ένα κατάστημα να λει-
τουργεί με το ωφέλιμο του χώρου που έχει στο 
45% και όλες οι υπόλοιπες οικονομικές υποχρε-
ώσεις να είναι σε κανονικά επίπεδα».

Ο κ.Επιτροπίδης εξηγεί ότι ασκούν πιέσεις 
στην κυβέρνηση με υπομνήματα για να δοθεί 
κάποια βοήθεια στους επαγγελματίες ώστε να 
μπορούν να ανταπεξέλθουν στα λειτουργικά 
έξοδα, όπως ΔΕΗ και ενοίκιο.

Από την πλευρά του ο κ.Φιλιππίδης τονίζει 
ότι η κυβέρνηση έπρεπε να στηρίξει την αγορά 
στον κατάλληλο χρόνο, δηλαδή ήδη πριν ανοί-
ξει και αναφέρει ότι ο ΕΣΘ είχε στείλει από τότε 
τις δικές του προτάσεις.
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H Roka Refactories, βιομηχανία  πυρίμαχων υλικών συνδέεται 
στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Υπεγράφη η Σύμβαση Σύνδεσης της βιομηχανίας πυρίμαχων προϊόντων Roka Refactories με το δίκτυο διανομής 
φυσικού αερίου, στο πλαίσιο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Βασί-
λη Ρόκου, του Διευθυντή Ανάπτυξης Αγοράς Φυσικού Αερίου, κ. Μιχάλη Στεργιόπουλου και στελεχών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Η Roka Refactories  είναι μια παραγωγική επιχείρηση που εστιάζει στην καινοτομία και στην ανάπτυξη νέων προ-
ϊόντων. Παρουσιάζει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, σε πάνω από 45 χώρες ενώ έχει εδραιώσει τη θέση της διε-
θνώς στον κλάδο πυρίμαχων υλικών. Η έναρξη τροφοδοσίας των εγκαταστάσεων της βιομηχανίας στην περιοχή του 
Λαγκαδά, θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο και η ετήσια κατανάλωση εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα ~ 420.000 Nm3.

Ο κ. Ρόκος ευχαρίστησε την ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την έως τώρα συνεργασία και τόνισε ότι η μετάβαση στη χρήση του φυ-
σικού αερίου σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των συστημάτων παραγωγής θα ενισχύσει σημαντικά την αποδοτικό-
τητα της μονάδας. Όπως επεσήμανε, το φυσικό αέριο είναι ένας βασικός παράγοντας που θα δώσει ώθηση στο επεν-
δυτικό πρόγραμμα της εταιρείας για την επόμενη πενταετία, καθώς πρόκειται για μια αμιγώς ενεργοβόρα βιομηχανία.

Με τη σειρά του ο Διευθυντής Ανάπτυξης Αγοράς Φυσικού Αερίου, κ. Στεργιόπουλος, ανέφερε ότι η περαιτέρω δι-
είσδυση του φυσικού αερίου στη βιομηχανική χρήση, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων προσφέρο-
ντας οικονομικά οφέλη και ταυτόχρονα πρόκειται για ένα καθαρό ενεργειακό καύσιμο, που περιορίζει το περιβαλλο-
ντικό αποτύπωμα. Ολοκληρώνοντας, συμπλήρωσε ότι η ΕΔΑ ΘΕΣΣ στηρίζει την ανάπτυξη όχι μόνο για τη βιομηχανία 
αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα από το Εθνι-
κό Εργαστήριο του Los Alamos, κανείς δεν 
μπορεί να ισχυριστεί εάν οι ανθρωποειδείς 
μηχανές θα μετρούν στον ύπνο τους ψηφι-
ακά προβατάκια, όμως είναι σχεδόν σίγουρο 
πως θα χρειαστούν περιόδους ανάπαυσης 
που θα τους προσφέρουν οφέλη παρόμοια 
με αυτά που προσφέρει ο ύπνος στους εγκε-
φάλους των ζωντανών οργανισμών.

 «Μελετάμε τα παλμικά νευρωνικά δί-
κτυα, τα οποία αποτελούν συστήματα που 
μαθαίνουν όσα και οι ανθρώπινοι εγκέφα-
λοι», δήλωσε η επιστήμονας υπολογιστών 
του Εθνικού Εργαστηρίου Los Alamos, Yijing 
Watkins. «Μας γοήτευσε η προοπτική εκπαί-
δευσης ενός νευρομορφικού επεξεργαστή 
με τρόπο ανάλογο εκείνου που οι άνθρωποι 
και άλλα βιολογικά συστήματα μαθαίνουν 
από το περιβάλλον τους κατά τη διάρκεια 
της ανάπτυξής τους».

Η Watkins και η ερευνητική της ομάδα 
διαπίστωσαν ότι οι δικτυακές προσομοιώ-
σεις έγιναν ασταθείς μετά από συνεχείς πε-
ριόδους μη εποπτευόμενης μάθησης. Όταν 
εξέθεσαν τα δίκτυα σε καταστάσεις, όμοιες 
με τα εγκεφαλικά κύματα που παρατηρού-
νται στους ζωντανούς οργανισμούς  κατά 
τον ύπνο, η σταθερότητα αποκαταστάθηκε. 
«Ήταν σαν να παρέχουμε στα νευρωνικά δί-
κτυα μια κατάσταση ισοδύναμη με έναν ποι-
οτικό νυχτερινό ύπνο», δήλωσε η Watkins.

Η ανακάλυψη αυτή πραγματοποιήθη-

κε καθώς η ερευνητική ομάδα μελετούσε 
την ανάπτυξη νευρωνικών δικτύων που 
προσεγγίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι 
άνθρωποι και άλλοι ζωντανοί οργανισμοί 
μαθαίνουν να βλέπουν. Αρχικά, η ομάδα ερ-
γάστηκε σκληρά επάνω στη σταθεροποίηση 
προσομοιωμένων νευρωνικών δικτύων που 
υποβλήθηκαν σε μη εποπτευόμενη εκμάθη-
ση λεξιλογίου, συμπεριλαμβανομένης της 
ταξινόμησης αντικειμένων χωρίς να έχουν 
στη διάθεσή τους προηγούμενα μέτρα σύ-
γκρισης.

 «Το ζήτημα του πώς να επηρεάσουμε 
τα μαθητευόμενα συστήματα ώστε να μην 
είναι ασταθή προκύπτει στην πραγματικό-
τητα μόνο όταν προσπαθούμε να χρησιμο-
ποιήσουμε βιολογικά ρεαλιστικούς, παλ-
μικούς νευρομορφικούς επεξεργαστές ή 
όταν προσπαθούμε να κατανοήσουμε την 
ίδια τη βιολογία», δήλωσε ο επιστήμονας 
υπολογιστών και συνεργάτης της μελέτης 
του Los Alamos, Garrett Kenyon. «Στη συ-
ντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων 
της μηχανικής μάθησης, της βαθιάς μάθη-
σης της τεχνητής νοημοσύνης, δεν προκύ-
πτει το παραπάνω ζήτημα, επειδή στα ίδια 
τα τεχνητά συστήματα που βρίσκονται υπό 
μελέτη, οι ερευνητές έχουν την πολυτέλεια 
να εκτελούν μαθηματικούς υπολογισμούς 
που έχουν ως αποτέλεσμα τη ρύθμιση του 
συνολικού δυναμικού οφέλους του συστή-
ματος».

Οι ερευνητές χαρακτηρίζουν την από-
φαση να εκθέσουν τα δίκτυα σε μία τεχνη-
τή κατάσταση ανάλογη του ύπνου ως μια 
τελευταία ελπίδα σταθεροποίησης τους. 
Πειραματίστηκαν με διάφορους τύπους θο-
ρύβων, περίπου συγκρίσιμων με τους στατι-
κούς που μπορεί να ακούσουμε κατά την αλ-
λαγή σταθμών στο ραδιόφωνο. Τα βέλτιστα 
αποτελέσματα επήλθαν όταν έγινε η χρήση 
κυμάτων του λεγόμενου θορύβου Gauss, o 
οποίος περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα συ-
χνοτήτων. Οι μελετητές υποθέτουν ότι ο θό-
ρυβος μιμείται την εισαγόμενη δύναμη που 
λαμβάνουν οι βιολογικοί νευρώνες κατά 
τη διάρκεια του ύπνου αργών κυμάτων. Τα 
αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι ο ύπνος 
αργών κυμάτων μπορεί να συνδράμει εν 
μέρει στη διασφάλιση της σταθερότητας των 
φλοιωδών νευρώνων.

Ο επόμενος στόχος της ερευνητικής ομά-
δας είναι η εφαρμογή του αλγόριθμού τους 
στο νευρομορφικό τσιπ Loihi της Intel. Ελπί-
ζουν ότι, επιτρέποντας στο Loihi να κοιμάται 
περιστασιακά, θα μπορέσει να επεξεργάζεται 
σταθερά τις πληροφορίες μέσα από μια κά-
μερα αμφιβληστροειδούς πυριτίου σε πραγ-
ματικό χρόνο. Εάν τα ευρήματα και οι μελέ-
τες επιβεβαιώσουν την ανάγκη ύπνου στους 
τεχνητούς εγκεφάλους, πιθανότατα η ίδια 
πρακτική θα εφαρμοστεί σε ανθρωποειδή 
και άλλα έξυπνα μηχανήματα που ενδέχεται 
να σχεδιαστούν στο μέλλον.

Και οι τεχνητοί εγκέφαλοι ενδέχεται να χρειάζονται ύπνο

Τ Ο Υ  Α Ν Δ Ρ Ε Α 
Σ Ο Υ Π Ο Ν Ι Τ Σ Κ Ι
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‘Ενας χρόνος μετά τις εκλογές και το «σταύρωμα» των υποψηφίων

Ολα τριγύρω αλλάζουν...
στα έδρανα του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης!

Παραιτήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις, αλλα-
γές στρατοπέδων… απ’ όλα έχει ο «μπαξές» 
του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, 
μόλις ένα χρόνο μετά τις αυτοδιοικητικές 
εκλογές, το «σταύρωμα» των υποψηφίων και 
την προσέλευση των πολιτών στις κάλπες με 
τελικό νικητή τον Κωνσταντίνο Ζέρβα.

Πιο πρόσφατο επεισόδιο του σήριαλ είναι η 
παραίτηση του Νίκου Ταχιάου από τα έδρανα. 
Ο επικεφαλής της παράταξης «Θεσσαλονίκη 
Υπεύθυνα» στο β’ γύρο των εκλογών έλαβε 
ποσοστό 33,18%, μένοντας τελικά στη β’ θέση 
και σε ρόλο αντιπολίτευσης, παρά το γεγονός 
ότι την πρώτη Κυριακή είχε πάρει σαφές προ-
βάδισμα τερματίζοντας πρώτος και εκλέγο-
ντας έντεκα δημοτικούς συμβούλους, έναντι 
των μόλις επτά του κ.Ζέρβα. 

Από κει και μετά, η παρουσία του κ.Ταχιά-
ου όλο αυτό το διάστημα στα δημοτικά συμ-
βούλια -και ιδιαίτερα μετά την ανάληψη των 
καθηκόντων του ως πρόεδρος στην Αττικό 
Μετρό- ήταν σπανιότατη, ενώ ακόμη και τότε 
(στις μία ή δύο εμφανίσεις του συνολικά) δεν 
έλαβε ποτέ το λόγο για να τοποθετηθεί ως επι-
κεφαλής της παράταξης. Αρκούνταν σε ρόλο 
ακροατή, με τον Βασίλη Γάκη να αναλαμβάνει 
τα ηνία. Παρά τα όσα γράφονταν από την αρχή 
περί παραίτησης του, ο ίδιος υποστήριζε πως 
θα παραμείνει στο δημοτικό συμβούλιο κάτι 
που τελικώς διαψεύστηκε. 

Το ότι η κατάσταση δεν ήταν καλή στην 
παράταξη Ταχιάου φάνηκε βέβαια από νωρίς. 
Είχαν προηγηθεί οι αποχωρήσεις βασικών 
στελεχών που πέρασαν στο πλευρό Ζέρβα και 
ανέλαβαν μάλιστα θέσεις ευθύνης στη νέα 
διοίκηση. Πρόκειται για τους Νίκο Ζεϊμπέκη, 
Σωκράτη Δημητριάδη, Ιωάννα Κοσμοπούλου, 
Μιχάλη Κούπκα, Δήμητρα Ακριτίδου, ενώ 
πρόσφατα ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Σάκης 
Τζακόπουλος, χωρίς όμως να περάσει σε κα-
νένα στρατόπεδο, με αποτέλεσμα η παράταξη 
να μείνει με μόλις τέσσερις ανθρώπους. Τον 
Βασίλη Γάκη, την Νέλλη Αηδονά, τον Σταύρο 

Καλαϊτζίδη και τον Λευτέρη Αρβανίτη. 
Με την παραίτηση του κ.Ταχιάου, την «ορ-

φανή» θέση στα έδρανα θα αναλάβει ο Στέφα-
νος Γωγάκος, πρώην δημοτικός σύμβουλος 
με την παράταξη του Σταύρου Καλαφάτη, και 
με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ήδη 
έχουν γίνει συζητήσεις να προσφέρει στήρι-
ξη στη διοίκηση του κ.Ζέρβα. Οι τέσσερις που 
έχουν απομείνει στην παράταξη «Υπεύθυνα» 
καλούνται να επιλέξουν τον επικεφαλής τους, 
με τον κ.Γάκη να δηλώνει παρών.

Πέρα από την παράταξη Ταχιάου που οδη-
γήθηκε σε διάλυση, έναν χρόνο μετά τις εκλο-
γές, δεν ήταν καλύτερα τα πράγματα και στην 
παράταξη του Γιώργου Ορφανού, ο οποίος δεν 
πέρασε στον β’ γύρο για περίπου 500 ψήφους 
από τον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Από τους επτά 
συμβούλους συνεχίζει η «Η Θεσσαλονίκη εί-
ναι το Μέλλον» με τον κ.Ορφανό, που δίνει το 
παρών στις περισσότερες συνεδριάσεις, τον 
Γιώργο Κούδα, τον Ερωτόκριτο Θεοτοκάτο και 

τη Χριστίνα Αρχοντή. 
Οι Στέλιος Λιακόπουλος, Κώστας Ιακώβου 

και Θεόφιλος Πατέλης ανεξαρτητοποιήθηκαν 
με τους δύο πρώτους να αναλαμβάνουν θέ-
σεις ευθύνης στη νέα διοίκηση, μια κίνηση που 
σχολίασε ουκ ολίγες φορές ο κ.Ορφανός, αφή-
νοντας παράλληλα αιχμές κατά του δημάρχου 
πως επέλεξε τη ρήξη και όχι τη συναίνεση.

Από τις «λαβωματιές» δεν ξέφυγε ούτε η 
Κατερίνα Νοτοπούλου καθώς ανεξαρτητοποι-
ήθηκε από την ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Δήμητρα 
Αλεξίου - Στυλιάδη, αλλά και ο συνδυασμός 
του Σπύρου Βούγια με την αποχώρηση του 
Αλέξανδρου Μπαρμπουνάκη.

Τέλος, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα απο-
φάσισαν να προχωρήσουν με τον δήμαρχο οι 
επικεφαλής τριών ακόμη παρατάξεων, που 
έχουν αξιοποιηθεί σε θέσεις αντιδημάρχων, 
Πέτρος Λεκάκης, Μάκης Κυριζίδης, Χάρης 
Αηδονόπουλος, υπογράφοντας πρακτικό σύ-
μπραξης.
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ’αρ. 44Σ/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης αναγνωρίστηκε Σωματείο με την επωνυμία «ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΛΑΣ» με τον διακριτικό τίτλο στην αγγλική γλώσσα Rotary Club Thessaloniki “ALEXANDER THE 
GREAT” HELLAS με έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης και σκοπούς αυτούς που αναφέρονται στο καταστατικό του.

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΑΣΠΑΣΙΔΗΣ
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Γενέθλια στο Διάπορο ο Μπουτάρης

Ξανασμίγει η Πρωτοβουλία;

Τυπική σε όλα η Ράπτη 

Η συνάντηση με τον «Μεγαλέξανδρο»

Ο πρότυπος πυρήνας πρασίνου 
του Π. Μελά

Τις εποχές των εξετάσεων του 
θυμήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας 

Ένταση για τα πασαλάκια της Ερμού 

Γιατί ο Απόστολος μνημόνευσε 
τον παπού του 

Στο Διάπορο και ...μακριά από το δημαρχείο πέρασε 
τα φετινά του γενέθλια ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
και πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μουσείου Ολοκαυ-
τώματος, Γιάννης Μπουτάρης. Χωρίς δημαρχιακές υπο-
χρεώσεις εκμεταλλεύτηκε την ημέρα για «απόδραση» 
στο νησάκι απέναντι από την Βουρβουρού της Χαλκιδι-
κής κι εκεί έσβησε, οικογενειακά και χαλαρά, τα 78 κερά-
κια στην τούρτα του. 

Τα... πασαλάκια θα ενώσουν και πάλι την Πρωτοβου-
λία; Ο πρώην αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του δήμου 
Θεσσαλονίκης, Θανάσης Παππάς, αναφέρθηκε στην κίνη-
ση της διοίκησης να τα αφαιρέσει κάνοντας λόγο για «εμ-
μονή του Κωνσταντίνου Ζέρβα σε έργα του Γιάννη Μπου-
τάρη». Μάλιστα, δεν απέκλεισε στις επόμενες εκλογές να 
δούμε να ενώνονται δυνάμεις από στελέχη της πρώην 
διοίκησης για να διεκδικήσουν εκ νέου τον δήμο.

Κρατώντας τις ανάλογες αποστάσεις και με μάσκα 
προστασίας στο πρόσωπο ή βουλευτής Θεσσαλονίκης 
της ΝΔ Έλενα Ράπτη πραγματοποίησε ενημερωτική επί-
σκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανι-
κολάου». Η κυρία Ράπτη παρέδωσε μαθήματα τυπικότη-
τας ως προς την τήρηση των μέτρων προστασίας ενάντια 
στην εξάπλωση του κορονοϊού. Στόχος της επίσκεψης η 
στήριξη του έργου της Αιματολογικής Κλινικής και Μονά-
δας Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων. 

Μία ...βλάβη στο αυτοκίνητο ήταν η ευκαιρία για τη 
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Β’ Θεσσαλονίκης, Δώρα Αυγέρη, 
να συναντήσει από κοντά το ποδοσφαιρικό της ίνδαλμα. 
Ανεβαίνοντας η βουλευτής για υποχρεώσεις προς το Πα-
νόραμα είδε στην άκρη του δρόμου τον Γιώργο Κούδα να 
περιμένει οδική βοήθεια. Σταμάτησε αμέσως να δει εάν 
χρειάζεται βοήθεια και έπιασαν την κουβέντα για πολλά 
και διάφορα μεταξύ των οποίων και πόσο γρήγορα «τρέ-
χει» ο χρόνος… έτσι θυμήθηκε πως 35 χρόνια πριν, κο-
ριτσάκι η ίδια, είχε βγει φωτογραφία μέσα στο γήπεδο με 
τον Μεγαλέξανδρο του ποδοσφαίρου σε φιλικό παιχνίδι 
της Ξάνθης με τον ΠΑΟΚ.  

Κατά 200% αύξησε το πράσινο στην περιοχή το δημο-
τικό πάρκο Νικόπολης, που εγκαινιάστηκε από τον περι-
φερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα 
και τον δήμαρχο Παύλου Μελά, Δημήτρη Δεμουρτζίδη. 
Πρόκειται για έναν πρότυπο πυρήνα πρασίνου των 5.600 
τ.μ., με βιοκλιματικό χαρακτήρα,μετά από 50 χρόνια, σε 
μια περιοχή με πολλαπλά χαρακτηριστικά υποβάθμισης. 
Στα εγκαίνια του χώρου έδωσαν -μεταξύ άλλων- το πα-
ρών οι βουλευτές της ΝΔ, Κώστας Γκιουλέκας, Στράτος 
Σιμόπουλος, Αννα Ευθυμίου, Δημήτρης Κούβελας, ο 
εκπρόσωπος από την «Ελληνική Λύση» Κυριάκος Βε-
λόπουλος, η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα 
Πατουλίδου και ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως - Σταυρου-
πόλεως Βαρνάβας.  

Τα χρόνια που βρισκόταν στα θρανία και έδινε εξετά-
σεις θυμήθηκε κατά την περιοδεία του στον Εύοσμο Θεσ-
σαλονίκης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Ο κ. 
Τσίπρας είχε ολιγόλεπτη συνομιλία με τρεις νεαρούς που 
τους προέτρεψε να πάνε να διαβάσουν για τις εξετάσεις, 
όταν η απάντηση τους ήταν πρώτα ένας καφές και μετά 
διάβασμα,ο Αλέξης Τσίπρας τους είπε «σας καταλαβαίνω 
γιατί τα έχω περάσει και εγώ, αλλά καφές, καφές, καφές, 
πάει δέκα το βράδυ για να διαβάσεις» 

Κόντρα ξέσπασε τα τελευταία 24ωρα στη Θεσσα-
λονίκη από την απόφαση της διοίκησης του δήμου να 
αφαιρέσει τα διαχωριστικά πασαλάκια από την οδό Ερ-
μού που είχαν τοποθετηθεί επί Γιάννη Μπουτάρη με 
χρηματοδότηση του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» για 
τη διευκόλυνση του κυκλοφοριακού. Ο δήμαρχος, Κων-
σταντίνος Ζέρβας, ανέφερε πως αφαιρέθηκαν μετά από 
πολλά αιτήματα από ανθρώπους του επιχειρείν για να 
διευκολυνθεί η εμπορική κίνηση. Υπενθύμισε επίσης πως 
είχαν προηγηθεί ανάλογες αφαιρέσεις εδώ και μήνες σε 
συγκεκριμένα σημεία της Λεωφόρου Στρατού, της Μη-
τροπόλεως και της Λαμπράκη, χωρίς να υπάρξει «κανένα 
πρόβλημα». Σκληρή κριτική του άσκησε η αντιπολίτευση 
και συγκεκριμένα η Κατερίνα Νοτοπούλου και ο Σπύρος 
Βούγιας, ενώ για ουδεμία διαβούλευση με την Α’ δημο-
τική κοινότητα κάνουν λόγο οι κάτοικοι του ιστορικού 
κέντρου. Αντίθετα χαιρέτισε την απόφαση του δημάρχου 
χαιρέτισαν το Επαγγελματικό Επιμελητήριο και ο Εμπορι-
κός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. 

Φαρμακοποιός ήταν ο παππούς του περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολου Τζιτζικώστα, όπως 
αποκάλυψε ο ίδιος κατά την επίσκεψη του στο εργαστή-
ριο μικροβιολογίας του Ιατρικού Τμήματος της σχολής 
Δημόσιας Υγείας του ΑΠΘ. Ο κ.Τζιτζικώστας βλέποντας 
στο χώρο διάφορα ιατρικά αντικείμενα τοποθετημένα σε 
γυάλινες προθήκες κοντοστάθηκε και αναφέρθηκε στον 
παππού του, λέγοντας χαρακτηριστικά πως  ο ίδιος έχει 
κρατήσει ως ενθύμια αρκετά μπουκαλάκια τα οποία πε-
ριείχαν φαρμακευτικά σκευάσματα. 
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Το εξωτικό χαρμάνι 
είναι ορόσημο στην πορεία μου 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΡΙΛΗ 
ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ
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ΠΕΝΝΥ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ: Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ SWING ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΡΠΑΖΕΙ 

Η Πέννυ Μπαλτατζή συστήθηκε στο κοινό το 2010, με το συγκρότημα Penny And The Swingin’ Cats. Έκτοτε, η ερμηνεύτρια με την μοναδική φωνή 
και τις απίθανες διασκευές παλιών κομματιών, είναι η δική μας Βασίλισσα του Swing. Η Πέννυ Μπαλταζή είναι από σπάνιο και εξωτικό χαρμάνι!

Ποιο ήταν το πρώτο σου ερέθισμα για να ασχο-
ληθείς με την μουσική;Θα χαρακτήριζες των 
εαυτό σου μουσικό από κούνια;  Η μουσική στο 
σπίτι μου έπαιζε 24 ώρες το 24ωρο. Το ραδιόφωνο 
ήταν πάντα ανοιχτό, η μαμά μου έβαζε να παίζουν 
βινύλια και κασέτες, όλη μέρα, οπότε η μουσική 
ήταν από πάντα μέσα μου. Αυτό ήταν το πρώτο 
ερέθισμα. ‘Εμαθα να ζω με τη μουσική, τραγου-
δούσα συνεχώς και θυμάμαι τον μπαμπά μου να 
με ηχογραφεί με ένα δημοσιογραφικό κασετοφω-
νάκι, γιατί πάντα κάτι μουρμούραγα. Αν μπορούμε 
να το πούμε έτσι, μάλλον είμαι αυτό. Μόνο που 
τότε δεν το ήξερα... Και πολύ μικρή ξεκίνησα και 
τα μαθήματα πιάνου, γύρω στα τεσσεράμισι, αν 
δεν κάνω λάθος. 

Το τραγούδι «Εξωτικό Χαρμάνι» αγαπήθηκε 
πολύ από τον κόσμο και κερδίσατε και διαγω-
νισμό στην Αμερική.  Πόσο επηρέασε την πορεία 
σας και την εξέλιξη σας; Το Εξωτικό Χαρμάνι ήταν 
ορόσημο για την πορεία μου και για τον τρόπο που 
συνέχισα να σκέφτομαι το τι θέλω να κάνω στη 
μουσική. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά από αυτό το δί-
σκο αποφάσισα να αποχωρήσω από την μπάντα, 
γιατί θεώρησα ότι έχω να δώσω και άλλα πράγ-
ματα ως μουσικός. Το αγάπησε πολύ ο κόσμος το 
συγκεκριμένο τραγούδι , σαφέστατα αυτός ο δια-
γωνισμός του Jumping Fish βοήθησε πολύ ώστε 
να γίνει το τραγούδι γνωστό και να ακουστεί πάρα 
πάρα πολύ. Και αυτό είναι που χρειαζόμαστε όλοι 
οι καλλιτέχνες, airplay στο ραδιόφωνο, και καλή 
επικοινωνία ώστε η μουσική μας να φτάσει σε όλα 
τα αυτιά. Νιώθω πολύ τυχερή που αγκαλιάστηκε 
το τραγούδι μου και αγαπήθηκε τόσο πολύ. 

Πρόσφατα δημιουργήσατε την καμπάνια ‘Tα 
όνειρα δεν αναβάλλονται’ με στόχο την δημιουρ-
γία του ιδανικού δίσκου.  Πώς ξεκίνησε η ιδέα; Η 
ιδέα για αυτή την καμπάνια προϋπήρχε χρόνια στο 
μυαλό μου, αλλά θεωρώ πως αυτή η στιγμή ήταν 
η καταλληλότερη για να τη βάλω σε εφαρμογή. 
Και με αυτόν τον τρόπο, ελπίζω κι εύχομαι να αλ-
λάξουμε το τοπίο στον πολιτισμό, να ακολουθή-
σουν κι άλλοι, να αγκαλιάσει ο κόσμος αυτή την 
ιδέα όπως της αξίζει και όλο αυτό να ανοίξει έναν 
καινούργιο δρόμο ως προς την υλοποίηση καλλι-
τεχνικών project. 

 Μετά την πανδημία του κορωνοϊού τα πράγματα 
είναι δύσκολα και ειδικά για τον καλλιτεχνικό 
χώρο.  Πώς το αντιμετωπίζεις εσύ προσωπικά 
και ποια είναι τα επόμενα σχέδια σου; Σαφώς και 
τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και αβέ-
βαια, πρωτόγνωρα και πειραματικά... Αυτό που δεν 
ξέρουμε είναι πότε θα επανέλθουμε σε κανονικές 

συνθήκες παραστάσεων και live, και θα μπορούμε 
να είμαστε οι ομάδες πλήρεις από άτομα και κό-
σμο, με τα πράγματα να γίνονται ξανά «όπως πρέ-

πει». Τα επόμενα σχέδια μου προσπαθώ να είναι 
με σταθερά βήματα, αλλά σίγουρα αβέβαια. Και 
ενώ έχει δοθεί το πράσινο φως για την πραγμα-
τοποίηση live, κανείς δεν φαίνεται να είναι έτοιμος 
να τολμήσει και να ρισκάρει να πάρει στους ώμους 
του αυτό που λέμε «αστική ευθύνη». Αυτό που ελ-
πίζω είναι ότι σε λίγες μέρες θα έχουν αλλάξει όλα 
αυτά και θα προκύψουν καινούργια, καλύτερα 
δεδομένα. Σε καμία περίπτωση δεν σκέφτομαι το 
ενδεχόμενο της αποτυχίας αυτής της προσπάθειας 
που κάνω μέσω του crowd funding, οπότε σίγουρα 
μπροστά μου βλέπω ένα δίσκο και έναν χειμώνα 
με εκπλήξεις και φρέσκιες ιδέες και συνεργασίες...
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The Media
▶ Ζάπινγκ Σάββατο απόγευμα και πετυχαίνω προς το τελεί-
ωμα την Κάτια Ζυγούλη η οποία επιβεβαίωσε την εικόνα που 
λίγο πολύ είχαμε στο μυαλό μας για αυτήν.Άχρωμη,άνευρη 
και αναμφίβολα η πλέον ακατάλληλη για τον ρόλο της 
παρουσιάστριας-αφηγήτριας της συγκεκριμένης εκπομπής 
της ΕΤ1.
#Τζούλια Νόβα.Το κορίτσι του ‘Τροχού της τύχης’ που αμέ-
σως μετά μας απασχολούσε μόνο με τον δεσμό της και τον 
επικείμενο γάμο της.Μόνο που αντί γι’αυτό ήρθε ο χωρισμός 
και το ξεκατίνιασμα.Και οι δηλώσεις για το πόσο πολύ κου-
ράστηκε,για πίεση και άλλες λεπτομέρειες.Που όλα αυτά δεν 
τα είχε καταλάβει τα 12 χρόνια σχέσης.Αν μη τι άλλο πρέπει 
να μάθει να σέβεται και τις σχέσεις της και τους ανθρώπους 
με τους οποίους είναι στο πλευρό της.Προφανώς το μόνο και 
κύριο που την ενδιαφέρει είναι η δημοσιότητα.

▶ Ξεκινάνε σιγά σιγά και οι θεατρικές παραστάσεις με 
μεγάλη επιφύλαξη από συντελεστές και δημιουργούς μετά 
από την πρωτοφανή κατάσταση που ζήσαμε.Πάντως υπάρχει 
αισιοδοξία και ρευστότητα αλλά ήδη υπάρχει και η πρώτη και 
μάλιστα ηχηρή αποχώρηση.Ο λόγος για τον Παύλο Χα’ι’κάλη 
που ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την παράσταση ‘Δάφνες 
και Πικροδάφνες’ αλλά όπως δήλωσε και ο φίλος μου Τάσος 
Χαλκιάς στο θέατρο –γενικότερα και στη ζωή θα συμπλήρω-
να εγώ- ουδείς αναντικατάστατος!

▶ Νέα κόντρα φαίνεται ξεκινάει από δύο ‘μορφές’ στον 
χώρο της παρουσίασης στην Ελληνική TV.Ο λόγος για την 
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και την Κατερίνα Καινούργιου 
και όλα ξεκίνησαν από το γεγονός ότι αρνήθηκε η πρώτη να 
κάνει δηλώσεις στην εκπομπή της δεύτερης.Το μόνο σίγουρο 
είναι ότι πρόκειται για δύο ατάλαντες γενικώς παρουσιά-
στριες που έχουν και ένα ακόμη κοινό.Ότι είναι και τελείως 
άρρυθμες αφού όταν προσπαθούν στο χορευτικό λόγω 
τηλεοπτικών αναγκών,εκεί γελάει ο κάθε τηλεθεατής!

▶ Έχω να πώ δυό λόγια 
για την Κόνι Μεταξά.Ένα 
κορίτσι που όλοι λίγο 
πολύ γνωρίζαμε της 
δυνατότητές του και από 
πολλούς έλαβε αρνητικό-
τατα σχόλια –που κάποιες 
φορές μπορεί να ήταν και 
δικαιολογημένα-.Έφτασε 
όμως η στιγμή να πούμε 
όλοι τα καλύτερα μετά 
την συμμετοχή της στο 
J2US και να θαυμάσουμε 
την απίστευτη εξέλιξή της.Δίνει κάθε εβδομάδα την ‘ψυχή’ 
της,τον καλύτερο εαυτό της και επιβραβεύεται κάθε εβδο-
μάδα.Τελικά όλα με πολύ και σκληρή δουλειά κατακτώνται 
στην ζωή!

Θρυλικές εποχές για την νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης.Μεγάλες στιγμές όμως και για τους live χώρους όπου 
είχαμε βιώσει εκπληκτικές στιγμές με μοναδικούς καλλιτέχνες που άλλοι ήταν στο ξεκίνημά τους και άλλοι ήταν ήδη 
στο απόγειο της καριέρας τους όπως ο Αντύπας που στην φωτο τον βλέπουμε στα ASTRA της Μπότσαρη που και αυτά 

έγραψαν τη δική τους ιστορία.Μαζί του ο ιδιοκτήτης του πάλαι ποτέ κραταιού χώρου Σάκης Μπέρδος.

Ένα από τα καλύτερα beach bar στην Θεσσαλονίκη για μία βουτιά στα κοντά!Πλάι στη θάλασσα στην παραλία 
της Περαίας,το THEROS σας περιμένει να απολαύσετε χαλαρές στιγμές μαζί με την παρέα σας στα ασφαλή,πε-
ντακάθαρα και διαπιστευμένα με γαλάζια σημαία από την Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον νερά του Θερμα’ι’κού.Πολύ 
ωραία ατμόσφαιρα,φοβερή εξυπηρέτηση,μοναδική περιποίηση,ποικιλία από πιάτα,μπύρες αλλά και απολαυστικά 
κοκτέιλ θα συμπληρώσουν τις όμορφες μέρες αλλά και νύχτες στο THEROS που εκτός όλων διοργανώνει και 
εξαιρετικές live βραδιές αλλά και διάφορα event. Παραλία Περαίας.Τηλ. 23920 20510

Ο ιδιοκτήτης του THEROS Σάκης Χρυσάφης με τον υπεύθυνο Στέλιο Α’ι’βάζογλου(δεξιά).
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Οι συνέπειες που είχαν, στην ιστορία της σύγχρονης 
τέχνης, ο κυβισμός (Γαλλία), ο φουτουρισμός (Ιταλία), 
ο κονστρουκτιβισμός (επαναστατική Ρωσία) και η Σχολή 
Bauhaus (Γερμανία), εκδηλώθηκαν τον εικοστό αιώνα 
μέσω δύο κυρίαρχων τρόπων αντίληψης της εργασίας. 
Η μία, είναι σχετική με τη διδασκαλία της ζωγραφικής. 
Ο καλλιτέχνης δεν διδάσκεται πώς θα αναπαράγει ως ει-
κόνα, τη φύση, το σώμα, ένα αντικείμενο, αλλά το πώς ο 
τρόπος με τον οποίο εργάζεται, θα είναι η εικόνα. Την έμ-
φαση έδωσε ο Αμερικανός καλλιτέχνης Jackson Pollock 
(1912-1956) με το στάξιμο (dripping) του χρώματος 
στον οριζόντια απλωμένο μουσαμά, γύρω από τον οποίο 
συνεχώς κινούμενος, χρησιμοποίησε το ίδιο του το σώμα, 
ως ένα από τα εργαλεία της ζωγραφικής. Οι συνέπειες της 
εργασίας του ήταν άμεσες τόσο στην αναλυτική αντίληψη 
του εικοστού αιώνα για την οποία ο καλλιτέχνης δεν συν-
θέτει την εικόνα σε μια ενότητα, αλλά αντίθετα απλώνει 
οριζόντια και απεριόριστα παρατιθέμενα τα κομμάτια της, 

όσο και αργότερα, στην ίδια τη σωματική τέχνη (body art) 
και τις τέχνες του τυχαίου που προκύπτουν εκφραστικά, 
χωρίς προσχεδιασμό. Η εργασία του Pollock εντάσσεται 
στο κίνημα του αμερικανικού εξπρεσιονισμού, τον οποίο 
ο Αμερικανός θεωρητικός τέχνης Clement Greenberg 
(1909-1994) θεωρούσε ως τη συνέπεια του αναλυτικού 
κυβισμού. Η άλλη κυρίαρχη αντίληψη της καλλιτεχνι-
κής εργασίας τον εικοστό αιώνα, είναι o παράλληλος με 
τους Ρώσους κονστρουκτιβιστές και τη σχολή Bauhaus, 
ολλανδικός νεοπλαστικισμός, με κυρίαρχη φυσιογνωμία 
τον Piet Mondrian (1872-1944) του οποίου η αυστηρή 
γεωμετρική οργάνωση της εικόνας πρέσβευε την προ-
τεραιότητα της δομής ως προς την έκφραση. Η εθνική 
προέλευση των κινημάτων, είναι χαρακτηριστικό της διε-
θνούς τους αναγνώρισης.

*Η Εύη Κυρμακίδου είναι εικαστικός, υποψήφια 
Διδάκτωρ Πολυτεχνείου Κρήτης.

«Οι σύγχρονες ιδέες της ζωγραφικής»
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Μ Ε  Τ Η Ν  Ε Υ Η  Κ Υ Ρ Μ Α Κ Ι Δ Ο Υ * 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΕ …ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ (!) 
προανήγγειλε ο αρμόδιος Υπουργός Εργασίας εν όψει 
της τελεσίδικης απόφασης του 
ΣτΕ που αναμένεται να ανακοινω-
θεί ως το τέλος του μηνός. Αυτή 
η κυβέρνηση, είπε ο κ. Γιάννης 
Βρούτσης, θα σεβαστεί όλες τις 
αποφάσεις του ΣτΕ και σε πρώτη 
φάση θα ξεκινήσει από τον Σε-
πτέμβριο την τμηματική επιστρο-
φή των παράνομων περικοπών 
στις συντάξεις, που έγιναν κατά το 
διάστημα Ιουνίου 2015 έως Μαϊ-
ου 2016. Διευκρινίστηκε επίσης, 
ότι τα αναδρομικά θα δοθούν σε 
όλους τους συνταξιούχους και όχι 
μόνον σε εκείνους που προσέφυ-
γαν στα δικαστήρια, γιατί πέρα από το «τυπικό» δίκαιο, 
υπάρχει και το ηθικό δίκαιο και αυτό πρέπει να ικανοποιεί 
κάθε συντεταγμένη πολιτεία.

Τα μνημόνια και ο καταστρεπτικός Νόμος Κατρούγκα-
λου περιέκοψαν ξανά και ξανά τις συντάξεις, που σε πολ-
λές περιπτώσεις αυτές οι περικοπές ξεπερνούν το 50% 
των αποδοχών που δικαιούταν ένας συνταξιούχος. Όλες 
οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις;, αντί να πε-
ριορίσουν τις δαπάνες του δημοσίου, βρήκαν «εύκολη 

λύση» τα ταμεία και τις συντάξεις, λένε οι συνταξιούχοι. 
Κι έτσι, οδήγησαν 1.400.000 συμπολίτες μας, στην πλει-

οψηφία τους, να λαμβάνουν συ-
ντάξεις πείνας, χρήματα δηλαδή, 
που δεν φτάνουν ούτε για τα βα-
σικά έξοδα διαβίωσης για μόλις 
10 ημέρες! 

Πολλοί είναι αυτοί που ανα-
ρωτιούνται, που θα βρει η κυ-
βέρνηση τα χρήματα για να επι-
στρέψει αναδρομικά όλες τις 
παράνομες περικοπές των συ-
ντάξεων, αφού ούτε στον προ-
ϋπολογισμό που κατατέθηκε 
προβλέπεται κάτι, πόσο μάλλον 
τώρα που η οικονομία βαδίζει σε 

σταθερή πτώση λόγω της πανδημίας. Με ευχολόγια και 
υποσχέσεις δεν λύνεται το πρόβλημα και πολύ σωστά το 
«καμπανάκι του κινδύνου» να εκτροχιαστεί ο εκάστο-
τε προϋπολογισμός του κράτους λόγω της επιστροφής 
αναδρομικών και περικοπών στις συντάξεις, χτύπησε 
εδώ και πολλούς μήνες, από τους δανειστές, το ΔΝΤ και 
από την ΕΚΤ. Η ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργού κ. 
Βρούτση ότι μελετάται η σε βάθος ετών τμηματική από-
δοση των αναδρομικών, θεωρείται ως υπεκφυγή και τέ-
χνασμα νέου εμπαιγμού των συνταξιούχων. Γιατί το πιο 

πιθανό είναι ένα μεγάλο μέρος των δικαιούχων στο μετα-
ξύ να έχει πεθάνει, κι έτσι το …κράτος τελικά να γλυτώσει 
τα οφειλόμενα!

Η ενδεικνυόμενη δίκαιη και υπεύθυνη λύση ενός 
σοβαρού Κράτους είναι, να σεβαστεί τους συνταξιούχους 
και αυτό μπορεί να το πετύχει άμεσα, πράττοντας το εξής 
απλό: Να πληρώσει εφ’ άπαξ τα οφειλόμενα από τις περι-
κοπές και τα αναδρομικά, βγαίνοντας στις αγορές με την 
έκδοση ενός νέου ομολόγου περί τα 4 δις και το οποίο 
μπορεί να αποπληρώσει σε βάθος χρόνου που θα καθο-
ρίσει. 

Όταν η εθνική σύνταξη παραμένει σε επίπεδα ντροπής 
στα 340 και 384 ευρώ και την ίδια ώρα να αυξάνονται τα 
χρόνια που απαιτούνται για την απoνομή σύνταξης έως 
και δέκα χρόνια αργότερα (!) οι συνταξιούχοι σε όλη την 
Ελλάδα είναι θυμωμένοι με τον επί σειρά ετών εμπαιγμό 
τους και μιλούν απροκάλυπτα πλέον για μεθοδευμένη 
κοροϊδία σε βάρος τους. Από την άλλη όψη του πράγμα-
τος, οι νέες εξαγγελίες ότι από τον Ιούλιο οι νέοι συντα-
ξιούχοι θα μπορούν να καταχωρούν ψηφιακά την αίτησή 
τους για απονομή συντάξεως, σκοντάφτει στην μόνιμη 
παρωδία του ελληνικού κράτους, ότι μέχρι και σήμερα 
εκκρεμούν πάνω από 300.000 αιτήσεις συντάξεων με 
μέσο χρόνο ταλαιπωρίας και αναλγησίας, τα τρία χρόνια 
αναμονής!  

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
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Πώς νιώθεις ως ...Mr Tourism της Κεντρικής 
Μακεδονίας; Βαρύς τίτλος οπωσδήποτε, ιδιαίτερα 
αυτή την περίοδο. Ειδικότερα τώρα, που πρέπει να 
κρατήσουμε τον τουρισμό όρθιο, ίσως στην κρισιμό-
τερη στιγμή της «τουριστικής ιστορίας» μας.   

Τι ατού έχει η περιοχή μας που δεν έχουν άλ-
λες; Η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας έχει μια 
μοναδικότητα... μπορεί να δώσει τουριστική εμπει-
ρία όλες τις εποχές του χρόνου. Ο συνδυασμός της 
φύσης, του πολιτισμού αλλά και της φιλοξενίας των 
ανθρώπων που ζουν εδώ την καταστούν μοναδική.

Προτιμάς διακοπές καλοκαίρι ή χειμώνα; Όλες 
τις εποχές του χρόνου, αρκεί να πετυχαίνουν το σκο-
πό τους δηλαδή να σε «διακόπτουν» από την καθη-
μερινότητα σου…

Σ’ έναν τουρίστα της Θεσσαλονίκης τι θα πρό-
τεινες να «γευτεί» οπωσδήποτε; Να εναγκαλιαστεί 
με το ρυθμό της πόλης, να γνωρίσει την ιστορία της 
και να γευτεί τις γεύσεις της..

Σημείο της πόλης που δεν αλλάζεις με τίποτα… 
Το παραλιακό μέτωπο, άλλωστε όπως έχει πει και ο 
ποιητής.. «της Σαλονίκης μοναχά της πρέπει το κα-
ράβι…»

Νιώθεις ...παλιός στα έδρανα του περιφερεια-
κού συμβουλίου; Η αλήθεια είναι πως μετά από 10 
χρόνια παρουσίας στα έδρανα του περιφερειακού 
συμβουλίου ναι, το νιώθω. Το βέβαιο είναι, όμως, ότι 
έχω  ακόμα την ορμή του πρωτάρη για να     προσφέ-
ρω στον τόπο μου και την εμπιστοσύνη του περιφε-
ρειάρχη για να το πράξω..

Ποιον άνθρωπο εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια 
για μια σημαντική απόφαση; Εμπιστεύομαι το ένστι-
κτο μου σε συνδυασμό με τη γνώμη των ανθρώπων 
που αγαπώ και εκτιμώ.

Τι σου έλειψε περισσότερο κατά την πανδημία 
του κορονοϊού; Η ελευθερία και η επαφή με τους 
ανθρώπους που αγαπώ.

Υπήρξαν άνθρωποι που μπέρδεψαν το μικρό 
όνομα με το επίθετο σου; 

Παλιότερα ναι! Τώρα τελευταία όχι και τόσο...
Πώς ελπίζεις να κυλήσει το β’ μισό του 2020; 
Σίγουρα χωρίς τον κορονοϊό. Ελπίζω να ξεμπερ-

δέψουμε γρήγορα για να μπορέσουμε     να πετύχου-
με όλα αυτά που έχουμε βάλει ως στόχο.

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. 

    Έχουμε συνδυάσει το όνομα του Αλέξανδρου Θάνου με τον τουρισμό. Με ομορφιές, θάλασσα και βουνά, αξιοθέατα, αρχαιολογικούς χώρους και γαστρονομία. 
Εδώ και πολλά χρόνια είναι ο άνθρωπος που προβάλλει την Κεντρική Μακεδονία στα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Μπορείτε να τον ρωτήσετε που να πάτε διακο-

πές… σίγουρα όμως θα δυσκολευτεί να επιλέξει ένα από τα τόσα ξεχωριστά μέρη του τόπου μας! 

Αλέξανδρος Θάνος
«Της Σαλονίκης μοναχά της πρέπει το καράβι...»

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 

«Οι σύγχρονες ιδέες της ζωγραφικής»

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...
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Η μετά - Covid-19 εποχή εκτός των άλλων έφερε και τη νέα τάση με τις μάσκες

Η μόδα της νέας εποχής...

Το ποδόσφαιρο επέστρεψε και μαζί με αυτό 
η νέα τάση της μόδας. Οι μάσκες! Εξ΄’ αρχής τα 
πρωτόκολλα υγιεινής του ΕΟΔΥ ήταν σαφή και 
δεν επιδέχονταν αμφισβητήσεις. «Υποχρεωτική 
είναι η χρήση της μάσκας, εντός των αποδυτηρί-
ων και του αγωνιστικού χώρου».

Από τα πρώτα κι όλας παιχνίδια της επιστρο-
φής, οι εικόνες που είδαμε, έδειχναν ξεκάθα-
ρα την νέα τάξη πραγμάτων. Εικόνες της νέας 
εποχής, όπως αυτή διαμορφώθηκε στην μετά 
COVID-19 εποχή.

Οι περισσότερες ομάδες, είχαν προνοήσει και 

είχαν τυπώσει τις δικές τους, official μάσκες, με 
τα λογότυπα του συλλόγου πάνω τους. Βέβαια,  
υπήρξαν και ορισμένες extreme επιλογές. Για 
παράδειγμα ο Μπράουν Ιντέγε έκανε την δική 
του... special εμφάνιση στο «Γ. Καραϊσκάκης» 
με μάσκα σε στρατιωτικά χρώματα. Μόδα είναι 
αυτή άλλωστε...

Κάθε μόδα και δύσκολη όμως. Λίγο η άβο-
λη θέση όσων φορούν τις μάσκες, λίγο οι υψη-
λές θερμοκρασίες που επικρατούν την εποχή, 
αναγκάζει τους ποδοσφαιριστές συχνά πυκνά 
να βγάζουν ή να κατεβάζουν την μάσκα τους. 

Αποτέλεσμα αυτού; Η ανάποδη χρήση της όπως 
φαίνεται χαρακτηριστικά στον Μαουρίσιο που 
έπεσε... θύμα του βάλε-βγάλε στο ΟΑΚΑ.

Φυσικά, εξαίρεση δεν θα μπορούσαν να απο-
τελούν και όσοι, εκτός των ποδοσφαιριστών 
βρίσκονται εντός γηπέδου. Και αυτοί, θέλοντας 
και μη, καλούνται και φορούν την μάσκα τους, 
όντας πιστοί στα πρωτόκολλα. Είτε αυτός είναι 
ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού για 
παράδειγμα, ο Τσάβι Ρόκα, είτε καμεραμάν του 
καναλιού που μεταδίδει τον αγώνα.
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Το σοκ με Μίσιτς και οι ανακοινώσεις 
των ομάδων της Superleague

Ζωντάνεψε ο ελληνικός 
ποδοσφαιρικός πολιτισμός
Το άκουσμα της είδησης για τον Γιόζιπ Μίσιτς, προκά-

λεσε ένα μεγάλο σοκ στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και όχι 
μόνο. Ο MVP της φετινής σεζόν για τον Δικέφαλο, μπαί-
νει στα... πιτς, τουλάχιστον για το υπόλοιπο της χρονιάς, 
εξαιτίας ενός ξαφνικού προβλήματος που αντιμετωπίζει 
στην βουβωνική χώρα.

Ο Κροάτης μέσος, την Τρίτη πέρασε το κατώφλι του 
χειρουργείου (η επέμβαση πήγε καλά) και από εκεί ξε-
κίνησε ο δικός του Γογλοθάς, με μοναδικό σκοπό να 
επιστρέψει σύντομα ακμαίος και πολύ πιο έτοιμος στα 
γήπεδα.

Από την πρώτη στιγμή, άπαντες στάθηκαν στο πλευ-
ρό του. Ο επίσημος ΠΑΟΚ, οι συμπαίκτες του, αλλά και η 
οικογένεια Σαββίδη. Άλλωστε, η εντολή που δόθηκε από 
τον Ιβάν Σαββίδη προς τους συνεργάτες του ήταν λιτή 
και περιεκτική: «Τελειώστε άμεσα το θέμα της απόκτη-
σής του από την Σπόρτινγκ». Πλέον είναι θέμα χρόνου, η 
υπόθεση αυτή να κλείσει και ο 26χρονος να γίνει και με 
τη... βούλα ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ.

Ο ποδοσφαιρικός πολιτισμός
που ένωσε ΠΑΟΚ και Αρη
Το δυσάρεστο αυτό γεγονός του Μίσιτς, στάθηκε 

αφορμή για να συμβεί κάτι που - δυστυχώς - σπάνια 
συμβαίνει στον ελληνικό αθλητισμό. Η ΠΑΕ Αρης, σε 
μία ομολογουμένως αξιέπαινη κίνηση, εξέδωσε επίσημη 
ανακοίνωση, με την οποία ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση 
στον Κροάτη άσο του Δικεφάλου. «Το πολυτιμότερο αγα-
θό για κάθε άνθρωπο είναι η υγεία. Η υγεία είναι πάνω 
από συλλογικές προτιμήσεις και χρώματα», ανέφερε 
αυτή μεταξύ άλλων. Μέσα σε λίγες λέξεις η Κιτρινόμαυ-
ρη ΠΑΕ τα είπε όλα.

Η απάντηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, άμεση. Ο επίσημος λογα-
ριασμός των Ασπρόμαυρων κοινοποίησε την ανακοίνωση 
των Κιτρίνων, στο twitter, ενώ ακολούθησε και ανάρτηση 
του Γιώργου Σαββίδη που ευχαρίστησε την πλευρά του 
Αρη για την κίνηση αυτή.

Στο πλευρό του Παναθηναϊκός, ΑΕΛ και ΠΣΑΠ
Εκτός από τον Αρη, δύο ακόμα ΠΑΕ της Super League, 

εξέδωσαν ανακοίνωση υπέρ του Κροάτη. Αρχικά η ΑΕΛ 
και έπειτα ο Παναθηναϊκός έστειλαν τις θερμές ευχές 
τους για περαστικά και άμεση επάνοδο του Κροάτη στα 
γήπεδα. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις ο ΠΑΟΚ, ευχαρί-
στησε τις δύο ΠΑΕ, μέσω των social media. Φυσικά και ο 
ΠΣΑΠ, από την πρώτη κι όλας στιγμή στάθηκε στο πλευ-
ρό του 26χρονου άσου.

Είναι πολύ απλό και ξεκάθαρο: Όταν θέλουμε μπο-
ρούμε... Ο τραυματισμός του Μίσιτς, ήταν απλώς η αφορ-

μή. Άπαντες θα πρέπει να κατανοήσουν πως η αντιπαλό-
τητα είναι για τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Έξω από 
αυτές, όλα θα πρέπει να σταματούν. Όλοι είναι ίδιοι και 
κανείς δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τον άλλον. Η δυσά-
ρεστη είδηση για τον Μίσιτς, έμελλε να γράψει την πιο 
όμορφη ενδεχομένως ποδοσφαιρική ιστορία της Θεσσα-
λονίκης τα τελευταία χρόνια.

Ο Μίσιτς με αριθμούς...
Ο ΠΑΟΚ καλείται να παίξει τα εναπομείναντα παιχνίδια 

του χωρίς τον μεγάλο του πρωταγωνιστή. Ο Μίσιτς σημαί-
νει πολλά για τον φετινό ΠΑΟΚ και μια ματιά στους αριθ-
μούς του δείχνει την αλήθεια. Ο 26χρονος μέσος μετράει 
συνολικά 32 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας 
6 γκολ και 10 ασίστ. Και φυσικά υπάρχουν πράγματα που 
κάνεις εντός του γηπέδου τα οποία και δεν καταγράφο-
νται από τις στατιστικές υπηρεσίες. Είναι χαρακτηριστικό 
εξάλλου πως ο Μίσιτς, έλειψε μόλις σε ένα παιχνίδια 
πρωταθλήματος, μέχρι την στιγμή που ανακοινώθηκε το 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Αναμφίβολα πλέον, με την 
απουσία του ο Αμπέλ Φερέιρα έχει να διαχειριστεί έναν 
μεγάλο πονοκέφαλο, για τα εναπομείναντα παιχνίδια στα 
πλέι οφ, αλλά και στο κύπελλο Ελλάδος.

Η νόμοι… λάστιχο
και το φρέσκο χρήμα

Στην Ελλάδα οι αλλαγές στο ποδόσφαιρο μπαί-
νουν στη ζωή μας κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Οπως 
τα όρια που χωρίζουν τη νύχτα με την ημέρα έχουν 
σταθερότητα, έτσι και οι αλλαγές στο ποδόσφαιρο 
έρχονται στο προσκήνιο κάθε χρόνο μόλις μυρίσει 
καλοκαίρι. Κι αυτό είναι εγχώρια παθογένεια. Τη 
στιγμή που σ’ όλη την Ευρώπη τα πάντα στο πο-
δόσφαιρο είναι ρυθμισμένα με ακρίβεια Ελβετικού 
ρολογιού, στην Ελλάδα έχει γίνει παράδοση η ανα-
κατωσούρα.

Δεν θυμάμαι και πολλά καλοκαίρια που να 
έχουν τελειώσει ομαλά των Πρωταθλήματα, που να 
μην υπάρχουν εκκρεμοδικίες ή αλλαγές στον ΚΑΠ, 
από τις οποίες να ευνοούνται κάποιες ομάδες και 
να αδικούνται κάποιες άλλες. Είναι περίπου νόμος 
αυτό το σκηνικό που αποδυναμώνει το ποδοσφαι-
ρικό προϊόν. Τυχαίο; Σίγουρα όχι. Οπου υπάρχει κα-
πνός υπάρχει και φωτιά. Σ’ ένα περιβάλλον που δίνει 
το δικαίωμα για κάθε είδους διεκδικήσεις, λογικό 
φαίνεται οι ομάδες να «κυνηγούν» τις… ανατροπές. 
«Δεν υπάρχουν νόμοι»; θα αναρωτηθεί κάποιος. 
Υπάρχουν και μάλιστα επαρκείς, αλλά ο Πειθαρχι-
κός Κώδικας, όπως μάλιστα ομολογούν και κορυ-
φαίοι ποδοσφαιρικοί παράγοντες αλλά και έγκριτοι 
νομικοί, μοιάζει με… λάστιχο. Τι σημαίνει αυτό; Ότι 
δίνει, πολλές φορές, το δικαίωμα στους δικαστές να 
αποφασίζουν σύμφωνα με τη δική τους ερμηνεία.

Μ’ αυτά τα δεδομένα δεν είναι έκπληξη το γε-
γονός ότι και φέτος τα Πρωταθλήματα θυμίζουν… 
μύλο. Η Super League1 περιμένει το αποτέλεσμα 
της εκδίκασης της προσφυγής του ΠΑΟΚ στο CAS 
για την πολυϊδιοκτησία και η Super League2 βρί-
σκεται στον αέρα και την Δευτέρα θα αποφασίσει αν 
θα «σφυρίξουν» λήξη και θα γίνουν μόνο οι αγώνες 
των πλέϊ οφ. Οσο για τις παρακάτω κατηγορίες «ζυ-
μώνουν» την αναδιάρθρωση με στόχο να υπάρχουν 
δύο κατηγορίες στη δεύτερη τη τάξη επαγγελματική 
και οκτώ όμιλοι στην Γ’ Εθνική. Ετσι οι Πρωταθλή-
τριες ομάδες της Γ’ θα προβιβάζονται κατευθείαν σε 
επαγγελματική κατηγορία.

Οι ασκήσεις επί χάρτου φαίνονται καλές, αλλά 
αν δεν βρεθούν φρέσκα χρήματα για χορηγίες στις 
ομάδες, τα πλάνα δεν θα έχουν καμία απολύτως 
αξία.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός
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ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΡΑΓΩΓΙΑ 

Άνω πόλη Κάτω πόλη

Η επιθυμία, συχνά κι εμμονή, του «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση» εγκυμονεί τον κίνδυνο να επιλέγουμε 
ποιά πλευρά του εαυτού μας θα θέλαμε να κληροδοτήσουμε και ποτέ αυτή δεν (θα) είναι η σκοτεινή

Στο όνομα του πατρός
Ουδέποτε θυμάμαι την οικογένειά μου να γιορτάζει 

την γιορτή του πατέρα ακόμη κι όταν ήμουν παιδί. Δεν 
ξέρω αν σ’ αυτό συνετέλεσε η ασήμαντη δημοφιλία της, 
ακόμη και τώρα ελάχιστοι γνωρίζουν ότι υπάρχει, χώρια 
που είναι και κινητή, ή αν παραδοσιακά μας μάθαιναν 
πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της μητέρας για να επι-
κεντρωνόμαστε στην δική της ημέρα. Έτσι ή αλλιώς, το 
σίγουρο ήταν ότι ποτέ δεν είχα κατανοήσει το πόσο δύ-
σκολος είναι ο ρόλος του πατέρα. 

Ανεξαρτήτως εάν η γιορτή μας έρχεται ξενόφερτη 
– αυτό δεν είναι κακό, άλλωστε και ο Άγιος Βαλεντίνος 
εισαγόμενος είναι – εντούτοις ίσως να μην είναι τυχαίο 
ακόμη και το ότι εορτάζεται σε διαφορετική εποχή σε 
όλον τον κόσμο. Πιθανώς, διότι σε αντίθεση με το ρόλο 
της μητέρας, οι λαοί δεν κατόρθωσαν να συμφωνήσουν 
σε μια κοινή συνισταμένη με τη σημασία της πατρικής φι-
γούρας. Οι Ορθόδοξοι επέλεξαν ως ημέρα του πατέρα την 
τρίτη Κυριακή του Ιούνη ίσως για να πλησιάζει ή ακόμη 
και να συμπίπτει με τη μεγαλύτερη και φωτεινότερη ημέ-
ρα του έτους: Αν η μητέρα είναι το λίκνο της δημιουργίας, 
ο πατέρας είναι το φως. Εκείνος που ιχνηλατεί το μονο-
πάτι της ζωής στους κληρονόμους του. Κι ας χρεώνεται 
με λάθη όταν πρόκειται για το βιβλικό «τον έπλασε κατ’ 
εικόνα και καθ’ ομοίωση» σε ό,τι αφορά την διαπαιδαγώ-
γηση των παιδιών του. Μια τέτοια επιθυμία, συχνά και εμ-
μονή, εγκυμονεί τον κίνδυνο να επιλέγουμε ποιά πλευρά 
του εαυτού μας θα θέλαμε να κληροδοτήσουμε και ποτέ 
αυτή δεν (θα) είναι η σκοτεινή. 

Ο κινηματογράφος βρίθει ταινιών με χαρακτήρες 
πατεράδων που τους φανταζομαστε σαν μουστερήδες 
αγγέλων να πίνουν από το ίδιο δισκοπότηρο. Πότε ως 
ωδή στον αλτρουϊσμό του Χάρισον Φορντ όπου ως Ρικ 
Ντέκαρντ στο Blade Runner 2049 εγκατέλειψε την κόρη 
-θαύμα η οποία ήρθε τη ζωή αποτέλεσμα ενός έρωτα 
εκείνου και μία γυναίκας την οποία αγάπησε και η οποία 
πέθανε στη γέννα για να μπορέσει να τη σώσει. Αν θέλετε 
επιλέγετε την ρεαλιστικότερη βερσιόν του Τρέισι Λετς ως 
Λάρι Μακ Φέρσον στο «Lady Bird» και της σχέσης του με 
την κόρη του που διανύει μία έντονη εφηβεία. Είναι ένας 

υπέροχος πατέρας που μας θυμίζει πολλούς μπαμπάδες 
που ακόμη κι αν δυσκολεύονται οικονομικά δεν σταμα-
τούν να δίνουν από το υστέρημα τους όσα έχουν για να 
σπουδάσουν τα παιδιά τους. Ή τον Γουίλ Σμιθ στο «Κυ-
νήγι της ευτυχίας» («The Pursuit of Happyness»)  όπου 
ως Κρις Γκάρνερ, πωλητής ενισχυτών για ιατρική χρήση, 
μάταια προσπαθεί να συντηρήσει την οικογένειά του κι 
όταν η γυναίκα του τον εγκαταλείπει, χάνει τα πάντα -αυ-
τοπεποίθηση, σπίτι, οικονομίες -, και με τον πεντάχρονο 
γιο του αρχίζει πάλι από το μηδέν. Προσωπικώς σε μία 
ταινία βούρκωσα το «Call me by your Name» με το ρόλο 
του Μάικλ Στούλμπαργκ, ως Κύριο Σάμιουελ Πέρλμαν: 
Ο πατέρας βλέπει το γιό του συντετριμμένο από τον χω-
ρισμό του από τον φίλο του και τον παρηγορεί με έναν 
αριστουργηματικό λόγο τρυφερό, ωμό αλλά και γεμάτο 
«αλήθειες που πονούν». Μέσα σε άλλα του λέει πως 
τον ζηλεύει που είναι νέος και μπορεί να πονέσει για τον 
έρωτα, τον ενθαρρύνει να το αισθανθεί και δεν κλείνει 
τα μάτια στη ζωή του γιου του,  λειτουργώντας ως πατέ-
ρας πρότυπο για κάθε έναν που ίσως δεν θα μπορούσε 
να αποδεχτεί τη σχέση του γιου του με έναν άλλο άνδρα. 

Με τα χρόνια η εικόνα του πατέρα άλλαξε, δείγμα της 
ευελιξίας αν όχι εξέλιξης στο ρόλο του: Από προστάτης 
του μεσοπολέμου, σε συνεργάτη της χειραφετημένης πια 
μητέρας στις τελευταίες δεκαετίες. Κουβαλάει το καρό-
τσι, πλένει πιάτα, βάζει σκούπα, μαγειρεύει,  νταντεύει το 
βρέφος σαν μαμή και την ίδια στιγμή αναλαμβάνει τον 
παραδοσιακό χαρακτήρα του ηγήτορα της οικογενείας 
ακόμη κι αν αυτή έχει διαλυθεί... Πιθανώς, τότε, να ανα-
δύει απόκρυφες δυνάμεις ή και αδυναμίες, ισορροπώ-
ντας άλλοτε ως γίγαντας και κάποτε ως νάνος.

Κι όσο μεγαλώνει θα εξακολουθεί να μεταλάσσεται, 
να μεταμορφώνεται από αυτό που κι ο ίδιος θα ήθελε να 
γίνει αλλά και εκείνο που θα επιθυμούσε για τους διαδό-
χους του: Θα γηράσκει αεί διδασκόμενος ως σεναριογρά-
φος σε μακρόσυρτη ταινία που θέλει να κλείσει με happy 
end. Δεν τα καταφέρνει πάντα, θα αλλάξει τη γραφή πολ-
λάκις, θα σβήσει, θα διορθώσει, θα ξαναγράψει αλλά θα 
το τελειώσει. Ως τέτοιον να τον θυμάστε και να τον τιμάτε: 
Ευπροσάρμοστο, συγκαταβατικό ως προς το ρόλο της 
μάνας, μένοντας ένα βήμα στο πλάι, έτοιμος να ριχτεί στη 
φωτιά κι ας καεί. Χρόνια του πολλά...
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα café της Λ. Νίκης και της Αριστοτέ-
λους (από Εγνατίας μέχρι Παραλία), αλλά και σε όλα τα δημαρχεία, επιμελητήρια, στο αεροδρόμιο 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», στο Δικαστικό και Αστυνομικό Μέγαρο. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέ-

λους με Τσιμισκή, στη Βούλγαρη, στη ΧΑΝΘ και στο φανάρι του Νοσοκομείου του Αγ. Παύλου.
ΚΕΝΤΡΟ
Αθιβολή
Κατούνη 15, 2310508509   
Apallou 
Mητροπόλεως  51, 2310228898
Αrc 
Κομνηνών 8, 2310250309
Ξενοδοχείο Electra Palace
Αριστοτέλους 9, 2310294000
Βutler 
Μητροπόλεως  42, 2310281350
Café de Sport 
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ), 2310229555
Canteen 
Δημ. Γούναρη 7, 2310228520
Chilai 
Αγίου Μηνά 4, 2313054500
Ergon Agora 
Παύλου Μελά 42, 2310288008
Ernest 
Λεωφόρου Νίκης 13, 2310242241
Garçon Brasserie 
Αγίας Σοφίας 2, 2310253033
Kitchen Bar 
Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 
2310502241
Local Café  
Π.Π. Γερμανού 17, 2310223307
Manoir Café
Κατούνη 31, 6973808906
Mikel
Λ. Νίκης 67, 231 028 3507
Public
Τσιμισκή 24,  231 022 7288
Plaisir 
Μητροπόλεως 9, 2310277444
Rahati Shisha Bar
Ολύμπου 75, 2312 315433
Sinatra 
Μητροπόλεως 20, 2310223739
Starbucks
Λεωφόρος Νίκης & Γούναρη Δημήτριου 1, 
Λευκός Πύργος, 2310 273307
The Rolling Burger Bar
Εγνατία 144, 2310226926
Tre Marie 
Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλεως, 
2310242280
Πλατεία Assos Odeon
Τσιμισκή 43
Warehouse 7 
Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες 
Καλαποθάκη 10, 2310233173
Ciel
Μεγ. Αλεξάνδρου 12, 2310888000
One
Καρόλου Ντηλ 1, 2310256585
ΔΕΘ Helexpo 
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154
Ντερλικατέσεν 
Κούσκουρα 7, 2310230326
Ξενοδοχείο Capsis 
Μοναστηρίου 18, 2310596800
Ξενοδοχείο Grand 
Mοναστηρίου 305, 2310549000
Ξενοδοχείο Tobacco
Αγ. Δημητρίου 25, 2310515002
Ξενοδοχείο Mediterranean 
Σαλαμίνος 3, 2310552554
Ξενοδοχείο Porto Palace 
28ης Οκτωβρίου 65, 2310504504
Ξενοδοχείο The Met 

26ης Οκτωβρίου 48, 2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος 
Λεωφόρου Νίκης 59, 2310250200                               
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace 
Εγνατία 61, 2310222900
Oλύμπιον
Πλ. Αριστοτέλους 10, 2310284001
Ταβέρνα Διάβαση 
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, 2310220596
Box Café
Αριστοτέλους 5, 2310267992
Ύψιλον 
Εδέσσης 5, 2310530480
Ψησταριά Διαγώνιος 
Στρατηγού Καλλάρη 13, 2310260958
Mentha x piperita
Παπαναστασίου 10, 
2310848216
Greco
Αριστοτέλους 22, 2310230980
Μακεδονία TV
26ης Οκτωβρίου 90 Porto Center, 
2310504300
TV-100 - FM-100
Νικ. Γερμανού 1 , Γραφείο Προγράμματος  
2310261100
Atlas TV
Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ περίπτερο 1, 1ος ορ. 
Γραφείο Καμελίδη Αντώνη , 2310501006 
Βεργίνα TV
Λεωφ. Στρατού 31, γραφείο προγράμματος , 
2310831062
Εγνατία TV 
Αν. Γεωργίου 21 εντός Βίλκα , γραφείο Χριστο-
φορίδης Μπάμπης , 2310500005
North Radio
Μητροπόλεως 34, γραφείο προγράμματος 
Μύρτσος Κώστας , 2310519005
Κέντρο Πνευματικής Αναζήτησης Βαλεντίνη 
Βασιλειάδη
Μητροπόλεως 34, 2314007050
Ζαχαροπλαστείο Νίκος Κουφός
Παύλου Μελά 27, 2310274671
Simons
Ερμού 57, 2310272778 
Τιτάνια
Τσιμισκή 139, 2310220985
Dandelion
Χρ. Σμύρνης  17, 2310234208 
Αρλεκίνος Κρέπες 
Τσιμισκή 102, 2310271001
Ξαρχάκος Καφέ 
Πάρκο ΧΑΝΘ , 6970368006
Green Family
Βατικιώτου 26 -28, Πλ. Άθωνος, 2310257503
Βεργίδης Ζαχαροπλαστείο
Ελευθερίας 6, Τριανδρία, 6981004425

ΔΥΤΙΚΑ
Alpha Plan Consultants
Ι. Κωλέττη 25, 231 056 6767 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ  
Μοναστηρίου 326
GAS Theodorou  
Γιαννιτσών 181, Τηλ. 2310523131 
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 256, Μενεμένη, 2310584000
Subito
Παύλου Mελά 26, Εύοσμος, 2310706600
Mεζέ Μεζέ 
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 2310700100
Μονή Λαζαριστών 
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, 2310650999

Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου 
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 2310762400
Ζαχαροπλαστείο 
Παπασωτηρίου
Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος, 2310660300
PR Café 
27, Π. Μελά 25, Εύοσμος,  
231 124 2181
Times Café Bar
Αγνώστου Στρατιώτη 25, Πολίχνη, 
2310600885
Looney Bar
Κώττα Ρούλια 12, One Salonica Outlet Mall, 
2310538627 
Coffee Drop
Ανδρέα Παπανδρέου 28,  
Κορδελιό, 2316007645
Λογιστικό Γραφείο Αντώνης Μάνος
Χρ. Σμύρνης 55, Διαβατά, 2312315253 , 
6979838939
Barista
 25ης Μαρτίου 20, Ευκαρπία, 6936930404
Mint 
Aνδ. Παπανδρέου 115, Νεάπολη, 2311243610
Il Posto
Πλατεία Ευόσμου, 2310768831
Il Posto
Μεγ. Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 2310704999
Calderon
Eπταπυργίου 82, Συκιές, 2313039993
Λεμονάδα
Eπταπυργίου 71, Συκιές, 2310218218
U Bar Project
Μεγ. Αλεξάνδρου 93, Εύοσμος, 2310776002
Café Espelho
Χρ. Σμύρνης 26, Σίνδος ( δεν εχει τηλ )
 Vegera Café 
Π. Μελά , Πεζόδρομος Ευόσμου, 2310704696

ANATOΛΙΚΑ
Boheme 
Απολλώνεια Πολιτεία, Πυλαία, 2310477497
Hondos Center Apollonia 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 
2310806000
SharkBar 
Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 2310416855
Γένεσις 
Τέρμα 17ης Νοέμβρη, Θεσσαλονίκη, 
2310984000
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο 
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 2310400904
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης  Όλγας 65, Θεσσαλονίκη, 
2310824221-8 
Ανατολικό 
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμαριά, 
2310419654
Μercado
Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 13, Καλαμαριά, 
2310402017
Remeron
Κομνηνών 70, Πεζόδρομος Καλαμαριάς, 
2310432122
Plaisir
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472706
The Prince
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310028559
Tothelo
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472291

Brulee
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310474268
Per se
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310474356
Biscotto coffee +
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472333
La Pasteria
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310472262
Karàbourno
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών - 
Mediterranean Cosmos, 2310475444
Coffice Books & Coffee
Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 2310403550
Το Νέον Καφενείον
Γρ. Λαμπράκη 205, Άνω Τούμπα, 2310900707
Papillon
Γρ. Λαμπράκη 207, Άνω Τούμπα, 2310908680
Cafe Le Monde
Μαρίας Κάλλας 3, Θεσσαλονίκη, 2313038414
Remvi
Κανάρη 2, Καλαμαριά,
2310433100
National Cafe
Αμφιπόλεως 47, Θεσσαλονίκη,
2310926393
LA BISTECCA
Καπετανίδου 2- Θεμ.Σοφούλη 77, Καλαμαριά, 
2310 410999
Dio Con Dio
Παπαδόπουλου 13,  
2310344294  
Noah 
Λ. Κομνηνών 3,  2310331331
Ζαχαροπλαστείο Τάσος    
Λ. Κομνηνών 16, 2310342103
Baraki
Διογένους 42 , Κ. Τούμπα, 2313026226
Theros
Aκτής 2 & Φιλίππου, Περαία, 2392020510
Zebra
Νικ. Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 2310304674
Λόρδον
Πλατεία Παραμάνα 19, Θέρμη, 2310024900
Lodge
Καρ. Δημητρίου 4, Θέρμη, 2310024943
Rumors
Πλατεία Παραμάνα 20, Θέρμη, 2310024717
Day- Night
Κων. Καραμανλή 97, 2310949554
Café Octo
Δημοκρατίας 27, Καρδία, 2392066500
Nelson 
Κομνηνών 27, Πανόραμα, 6944863248
Εστιατόριο Κρητικός
Βενιζέλου 5, Πανόραμα, 2310332810
Παραδοσιακό
Παπαδοπούλου 17, Πανόραμα, 2310344803
Κλινική Θέρμης
14ο χλμ Θεσν/κης- Ν. Μουδανιών, Θέρμη, 
2310024800
Green Family
Θεμ. Σοφούλη 34, Καλαμαριά, 2310429044
Green Family
Λεωφ. Κομνηνών 27, Πανόραμα, 2310023820
Elixir Pilates Studio
Λασκαράτου 15, Θεσσαλονίκη
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Πού θα μας βρείτε



Ανανεωµένη ιστοσελίδα


