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Στο ίδιο έργο θεατές…

Δυστυχώς για άλλη μια φορά το πολιτικό σκηνικό… όζει. Τα όσα αποκαλύπτονται τις 
τελευταίες ημέρες γυρίζουν το… ρολόι πολλά χρόνια πίσω, επιβεβαιώνοντας τελικά ότι το 
πολιτικό σύστημα δεν διδάχτηκε τίποτε από το παρελθόν. Παρακολουθήσεις, κοριοί, υπο-
κλοπές και διάλογοι-σοκ συνθέτουν μια ατμόσφαιρα, που απομακρύνει τους πολίτες από 
την πολιτική. 

Εκτός εάν αυτός είναι ο στόχος. Να αηδιάσουν οι εναπομείναντες εραστές του Πολιτεύ-
ματος και να φύγουν από το σκηνικό και η πολιτική να γίνει υπόθεση λίγων. Κάτι σαν κλει-
στό κλαμπ, που θα αποφασίζει ποιοι θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Και 
αυτό είναι ό,τι χειρότερο για τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό.

Τώρα γιατί φτάσαμε εδώ, ο λόγος είναι ένας και μόνος. Η διαχρονική ατιμωρησία. Διότι 
εγκλήματα έχουν γίνει, τιμωρία όμως για τη συντριπτική πλειονότητα των υποθέσεων δεν 
υπήρξε. Και τα όσα βλέπουμε δημόσια να καταγράφονται μεταξύ κορυφαίων λειτουργών 
της Δικαιοσύνης μπορούν να εξηγήσουν το τις πταίει για όλα αυτά.

Οι πολίτες, έκπληκτοι, παρακολουθούν και μαθαίνουν, ακούν και βλέπουν τι γίνεται 
πίσω από την κουρτίνα. Πόσο βαθιά ριζωμένες είναι οι αντιλήψεις κάποιων, ανεξαρτήτως 
κόμματος και ιδεολογίας. Ανθρώπων που θεωρούν τα πάντα… μαγαζιά και λεφτά. Ανθρώ-
πων που πιστεύουν ότι οι θεσμοί και οι κανόνες πρέπει να λειτουργούν για τους αδύναμους. 

Θα έλεγα ότι περιμένω με ενδιαφέρον τον φυσικό δικαστή να κρίνει όλα όσα αποκα-
λύπτονται αυτόν τον καιρό. Δυστυχώς η προϊστορία δεν με κάνει αισιόδοξο, αλλά ποτέ δεν 
ξέρεις. Η ελπίδα, ως γνωστόν, πεθαίνει τελευταία.

Εκείνο βέβαια που μου προκαλεί θλίψη είναι ότι όλα αυτά αποκαλύπτονται την ώρα που 
έχουμε μπροστά μας ένα καλοκαίρι και κυρίως ένα φθινόπωρο, που ενδέχεται να ζήσουμε 
πρωτόγνωρες καταστάσεις. Τόσο στα εθνικά θέματα όσο και στα οικονομικά. Η Τουρκία εί-
ναι προ των… πυλών και το ταμείο των πολιτών και των επιχειρήσεων είναι στο «κόκκινο».

Η οικονομία πιθανότατα θα βρεθεί προ ενός παρατεταμένου σοκ. Μακάρι στη Σύνοδο 
Κορυφής να πειστούν οι χώρες του Βορρά και να μην μπλοκάρουν την πρόταση της Κομι-
σιόν. Ήδη θα έπρεπε να έχουν πάρει μέτρα για να στηρίξουν την ΕΕ απέναντι σε μια ύφεση 
που εξελίσσεται και κανείς δεν ξέρει πού και πόσο θα φτάσει. 

Μακάρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέ-
ξης Τσίπρας να «καθαρίσουν» τις αυλές τους και να τραβήξουν μπροστά. 

Να απομακρύνουν τα τοξικά πρόσωπα και τα… άνθη του κακού που δηλητηριάζουν 
τους ίδιους και την κοινωνία. 

Ο τόπος δεν έχει την πολυτέλεια να ζήσει ξανά διχασμούς και πόλωση. 
Δεν έχει την πολυτέλεια να απαξιώσει για άλλη μια φορά τους πολιτικούς και την πολι-

τική. 
Και φυσικά, θα είναι για άλλη μια φορά τραγικό για την ποιότητα της δημοκρατίας μας 

ακόμη ένα έγκλημα να μην έχει τιμωρία.
Διότι η τερατογένεση του λαϊκισμού περιμένει πάλι πίσω από την πόρτα.
Και εάν την ανοίξουμε ξανά, δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία για κανέναν.

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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100% 
EΚΠΤΩΣΗ 
100% 
EΚΠΤΩΣΗ 

η δύναµη στο Φυσικό Αέριο

ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΤΩΡΑΣυνδεθείτε ΤΩΡΑ 
στο δίκτυο του φυσικού αερίου
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& Σάββατο 09:00 - 15:00)

Θεσσαλονίκη     Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 

ΓΡΑΦΕΙΑ NEΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Η πρόσφατη υγειονομική κρίση δημι-
ούργησε τεράστιες πιέσεις στην αγορά, θέ-
τοντας σε κίνδυνο την επιβίωση χιλιάδων 
επιχειρήσεων, ιδιαίτερα μικρών και πολύ μι-
κρών. Για να μπορέσουν να αντέξουν στις πι-
έσεις, να παραμείνουν στη ζωή και να διατη-
ρήσουν τις θέσεις εργασίας που παρέχουν, οι 
επιχειρήσεις αυτές έχουν άμεση ανάγκη από 
ρευστότητα. Οι εκπρόσωποι του επιχειρη-
ματικού κόσμου έθεσαν από την αρχή αυτό 
το αίτημα και η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε, 
ανακοινώνοντας ένα μεγάλο πρόγραμμα  
εγγυήσεων και επιδοτήσεων από το κράτος, 
με κύρια εργαλεία τα προγράμματα ΤΕΠΙΧ Ι, 
ΤΕΠΙΧ ΙΙ και το πρόγραμμα δανειοδότησης 
μέσω του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχει-
ρήσεων Covid-19.

Δυστυχώς, η εφαρμογή της σημαντικής 
αυτής πρωτοβουλίας «σκοντάφτει» μέχρι 
στιγμής στην αρνητική στάση των τραπε-
ζών, οι οποίες εμπλέκονται στο στάδιο της 
υλοποίησης. Φαίνεται ότι, αντί να αναλαμ-
βάνουν ενεργά το ρόλο που τους αναλογεί 

στην προσπάθεια στήριξης της αγοράς, τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναζητούν 
τρόπους για να δημιουργούν προσκόμματα 
και άλλα προβλήματα στις ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις. 

Είναι συχνό το φαινόμενο να αποκλεί-
ονται από τη διαδικασία πολλές υγιείς και 
βιώσιμες επιχειρήσεις, οι οποίες μάλιστα 
παρουσιάζουν  φορολογική και ασφαλιστι-
κή ενημερότητα, δεν έχουν οφειλές προς 
το τραπεζικό σύστημα και διαθέτουν ακόμα 
και τις σχετικές εγγυήσεις. Αυτό γίνεται είτε 
γιατί οι τράπεζες ερμηνεύουν και εφαρμό-
ζουν κατά το δοκούν τους κανονισμούς των 
σχετικών προγραμμάτων, έχοντας ως απο-
κλειστικό γνώμονα την αύξηση των κερδών 
τους, είτε γιατί επιλέγουν να θέτουν διάφορα 
άλλα, αδιαφανή τραπεζικά κριτήρια, κατά 
την εξέταση των αιτήσεων δανειοδότησης. 

Η κατάσταση αυτή θα πρέπει να αλλά-
ξει, αν δεν θέλουμε στους επόμενους μήνες 
να δούμε επιχειρήσεις να κλείνουν μαζικά.  
Χρειάζεται η κυβέρνηση να παρέμβει προσ-

διορίζοντας συγκεκριμένα όρια και πλαίσια 
στις τράπεζες, ώστε να πάψει ο αποκλει-
σμός επιχειρήσεων με σαθρά και ανεπαρκή 
επιχειρήματα. Οφείλουν, παράλληλα, και οι 
ίδιες οι τράπεζες – οι οποίες έχουν λάβει τα 
προηγούμενα χρόνια σημαντική στήριξη από 
τον ελληνικό λαό – να συνειδητοποιήσουν 
ότι πρέπει να αρθούν στο ύψος των περιστά-
σεων. 

Η προσπάθεια για την επανεκκίνηση της 
ελληνικής οικονομίας είναι κοινή και περνά 
σε μεγάλο βαθμό από τη διάσωση βιώσιμων 
κατά τα άλλα επιχειρήσεων, οι οποίες αντι-
μετωπίζουν πρόβλημα εξαιτίας της κρίσης. 
Αν θέλουμε η προσπάθεια αυτή να πετύχει, 
οι τράπεζες πρέπει επιτέλους να αναλάβουν 
το ρόλο που τους αναλογεί.

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

opinion

Ο ρόλος των τραπεζών

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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Ξεπερνά το 100% (!) η αύξηση των τελών που επιβάλει 
η διοίκηση της κεντρικής αγοράς

Το Υπερταμείο «στραγγαλίζει» 
τη λαχαναγορά

Τριγμούς,  ανησυχία και έντονο προβλημα-
τισμό στις τάξεις εμπόρων αλλά και των πελα-
τών τους έχει επιφέρει, η μεγάλη αύξηση των 
τελών εισόδου στην Κεντρική Αγορά Θεσσα-
λονίκης την οποία έχει αποφασίσει να επιβάλει 
η Διοίκηση της Ανωνύμου Εταιρίας. 

Η απόφαση ελήφθη στο Διοικητικό της 
19ης Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή και 
πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από την Δευτέρα 29 
Ιουνίου 2020. 

Τα ποσοστά των αυξήσεων που αφορούν 
τους αγοραστές είναι πραγματικά τεράστια και 
η απορία μεγάλη, για πιο λόγο η διοίκηση της 
αγοράς προχωρά στην επιβολή τους, από τη 
στιγμή που εν μέσο μεγάλης κρίσης και λόγω 
της πανδημίας κορονοϊού, είναι σχεδόν σίγου-
ρο πως θα επιφέρουν μείωση στην αγοραστική 
κίνηση, καθώς οι πελάτες θα ψάξουν να βρουν 
πιο συμφέρουσες, για την τσέπη τους,  λύσεις. 

Η ανησυχία από πλευράς πελατών καθώς 
ή θα πρέπει να ψάξουν να βρουν αλλού εμπό-
ρευμα ή θα πρέπει να επωμιστούν ένα επιπλέ-
ον κόστος, αλλά και η αγωνία από πλευράς 
εμπόρων ότι οι πελάτες τους θα προτιμήσουν 
άλλες πιο συμφέρουσες πλέον για τους ίδιους 
αγορές, φθάνουν στο σημείο να μιλούν ακόμη 
και για κατάρρευση της Κεντρικής Λαχαναγο-
ράς, εάν τεθεί σε ισχύ το νέο τιμολόγιο εισό-
δου.

Η Κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. είναι 
μια εταιρία με μοναδικό μέτοχο την Ελληνική 
Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας, δηλαδή 
το γνωστό  Υπερταμείο και η μόνη από τις με-
γάλες αγορές της χώρας στην οποία έχει επι-
βληθεί τέλος εισόδου από το 2005.

Πως διαμορφώνονται οι αυξήσεις
Για να κατανοήσει κάποιος την μεγάλη αύ-

ξηση τελών εισόδου που έχει αποφασιστεί και 
προσεχώς θα εφαρμοστεί , αρκεί μια αναφορά 
στον τιμοκατάλογο τελών εισόδου που ισχύει 
μέχρι σήμερα και στον τιμοκατάλογο τελών 
εισόδου που θα ισχύσει από την Δευτέρα.  Εδώ 
να ξεκαθαριστεί πως δεν γίνεται λόγος για τα 
έμφορτα αυτοκίνητα, ενώ υπάρχουν αυξομει-
ώσεις από την ενοποίηση του τιμοκαταλόγου 
στα τέλη εισόδου για τους προμηθευτές.

Οι  αγοραστές με μικτό βάρος οχήματος 
μέχρι 5.500 κιλά κατέβαλαν 0,80 ευρώ, 

από 5.501 έως 13.000 κιλά βάρος οχήμα-
τος, 2,5 ευρώ. 

Άνω των 13.000 κιλών, 7,5 ευρώ
Επικαθήμενα-Συρόμενα, 13,5 ευρω.
Στα νέα τέλη εισόδου που πρόκειται να 

ισχύσουν οι αγοραστές έχουν ίδιες τιμές πλέον 
με τους προμηθευτές και αυτές διαμορφώνο-
νται ως εξής:
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 Μικτό βάρος οχήματος μέχρι 5.500 κιλά- 2,00 ευρώ
Από 5.501 έως 10.000 κιλά-5,00 ευρώ
Από 10.001 έως 20.000 κιλά- 10,00 ευρώ
Από 20.001 έως 25.999 κιλά- 16,00 ευρώ 
Άνω των 26.000 κιλών- 25.000
Από την αύξηση των τελών εισόδου έχει εξαιρεθεί η 

κατηγορία των εμπόρων Λαϊκών Αγορών.
Με μια μικρή γνώση μαθηματικών κάποιος εύκολα 

μπορεί να κάνει τους υπολογισμούς και να δει πως το 
0,80 ευρώ γίνεται 2,00 ευρώ, τα 2,5 ευρώ γίνονται 5,00 
και για κάποιους 10,00 ευρώ. Με λίγα λόγια η αύξηση 
στις περισσότερες των περιπτώσεων ξεπερνάει το 100%, 
όσον αφορά τους αγοραστές, πλην τους εμπόρους των 
λαϊκών αγορών.

Τι απαντά η διοίκηση
Η karfitsa επικοινώνησε με τον διευθύνοντα σύμ-

βουλο της ΚΑΘ ΑΕ κύριο Αντώνη Μπούρη όσον αφορά 
τις ανάγκες που οδήγησαν σε αυτή την αλλαγή τιμολό-
γησης, με τον ίδιο να δηλώνει, «υπήρχε ένα σύστημα 
τιμολόγησης προβληματικό με αποτέλεσμα καθυστερή-
σεις στη ροή των οχημάτων, μεγάλο όγκο συναλλαγών 
σε μετρητά, πολύπλοκο τιμοκατάλογο και μη ορθολο-
γικό σύστημα τιμολόγησης. Γίνεται λοιπόν προσπάθεια 
να παράσχουμε καλύτερες υπηρεσίες στους συναλλασ-
σόμενους, ταχύτερη ροή των οχημάτων εισόδου, κίνη-
τρα για να προπληρώνουν. Καθιερώνουμε έναν ενιαίο 
τιμοκατάλογο για όλος, ο οποίος σαν μοναδικό κριτήριο 
θα έχει το βάρος του οχήματος όπως αναγράφεται στην 
άδεια κυκλοφορίας του, με μοναδική εξαίρεση τους απο-
δεδειγμένα έχοντας άδεια σε ισχύ εμπόρους λαϊκής αγο-
ράς. Υπάρχουν μικροαυξήσεις και μικρομειώσεις, αλλά 
το τελικό αποτέλεσμα για την αγορά είναι ουδέτερο, η 
αγορά δεν κερδίζει χρήματα. Κάνει πιο δίκαιο το σύστημα 
γιατί οι κρεατέμποροι δεν πλήρωναν. Από την Δευτέρα 
θα πληρώνουν. Το σύστημα θα κριθεί στην εφαρμογή 
του και αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχουμε πράγματα που 
πρέπει να διορθώσουμε θα επανέλθουμε με διορθωτικές 
κινήσεις».

Ερωτηματικά από τον τρόπο διοίκησης 
Ο τρόπος λειτουργίας της Κεντρικής Αγοράς Θεσσα-

λονίκης Α.Ε. από την νυν διοίκηση, έχει και κάποια άλλα 
ερωτηματικά. Ένα από αυτά που μας τράβηξε την προσο-
χή είναι η διανομή του μερίσματος από τα καθαρά κέρδη 
της εταιρίας. 

Η ΚΑΘ είναι μια Ανώνυμη Εταιρία που έχει μοναδικό 
μέτοχο το υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ), δηλαδή είναι το μόνο που 
δικαιούται μέρισμα. Το ελάχιστο μέρισμα που μπορεί να 
καταβάλει η εταιρία είναι 35%. Το ερώτημα που τίθεται 
είναι γιατί για τη χρήση 2019 ο διευθύνων σύμβουλος 
της εταιρίας κ. Αντώνης Μπούρης εισηγήθηκε την διανο-
μή του 100% δηλαδή του συνόλου των κερδών ποσού 
943.203,97 ευρώ συν 56.796,03 από πραγματοποιηθέ-
ντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων; 

Η διοίκηση απαντά για το 100% των κερδών
Ο ίδιος ο κ. Μπούρης αιτιολόγησε την εισήγηση του 

αυτή ως πρόθεση της ΚΑΘ ΑΕ να υποστηρίξει όσο μπορεί 
την ρευστότητα του Ελληνικού Δημοσίου κατά την περίο-
δο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η οικονομία από 
την κρίση κορονοϊού. Όπως δήλωσε «υπάρχουν τεράστι-
ες ανάγκες χρηματοδότησης συγκεκριμένων δράσεων 
στην ελληνική οικονομία. Η ΚΑΘ ΑΕ είναι εταιρία του δη-
μοσίου, άρα τα όποια κέρδη καταλήγουν στον φορολο-
γούμενο. Το ότι είμαστε μια κερδοφόρα εταιρία είναι προς 
έπαινο. Τα κέρδη κατ’ ελάχιστο πράγματι αποδίδονται το 
35% στο μέτοχο, αλλά μπορεί να αποδοθεί και το 100%. 
Το να αρνηθεί κανείς να αποδώσει μεγαλύτερο μέρισμα 
στο μέτοχο πέρα από μικρόψυχο, δεν δικαιολογείται κιό-
λας πέρα από το γεγονός ότι η εταιρία μας δεν πάσχει τα-
μειακά από ρευστότητα. Εξάλλου ακόμη και αν ηρνείτο 
το διοικητικό συμβούλιο να το κάνει ο μέτοχος και πάλι 
είναι σε θέση να πάρει όλα τα κέρδη».

Ωστόσο, είναι προς διερεύνηση κατά πόσο θα μπο-
ρούσαν να χρησιμοποιηθούν τα κέρδη από το μέρισμα 
για τις ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία, καθώς εκ 
του νόμου το 50% των προς διανομή κερδών της χρή-

σης 2019 μπορούν να διατεθούν αποκλειστικά και μόνο 
για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. Το υπόλοιπο 
22,5% μπορεί να κατευθυνθεί για την αξιοποίηση της πε-
ριουσίας της εταιρίας και το εναπομείναν 27,5%  μπορεί 
να διατεθεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων του Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η αδιαφορία του Υπερταμείου για την εταιρία του
Προβληματισμός υπάρχει και για την έλλειψη παρεμ-

βάσεων από πλευράς ΕΕΣΥΠ που είναι και αυτή η οποία 
διορίζει τις διοικήσεις. 

Σε παλαιότερη ψηφοφορία του Διοικητικού Συμβου-
λίου της εταιρίας υπό την προηγούμενη διοίκηση και ενώ 
είχε διαμορφωθεί ένα αποτέλεσμα σε βάρος της εισήγη-
σης του τότε διευθύνοντος συμβούλου, μέλος του Δ.Σ. 
και ενώ έχει λήξει η ψηφοφορία αποστέλλει χειρόγραφη 
δήλωση ανάκλησης της ψήφου και αλλαγής της. Το θέμα 
έφτασε στην διοίκηση του Υπερταμείου, χωρίς όμως να 
προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Αίσθηση μάλιστα δημιουργεί η παραίτηση  στην οποία 
οδηγήθηκε και μάλιστα εντός ολίγων μηνών από την 
ανάληψη των καθηκόντων της,  η πρώην πλέον προέ-
δρος της Επιτροπής Ελέγχου,  μια επιτροπή που διορίζε-
ται από την ΕΕΣΥΠ, επικαλούμενη αδυναμία να επιτελέσει 
το έργο που της έχει ανατεθεί.

Οι αντιδράσεις  
Με αφορμή όλα τα παραπάνω, έμποροι της Κεντρικής 

Λαχαναγοράς και πελάτες αυτών προσανατολίζονται σε 
κινητοποιήσεις, ώστε να διαμαρτυρηθούν για την απαξί-
ωση της Αγοράς και για τα προβλήματα  που θα δη-
μιουργηθούν με τις επερχόμενες αυξήσεις των τελών 
εισόδου.

Στο πλευρό των εμπόρων και ο βουλευτής της Α΄ 
εκλογικής περιφέρειας Θεσσαλονίκης Στράτος Σιμόπου-
λος ο οποίος έχει ασχοληθεί και γνωρίζει πολύ καλά τα 
προβλήματα των επαγγελματιών που δραστηριοποιού-
νται στην ΚΑΘ. Ο κ. Σιμόπουλος δήλωσε στην karfitsa 
“«οι έμποροι της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης προ-
χωρούν σε κινητοποιήσεις την επόμενη εβδομάδα, μην 
μπορώντας να αντέξουν την αντιεπιχειρηματική απέναντί 
τους στάση της διορισμένης από το Υπερταμείο Διοίκησης 
της Κ.Α.Θ.

Καλώ το Υπερταμείο και προσωπικά την πρόεδρο κυ-
ρία Αικατερινάρη να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες 
τους και την διοίκηση του Συνδέσμου Εμπόρων να «περι-
φρουρήσει» τις κινητοποιήσεις».

reportage
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Μπήκαν οι υπογραφές για το «Διεθνές Κέντρο Επιτάχυνσης Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων»

Μια... Silicon Valley 
στη Δυτική Θεσσαλονίκη 

Μια εταιρία  με 80.000 εργαζόμενους σε 
όλο τον κόσμο και 55 δισ. ευρώ τζίρο ετησί-
ως, αποκτά το δικό της σπίτι στη Θεσσαλονίκη. 
Πρόκειται για τον Αμερικανικό κολοσσό Cisco 
που εξειδικεύεται σε προϊόντα υψηλής ψηφια-
κής τεχνολογίας και που μετά από μήνες δου-
λειάς με την διευθύντρια του πρωθυπουργικού 
γραφείου στη Θεσσαλονίκη Μαρία Αντωνίου 
και σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης 
και  τα υπουργεία Ανάπτυξης και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης θα δημιουργήσει  το «Διεθνές 
Κέντρο Επιτάχυνσης Ψηφιακού Μετασχηματι-
σμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων». 

Στόχος αυτό το πρωτοποριακό κέντρο και-
νοτομίας να είναι έτοιμο τέλη Ιουλίου και να  
εγκαινιαστεί τν ερχόμενο Σεπτέμβριο, ενώ ο 
χώρος που θα λειτουργήσει είναι αυτός των 
παλαιών Δημοτικών Σφαγείων στα Δυτικά της 
πόλης.

Στο κτίριο που παραχωρεί ο Δήμος για να 
αναπτύξει τη λειτουργία του μπήκαν οι υπο-
γραφές του μνημονίου συνεργασίας, μεταξύ 
του δήμαρχου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου 
Ζέρβα, των υπουργών Ανάπτυξης, Άδωνι Γε-
ωργιάδη και Ψηφιακού Μετασχηματισμόυ, 
Κυριάκου Πιερρακάκη και του Αντώνη Τσι-
μπούκη, Γενικού Διευθυντή της Cisco για την 
Ελλάδα, την Κύπρο και την Μάλτα και προέ-
δρου της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρεί-
ας «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ψηφιακές 
Δεξιότητες».

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
Κωνσταντίνος Ζέρβας, «η Θεσσαλονίκη μπαί-
νει σε ένα κλαμπ προνομιακών μητροπόλεων 
που φιλοξενούν παρόμοια κέντρα», για να 
προσθέσει, ¨πρέπει η Θεσσαλονίκη να ανα-
δειχθεί στο 2ο αναπτυξιακό πόλο, σε κέντρο 
επιχειρηματικότητας, καινοτομίας. Βρισκόμα-
στε εδώ για να δημιουργήσουμε ένα πυρήνα 
που θα αλλάξει δυναμικά τη φυσιογνωμία της 
περιοχής. Μεταφέρουμε το κέντρο ανάπτυξης 
της πόλης στα Δυτικά».

Ψηφιακή κοιτίδα καινοτομίας
Οι πέντε πυλώνες στους οποίους θα στηρί-

ζεται το κέντρο είναι: 
Στην υλοποίηση προγραμμάτων καινοτο-

μίας,
Στην ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμά-

των,
Στην προώθηση της νεοφυούς επιχειρημα-

τικότητας 
Στην δια βίου εκπαίδευση σε θέματα τε-

χνολογίας
Start-ups επιχειρησεις.
Στο αυτό πρόκειται να αναπτύσσονται 

τεχνολογίες για έξυπνες πόλεις, αλλά και 
εφαρμογές για το διαδίκτυο. Επίσης, θα ανα-
πτύσσονται ειδικές εφαρμογές για τον αγροτι-
κό κλάδο. Το κέντρο καινοτομίας θα είναι το 
σημείο όπου θα μπορεί να απευθυνθεί ο πιο 
απαιτητικός πελάτης που επιθυμεί να εκσυγ-
χρονίσει την επιχείρηση του ή αυτός που ανα-
ζητά προηγμένες τεχνολογικά υπηρεσίες.

Αρχικά θα φιλοξενηθούν στον χώρο δυο 
start ups που θα εργαστούν στα κομμάτια της 
ενέργειας και του internet of things.

Το Κέντρο θα είναι μια ανοιχτή δομή, θα 
είναι ανοιχτό σε επισκέψεις σχολείων, θα συ-
νεργάζεται με τα σημαντικά πανεπιστήμια της 
χώρας, θα προωθεί την απόκτηση ψηφιακών 
δεξιοτήτων καθώς εργαζόμενοι, άνεργοι και 
φοιτητές θα μπορούν να αποκτήσουν αναγνω-
ρισμένες πιστοποιήσεις από την αγορά εργασί-
ας. Επίσης θα μπορεί  να φιλοξενεί σημαντικές 
εκδηλώσεις για την πόλη.

Μεγάλη υπόθεση 
για τη Θεσσαλονίκη η Cisco
«Είναι μεγάλο γεγονός για την πόλη να 

υπάρχει μια εταιρία του μεγέθους, των δυνα-
τοτήτων και του κύρους της Cisco.Δεν ξέρω 
πόσοι μπορούν να συνειδητοποιήσουν το 
μέγεθος του να είναι η Cisco εδώ», τόνισε ο 
Υπουργός Ανάπτυξης και Eπενδύσεων Άδωνις 
Γεωργιάδης. 

Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε πως «από την 
πρώτη στιγμή που αναλάβαμε και ο πρωθυ-
πουργός προσωπικά και εγώ από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης συνεργαστήκαμε για να μπορέσου-
με να αξιοποιήσουμε τις προφανείς τεχνικές 
ιδιαιτερότητες που έχει η Θεσσαλονίκη».

Η τεχνολογία ενδυναμώνει τον άνθρωπο
Στα μεγάλα οφέλη της τεχνολογίας ανα-

φέρθηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης Κυριάκος Πιερρακάκης κατά τον χαιρε-
τισμό του. «Είναι σπουδαίο να μπορεί  κανείς 
να σκεφτεί πως η τεχνολογία ενδυναμώνει 
τον άνθρωπο. Κάθε τι που ξεκινά με τη λέξη 
«τηλε» μπήκε περισσότερο στη ζωή μας και 
αυτή τη στιγμή υλοποιούμε μια στρατηγική που 
στόχο έχει μέσα σε μια τετραετία να πετύχουμε 
σύγκληση με τον μέσο όρο της Ευρώπης». Ο 
Υπουργός αναφέρθηκε στην ταλαιπωρία της 
γραφειοκρατίας και την ανάγκη απλοποίησης 
των διαδικασιών μέσο της τεχνολογίας. 

Φτάσαμε εδώ γιατί ήμασταν 
όλοι μια γροθιά
Την μεγάλη της χαρά για την υπογραφή 

του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ όλων των 
φορέων που θα συμβάλουν στη δημιουργία 
αυτού του οικοσυστήματος τεχνολογίας εξέ-
φρασε η διευθύντρια του πρωθυπουργικού 
γραφείου στη Θεσσαλονίκη κ. Μαρία Αντωνί-
ου, που ήταν από τους πρωταγωνιστές ώστε 
να στεφτεί με επιτυχία το συγκεκριμένο εγχεί-
ρημα.

«Σήμερα ολοκληρώνεται ένα πρώτο στά-
διο και ίσως το δυσκολότερο, για να ξεκινήσει 
το δεύτερο το σημαντικότερο που οδηγεί στην 
ολοκλήρωση μια σπουδαίας επένδυσης ενός 
εγχειρήματος που θα ωφελήσει τη Θεσσαλο-
νίκη, τη Μακεδονία, ολόκληρη τη Βόρεια Ελ-
λάδα. Θα αποτελέσει πόλο έλξης και για όλα 
τα Βαλκάνια. Φτάσαμε εδώ γιατί ήμασταν όλοι 
μαζί σαν μια γροθιά, έχοντας τον ίδιο στόχο 
και έτσι πιστεύω πως πρέπει να λειτουργούμε 
όταν πρόκειται για το όφελος των συμπολιτών 
μας», τόνισε η κ. Αντωνίου.
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Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γ. Γεωργαντάς στην karfitsa

O κ. Παππάς προτιμά να είναι πολιτικά 
έκθετος παρά ποινικά ευάλωτος

Συστατικό στοιχείο της διεθνούς συμπε-
ριφοράς της χαρακτηρίζει την Τουρκική προ-
κλητικότητα και επιθετικότητα ο υφυπουργός 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γεώργιος Γεωρ-
γαντάς σε συνέντευξη του στην karfitsa, προ-
σθέτοντας πως η Ελλάδα παραμένει αφοσιω-
μένη στην προστασία των συνόρων της

Κύριε Υπουργέ η Τουρκία ενώ κάνει 
λόγο για διάλογο από τη μια, κλιμακώνει 
την προκλητική της στάση από την άλλη 
. Σε τι βαθμό ανησυχείτε για θερμό επεισό-
διο; Ποια είναι η κόκκινη γραμμή μας και 
πως πρέπει να απαντήσουμε; Η Τουρκία έχει 
κάνει την επιθετικότητα και την προκλητικό-
τητα συστατικό στοιχείο της διεθνούς συμπε-
ριφοράς της. Όντως, παραβιάζει συνεχώς τον 
εθνικό εναέριο χώρο και τα χωρικά ύδατα της 
Ελλάδας, πραγματοποιεί υπερπτήσεις πάνω 
από κατοικημένες περιοχές στον Έβρο και το 
Αιγαίο καθώς και παράνομες γεωτρήσεις στην 
κυπριακή ΑΟΖ. Σε κάθε περίπτωση, όπως έχει 
πει και ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα παραμέ-
νει αφοσιωμένη στην προστασία των συνόρων 
μας. Η Κυβέρνηση κινείται σταθερά στους 
άξονες που είχε χαράξει εξ αρχής: την υπερά-
σπιση των συμφερόντων και των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων μας. Και η επιτυχής αντιμετώ-
πιση της εισβολής στον Έβρο απέδειξε ότι το 
κάνει αποτελεσματικά. Δεν υπάρχει λοιπόν 
λόγος ανησυχίας. Ιδίως όταν έχουμε πλάι μας 
όλη τη διεθνή κοινότητα και φυσικά την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι αυτό 
που εκφράζει η επίσκεψη Μπορέλ στην Αθήνα 
είναι κυρίως η έμπρακτη στήριξη της Ε.Ε. στην 
Ελλάδα απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις.

Ποια τα συμπεράσματα σας μετά τις 
τελευταίες αποκαλύψεις του επιχειρημα-
τία Σάμπυ Μιωνή, για δήλωση του πρώην 
Υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά ότι ο 
πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύ-
νης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος έχει «τη 
δική του ατζέντα» και «κάποιοι βγάζουν 
πολλά λεφτά»;  Ο ισχυρισμός του κ. Παππά 
πως όταν μιλούσε στον κ. Μιωνή «ότι κάποιοι 
βγάζουν πολλά λεφτά» εννοούσε τον ίδιο τον 
κ. Μιωνή, εκτός από ακατάληπτος, είναι και 
εξαιρετικά θρασύς. Προφανώς ο μόνος λόγος 
για τον οποίον ο κ. Παππάς επιλέγει να ισχυρί-
ζεται κάτι που προκαλεί μόνο γέλια είναι για 
να προστατεύσει τον εαυτό του από τυχόν ποι-

νικές ευθύνες. Με λίγα λόγια, προτιμά να είναι 
πολιτικά έκθετος παρά ποινικά ευάλωτος. Για-
τί γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που αποδειχθεί 
ότι ο κ. Παπαγγελόπουλος και το παραδικα-
στικό κύκλωμα έβγαζε λεφτά και ο κ. Παππάς 
είχε επίγνωση περί αυτού, όπως ισχυρίζεται ο 
κ. Μιωνής, τότε ίσως να προκύψουν και ποινι-
κές ευθύνες. 

Ποια θεωρείτε τα θετικά «κληροδοτήμα-
τα» της πανδημίας στο πεδίο της ψηφιακής 
διακυβέρνησης και ποιες ανάγκες βγήκαν 
στην επιφάνεια; Όπως έχει πει και ο Υπουρ-
γός Κυριάκος Πιερρακάκης, μια διαρκής εκ-
κρεμότητα της ελληνικής πραγματικότητας, 
δηλαδή η ψηφιοποίηση του ελληνικού Δημο-
σίου, μετατράπηκε στη μεγάλη αναγκαιότητα 
της περιόδου. Κληθήκαμε να επικοινωνούμε, 
να εργαζόμαστε, να ψυχαγωγούμαστε και να 
πραγματοποιούμε την εκπαίδευση μας, σχε-
δόν αποκλειστικά μέσω της τεχνολογίας. Σε 
αυτή τη συγκυρία, οι πρωτοβουλίες ψηφιο-
ποίησης, ιδίως του δημοσίου τομέα, ήταν απο-
λύτως επιτακτικές. Ωστόσο, οι μεταρρυθμίσεις 
που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας δεν έχουν ούτε συγκυριακό ούτε 
προσωρινό χαρακτήρα. Ήρθαν για να παγιω-
θούν ως καθημερινότητα και μετά την κρίση. 
Οι πολιτικές που υλοποιήσαμε είναι πολιτικές 
που θα έπρεπε να έχουν υιοθετηθεί εδώ και 
χρόνια, προκειμένου η χώρα μας να συμπλεύ-
σει με τη διεθνή κανονικότητα, η οποία, στον 
21ο αιώνα, προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό 
από την εξέλιξη του ψηφιακού μετασχηματι-
σμού.

Ποια τα επόμενα βήματα για τον ψηφια-
κό μετασχηματισμό της χώρας; Τι παρεμβά-
σεις να περιμένουμε στον δημόσιο τομέα και 
με τι στόχο; Αρχικά θέλω να τονίσω πως δεν 
γέννησε η πανδημία τις μεταρρυθμίσεις, απλά 
της επίσπευσε, λόγω της κρισιμότητας της 
συγκυρίας. Υπάρχουν πολλές δράσεις στον 
άμεσο προγραμματισμό μας. Μία από τις ση-
μαντικότερες είναι ο νέος Κώδικας Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, ο οποίος παρουσιάστηκε, πριν 
λίγο καιρό, στο υπουργικό συμβούλιο. Ο νέος 
Κώδικας θα θέσει τις αναγκαίες βάσεις για την 
εξέλιξη της ψηφιακής διακυβέρνησης, την 
επόμενη δεκαετία, αλλάζοντας ριζικά τον τρό-
πο που οι πολίτες διεκπεραιώνουν τις υποθέ-
σεις τους με το Κράτος. Επιπλέον ετοιμάζουμε 
τα επόμενα σημαντικά βήματα στην πορεία 
συνολικού εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ.

Σας ανησυχεί ένα δεύτερο κύμα κορω-
νοϊού στη χώρα μας. Υπάρχουν οι κρατικές 
αντοχές και όλα εκείνα τα εφόδια αλλά και 
οι υποδομές που θα μας επιτρέψουν να το 
ξεπεράσουμε; Νομίζω ότι η αποτελεσματι-
κότητα αυτής της Κυβέρνησης στη διαχείριση 
κρίσεων έχει αποδειχθεί στην πράξη. Το είδα-
με στον Έβρο, το είδαμε στην αντιμετώπιση 
της υγειονομικής φάσης της πανδημίας, και αν 
χρειαστεί είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι 
να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε νέα κρίση 
γρήγορα και στοχευμένα. Αυτή τη στιγμή εστι-
άζουμε όλοι στην επανεκκίνηση του τουρι-
σμού και της οικονομίας εν συνόλω, διασφα-
λίζοντας ότι οι όποιες απώλειες θα είναι όσο 
το δυνατόν μικρότερες.

Συνέντευξη
Σ

Τ
Ο

Ν
 Γ

ΙΩ
Ρ

Γ
Ο

 Ν
Ε

Ο
Χ

Ω
Ρ

ΙΤ
Η



8 27.06.2020

Στον ανακριτή πρώην πρυτανικές αρχές για αγορά ακινήτου 
που κόστισε επιπλέον 9 εκατ. ευρώ!

Γέμισαν σκάνδαλα του Α.Π.Θ. 
τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης

Υποθέσεις σκανδάλων που κλόνισαν την 
αξιοπιστία του  Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης απασχολούν αυτή την περίο-
δο την ελληνική Δικαιοσύνη. Την περασμένη 
Τρίτη από το γραφείο της ειδικής ανακρίτριας 
διαφθοράς Θεσσαλονίκης περνούσαν μέλη 
προηγούμενων πρυτανικών αρχών και επι-
τροπών, που κατηγορούνται για απιστία σε 
αγορά ακινήτου με υπέρβαση… 9 εκατομμυρί-
ων ευρώ στο συνολικό κόστος. Την ίδια μέρα, 
στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσ-
σαλονίκης είχε προγραμματιστεί η δίκη του 
ζευγαριού των καθηγητών Αρχιτεκτονικής, η 
απόλυση των οποίων έγινε γνωστή πρόσφα-

τα, καθώς παραπέμφθηκαν να δικαστούν με 
την κατηγορία της υπεξαίρεσης 355.000 ευρώ 
από ευρωπαϊκά προγράμματα, στα οποία ήταν 
συντονιστές.

Η υπόθεση του ακινήτου έφτασε στο γρα-
φείο της ειδικής ανακρίτριας διαφθοράς Ιωάν-
νας Σερβέτα ύστερα από τη δίωξη που ασκή-
θηκε από τον τότε εισαγγελέα εγκλημάτων 
διαφθοράς για απάτη σε βάρος του δημοσίου 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηθικής αυτουρ-
γίας και συνέργειας στα αδικήματα κατά περί-
πτωση, που στρέφεται σε δέκα άτομα, μεταξύ 
των οποίων οι προηγούμενες πρυτανικές αρ-
χές. Οι δέκα κατηγορούμενοι ζήτησαν να πά-

ρουν αντίγραφα της δικογραφίας και πήραν 
προθεσμία ν’ απολογηθούν στα μέσα Ιουλίου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κτίριο 
που αγοράστηκε από το Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης και η αγορά του συγ-
χρηματοδοτήθηκε κατά 85% από ευρωπαϊ-
κούς πόρους, παρ’ ότι στην πρώτη αξιολόγησή 
του κρίθηκε πως το κόστος του φτάνει μετά 
βίας τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ διαπιστώ-
θηκε ότι έχει πολεοδομικές παραβάσεις, μία 
δεύτερη επιτροπή το κοστολόγησε στα… 11,9 
εκατομμύρια ευρώ, όσο τελικά κόστισε.

 Υπέρβαση μαμούθ 
Η υπόθεση απασχόλησε αρχικά τις δικα-
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στικές αρχές όταν υπέβαλαν μήνυση ιδιοκτήτες τριών 
άλλων κτιρίων που κρίθηκαν ότι δεν πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις που έθετε ο διαγωνισμός και θεώρησαν ότι η 
αγορά του συγκεκριμένου κτιρίου ήταν προαποφασισμέ-
νη, σύμφωνα με τη μήνυση. Το κτίριο είχε προγραμμα-
τιστεί να αξιοποιηθεί για ερευνητικές και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες του Α.Π.Θ. Η αγορά εντάχθηκε στο επι-
χειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 13, 
που επιδοτούνταν κατά 85% από το ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και 15% από το δημόσιο. Προ-
ϋπόθεση ήταν το κόστος να μην ξεπερνάει 12 εκατομμύ-
ρια ευρώ, το κτίριο να καλύπτει επιφάνεια 6.500 τ.μ. και 
να είναι κατάλληλο για τον σκοπό που προορίζεται.

Πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών αγοράς η 
πρώτη επιτροπή εκτιμητών, αποτελούμενη από μηχανι-
κούς της Εθνικής Τράπεζας και υπαλλήλους Δ.Ο.Υ. αξιο-
λόγησε ότι το συγκεκριμένο ακίνητο κοστίζει 3 εκατομ-
μύρια ευρώ. Τα μέλη της επιτροπής συμπλήρωσαν την 
έκθεσή τους με παρατηρήσεις ότι στο εσωτερικό υπάρ-
χουν πολεοδομικές παραβάσεις και εκκρεμή πρόστιμα, 
ενώ και οι χώροι του δεν καλύπτουν την προβλεπόμενη 
έκταση των 6.500 τ.μ. που αποτελούσε προϋπόθεση του 
διαγωνισμού. Στη μήνυσή τους οι ιδιοκτήτες των άλλων 

reportage

Τα μέτρα για τον κορωνοϊό ανέβαλαν 
τη δίκη του ζευγαριού των καθηγητών 
που απολύθηκαν από το Α.Π.Θ.

Στην πρώτη σειρά του πινακίου του Τριμελούς 
Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης της περα-
σμένης Τρίτης, στον αριθμό 6, φιγουράριζαν τα ονό-
ματα του ζευγαριού των καθηγητών Αρχιτεκτονικής 
του Α.Π.Θ., η υπόθεση των οποίων έκανε θόρυβο 
στο πανελλήνιο. Απολύθηκαν από το πανεπιστημι-
ακό ίδρυμα για υπεξαίρεση 355.000 ευρώ, από ευ-
ρωπαϊκά προγράμματα των οποίων και οι δύο ήταν 
συντονιστές. Η ποινική τους δίκη δεν διεξήχθη, κα-
θώς μέσω υπεύθυνων δηλώσεών τους, ενημέρωσαν 
το δικαστήριο πως βρίσκονται στο εξωτερικό και δεν 
μπορούν να παραστούν, λόγω των παγκόσμιων πε-
ριοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό. Η δίκη ανα-
βλήθηκε για τον προσεχή Δεκέμβριο. Συγκεκριμένα ο 
ένας ανέφερε ότι είναι καθηγητής στο Ντουμπάι και 
δεν μπορεί να φτάσει στην Ελλάδα αφού η αεροπο-
ρική σύνδεση έχει διακοπεί λόγω της πανδημίας, ενώ 
η σύζυγός του ότι είναι καθηγήτρια στο Λονδίνο και 
πως στην περίπτωση που επισκεφτεί στην Ελλάδα θα 
χρειαστεί να μείνει 14 ημέρες σε  καραντίνα, ενώ άλ-
λες 14 ημέρες θα πρέπει να μείνει αποκλεισμένη στην 
Αγγλία, κατά την επιστροφή της.

Οι δύο καθηγητές παραπέμφθηκαν σε δίκη για τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης αντικειμένου ιδιαίτερα 
μεγάλης αξίας που τους είχαν εμπιστευτεί ως εντο-
λοδόχους και διαχειριστές ξένης περιουσίας, κατά 
συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση που στρέφεται 
σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η γνωστή 
ιστορία με την προσφυγή που έγινε στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας, από το οποίο ζήτησαν την ακύρωση 
της απόλυσής τους. Η υπόθεσή τους αποκαλύφτηκε 
ύστερα από έρευνα που διενήργησε η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), καθώς 
τα κονδύλια που σύμφωνα με το κατηγορητήριο υπε-
ξαιρέθηκαν αφορούν ευρωπαϊκούς πόρους.

 
Η  έρευνα της OLAF 
Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από ανώνυμη καταγ-

γελία που έφτασε το 2013 στα γραφεία της OLAF στις 
Βρυξέλλες. Εκτιμάται πως ο καταγγέλλων ήταν ένας 
εκ των συμμετεχόντων σε συνέδρια που οργανώθη-
καν στο διάστημα 2005 – 2011 και στα οποία διαχει-
ριστές ήταν οι δύο καθηγητές του τμήματος αρχιτε-

κτονικής. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα  
τα χρήματα στους δύο συντονιστές των προγραμμά-
των Erasmusμε την επωνυμία ENHSA IΙ και ENHSA 
ΙII, διοχετεύονταν στους προσωπικούς τους λογαρια-
σμούς μέσω του Βελγικού Συνδέσμου Ευρωπαϊκών 
Αρχιτεκτονικών Σχολών για να καλύψουν τις δαπάνες 
για πραγματοποίηση συνεδρίων και αποζημίωση των 
συμμετεχόντων σ’ αυτά. «Αντί αυτού έκαναν συναλ-
λαγές που δεν συνδέονται με τον σκοπό των εκδη-
λώσεών των δύο έργων και ειδικότερα δαπάνησαν 
ένα ποσό 299.000 ευρώ για να καλύψουν προσωπι-
κές τους ανάγκες όπως έξοδα κατοικίας, μεταφορές 
σε τραπεζικούς λογαριασμούς οικείων προσώπων, 
εξόφληση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, φυσι-
κού αερίου, ασφαλιστικές δαπάνες, καταβολή φόρου 
οχημάτων, δαπάνες τέκνων και αγορά αυτοκινήτων, 
μεταφορά ποσών σε άλλους δικούς τους λογαρια-
σμούς, αγορά οικιακού και ηλεκτρολογικού εξοπλι-
σμού, νοσοκομειακή περίθαλψη, έξοδα ομορφιάς 
και έξοδα ασφάλισης), καθώς έκαναν έξοδα 53.500 
ευρώ χωρίς παραστατικά», επισημαίνεται στο βού-
λευμα.

Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι η μέθοδος 
υπολογισμού του ελλείμματος από την πλευρά της 
OLAF είναι λανθασμένη, καθώς όπως έχουν αναφέρει 
στις ανακριτικές τους απολογίες, έχουν υπολογιστεί 
και τα χρήματα που εισπράττουν από άλλες  πηγές 
στον κοινό  προσωπικό τους λογαριασμό. Ισχυρίζο-
νται ότι από εκεί έγιναν όλες οι δαπάνες για τις οποίες 
έχουν παραπεμφθεί και αναφέρουν πως ένα τμήμα 
των ποσών για το οποίο κατηγορούνται δαπανήθηκε 
όπως δεν ήταν δυνατόν να συγκεντρώνουν αποδεί-
ξεις, επειδή οι πάροχοι υπηρεσιών στα συνέδρια που 
πραγματοποιήθηκαν αρνούνταν τη χορήγησή τους. 
Αντίθετα στο βούλευμα τονίζεται ότι με βάση την 
πραγματογνωμοσύνη που έγινε για τα χρήματα που 
εισέρρευσαν στον προσωπικό τους λογαριασμό από 
τα ευρωπαϊκά προγράμματα, οι ισχυρισμοί τους δεν 
ευσταθούν. Σημειώνεται μάλιστα πως ο πραγματο-
γνώμονας έχει επισημάνει ότι οι κατηγορούμενοι δεν 
παρέδωσαν ούτε έναν κατάλογο των προσωπικών 
εισροών άλλων χρημάτων που επικαλούνται.

κτιρίων ισχυρίζονται πως η εκτίμηση εκείνη… εξαφανί-
στηκε από τις αρμόδιες επιτροπές του Α.Π.Θ. και η επιτρο-
πή αντικαταστάθηκε. Σε αυτή συμμετείχε ιδιώτης - σύμ-
βουλος άλλης Τράπεζας, ο οποίος κοστολόγησε το ίδιο 
ακίνητο στο ποσό των 11,9 εκατομμύρια ευρώ.

Η υπόθεση της αγοράς του συγκεκριμένου κτιρίου 
ξεκίνησε πριν αναλάβουν οι πρυτανικές αρχές, μέλη των 
οποίων είναι στον κατάλογο των κατηγορουμένων, που 
κυρίως ευθύνονται για την υπογραφή της αγοράς του 

ακινήτου. Οι κατηγορούμενοι που κλήθηκαν ν’ απολο-
γηθούν στην ανακρίτρια, πληροφορίες αναφέρουν ότι 
αρνούνται τις κατηγορίες. Υποστηρίζεται από την πλευρά 
τους πως το κτίριο ήταν το μοναδικό που πληρούσε τις 
προδιαγραφές και ότι τα υπόλοιπα χρήματα είχε προ-
γραμματιστεί να δαπανηθούν για εσωτερικές αλλαγές 
που προβλέφθηκαν στον διαγωνισμό. Επικαλούνται ακό-
μη ότι τη συγκεκριμένη αγορά ενέκριναν οι ελεγκτικές 
αρχές μεταξύ των οποίων το Ελεγκτικό Συνέδριο.
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Δεύτερη φορά σε καραντίνα ο Εχίνος που μετράει εννέα νεκρούς 

Το διπλό χτύπημα του κορωνοϊού 
στα Πομακοχώρια

«Δεν κυκλοφορεί ούτε κουνούπι έξω. Ο 
κόσμος αναστατώθηκε. Βλέπει κάθε μέρα 
κηδείες». Ο Εχίνος, το Πομακοχώρι στα ορει-
νά της Ξάνθης, χτυπιέται δεύτερη φορά από 
την πανδημία και είναι η δεύτερη φορά που 
μπαίνει σε καραντίνα, σε διαφορετικά χρονικά 
διαστήματα. Ο πρόεδρος της κοινότητας Κο-
πέλ Αχμέτ, μεταφέρει μιλώντας στην Karfitsa 
την αγωνία των κατοίκων. Από τις 25 Μαρτί-
ου όταν στην πρώτη έκρηξη του κορωνοϊού 
έκλεισαν οι πόρτες του Εχίνου, μέχρι και σή-
μερα που επιβλήθηκε η δεύτερη καραντίνα, 
οι κάτοικοι ανησυχούν για την επόμενη μέρα. 
Τα κρούσματα αυξάνονται και οι νεκροί έχουν 
φτάσει τους εννέα.

Ο συναγερμός σήμανε όταν την περασμένη 
εβδομάδα ο ένας μετά τον άλλο, ηλικιωμένοι 
κυρίως με υποκείμενα νοσήματα, έχαναν τη 
ζωή τους. «Δεν μπορώ να μεταφέρω με λό-
για αυτό που συμβαίνει, ας ελπίσουμε ότι θα 
σταματήσει», λέει ο κ. Αχμέτ, κλεισμένος και ο 
ίδιος μέσα στο σπίτι του. «Μόλις πήραμε λίγο 
αέρα, πάλι κλειστήκαμε, αυτό ψυχολογικά εί-
ναι καταστροφή», συμπλήρωσε.

Ο Εχίνος την περασμένη εβδομάδα αλλά 
και τις προηγούμενες ημέρες κατέγραφε σχε-
δόν καθημερινά κρούσματα του κορωνοϊού. 
Εκτιμάται πως το πρόβλημα δημιουργήθηκε 
με το Μπαϊράμι, τη γιορτή των μουσουλμά-
νων. Κάτοικοι επιβεβαιώνουν στην Karfitsa 
πως εκείνο το τριήμερο, της μεγάλης γιορτής, 
οι επισκέψεις στα σπίτια πήγαιναν κι ερχόταν, 
όπως  και τα κοινά μεγάλα τραπέζια. Όπως και 
στα καφενεία που μετά την άρση της πανδη-
μίας γέμισαν γρήγορα. «Ο κόσμος δεν έδωσε 
μεγάλη σημασία και το κακό ήρθε πάλι» έλε-
γαν κάτοικοι περιμένοντας να μειωθεί πάλι το 
επιδημιολογικό φορτίο. Όπως λένε ζουν ένα 
ντεζαβού της αρχής της πανδημίας, όταν επι-
βλήθηκε η πρώτη καραντίνα. Μόνον που αυτή 
τη φορά ο κίνδυνος δείχνει να είναι μεγαλύ-
τερος.

Το πνευματικό κέντρο των Πομάκων της 
Θράκης, ο Εχίνος, μετράει περίπου 2.500 μό-
νιμους κατοίκους. Όμως λόγω του lockdown 
οι περισσότεροι νέοι που φεύγουν κάθε χρόνο 
για να εργαστούν για διάστημα περίπου οκτώ 
μηνών σε ναυπηγεία κυρίως της βόρειας Ευ-
ρώπης, επέστρεψαν μαζικά. Ήταν το πρώτο 

κύμα μετάδοσης του ιού στον Εχίνο. Τώρα, πι-
στεύεται ότι κάτοικοι που είχαν επισκεφτεί κά-
ποιες άλλες χώρες και επέστρεψαν ήταν αυτοί 
που όντας ασυμπτωματικοί μετέφεραν πάλι 
τον ιό. Γρήγορα όμως λόγω της χαλάρωσης 
των μέτρων μεταδόθηκε παντού.

 
Οι επισκέπτες… περιμένουν 
Λόγω της κατάστασης που επικρατεί στον 

Εχίνο, όπου η ιδιότυπη καραντίνα σχεδόν κα-
θολικής απαγόρευσης κυκλοφορίας επιβλή-
θηκε για δεύτερη εβδομάδα, όσοι Εχινιώτες 
έχουν φτάσει από άλλες περιοχές, μένουν 
έξω. «Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν 
και είναι αρκετοί οι οποίοι περιμένουν να λήξει 
η καραντίνα για να έρθουν στο χωριό», μετέ-
φερε ο πρόεδρος της κοινότητας.

Πριν μία εβδομάδα οι πρώτοι επισκέπτες 
από άλλες χώρες της Ευρώπης, μένουν ακό-
μη σε ξενοδοχεία που βρίσκονται έξω από το 
χωριό. Και άλλοι τρεις Εχινιώτες που έφτασαν 
μόλις την περασμένη Δευτέρα με φροντίδα 
του δήμου Μύκης εγκαταστάθηκαν σε ξενο-

δοχεία στις Θέρμες, όπου θα περιμένουν μέ-
χρι να λήξει η καραντίνα για να τους δοθεί η 
δυνατότητα να επισκεφτούν τους δικούς τους. 
Είναι νέοι οι οποίοι εργάζονται σε ναυπηγεία 
και έχουν πήραν τις άδειές τους. Αρκετοί με-
τανάστες οι οποίοι ζουν κυρίως στη Γερμανία 
έχουν καθυστερήσει τα ταξίδια τους λόγω της 
καραντίνας που επιβλήθηκε στον Εχίνο. Περι-
μένουν να βελτιωθεί η κατάσταση για να κυ-
κλοφορήσουν και αυτοί ασφαλείς.

Κάτοικοι έλεγαν πως στους δειγματοληπτι-
κούς ελέγχους που έγιναν έπρεπε να είχαν λη-
φθεί περισσότερα δείγματα, για να γνωρίζουν 
όλοι εάν έχουν προσβληθεί από τον κορωνοϊό. 
Όμως πουθενά δεν έχει εφαρμοστεί τέτοια τα-
κτική. «Ο κόσμος τα έχει χαμένα, είναι πολλοί 
οι οποίοι βρίσκονται σε καραντίνα επειδή είναι 
θετικοί. Όλοι μας είμαστε σε καραντίνα λόγω 
του επιδημιολογικού φορτίου. Είναι δύσκο-
λα», σημείωσε ο πρόεδρος του Εχίνου. «Δεν 
είναι εύκολο να κάθεσαι τόσο καιρό στο σπίτι. 
Φαίνεται ότι τα τελευταία 24ωρα μειώνονται 
τα περιστατικά. Ας ελπίσουμε…».
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Δώρο 13 εκατ. ευρώ στο Δ. Θεσσαλονίκης από το Υπ. Εσωτερικών

Πώς θα αξιοποιηθούν οι πρώην 
στάβλοι Παπάφη

Ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδω-
ρικάκος, ήρθε στη Θεσσαλονίκη κουβαλώ-
ντας ένα σημαντικό δώρο για την περιοχή της 
Τούμπας. Πρόκειται για ένα δώρο της τάξεως 
των 13 εκατομμυρίων ευρώ που το άφησε στα 
χέρια του δημάρχου, Κωνσταντίνου Ζέρβα, με 
στόχο να υλοποιηθεί ένα έργο πνοής για την 
πόλη, η ανάπλαση των πρώην στάβλων της 
Παπάφη.

Το έργο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότη-
ση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων και τόσο ο υπουργός Εσωτερικών, 
όσο και ο δήμαρχος το χαρακτήρισαν εμβλη-
ματικό, διότι αναμένεται να αναβαθμίσει την 
ευρύτερη περιοχή και παράλληλα να βελτιώ-
σει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της. 

Ο δήμος, μετά το «πράσινο φως» που έλα-
βε για τη χρηματοδότηση βρίσκεται στη φάση 
της εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής και 
επιδίωξη είναι οι εργασίες να μπουν σε τροχιά 
εκκίνησης εντός του 2020. 

Τι προβλέπεται να γίνει
Πρόκειται για ένα χώρο με εμβαδόν περί-

που 4 στρεμμάτων που περικλείεται από τις 
οδούς Αλοννήσου - Μυκόνου - ‘Ανδρου - Σι-
δηροκάστρου, στην «καρδιά» της Τούμπας, με 
τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό να έχει πραγμα-
τοποιηθεί το 2018. 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το έργο ανά-
πλασης θα συμπεριλαμβάνει -μεταξύ άλλων- 
βρεφονηπιακό σταθμό για την εξυπηρέτηση 
των νέων οικογενειών, ξενώνα φιλοξενίας, 
κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, 
κλειστό δημοτικό γυμναστήριο, αίθουσα πολ-
λαπλών χρήσεων και κοινωνικών εκδηλώσε-
ων, χώρο μνήμης για τους πρόσφυγες της Τού-
μπας, δημοτική βιβλιοθήκη και υπόγειο χώρο 
στάθμευσης έως 200 θέσεων αυτοκινήτων. 

Παράλληλα, θα διαμορφωθεί κατάλληλα 
ο υπαίθριος χώρος του συγκροτήματος ώστε 
να αναδείξει όλο το έργο και θα συμπληρωθεί 
με το σχεδιασμό παιδικής χαράς στον κοινό-
χρηστο χώρο πρασίνου που θα διαχωρίζε-
ται με πεζόδρομο. Πρόκειται για ένα μεγάλο 
project που θα γίνει στην Δ’ δημοτική κοινό-
τητα, το οποίο σε συνδυασμό με την ανάπλαση 
του γηπέδου της Τούμπας και μια μελλοντική 
αξιοποίηση του κτιρίου της ΥΦΑΝΕΤ, θα δώσει 

άλλη αξία σε ολόκληρη την περιοχή. 

Η ιστορία του χώρου
Το ιστορικό κτιριακό συγκρότημα των 

στάβλων καταλαμβάνει ένα ολόκληρο οικο-
δομικό τετράγωνο, κοντά στο Παπάφειο, και 
ανήκει στην μεταοθωμανική περίοδο της πό-
λης. Χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως χώρος στάθ-

μευσης και συντήρησης των ιππήλατων αμα-
ξιδίων (κάρων), τα οποία χρησιμοποιούνταν 
για τη μεταφορά των σκουπιδιών της παλιάς 
Θεσσαλονίκης. 

Ωστόσο, εξαιτίας του εκσυγχρονισμού των 
μέσων καθαριότητας αλλά και της ανάπτυξης 
της πόλης τα συγκεκριμένα κτίρια έχασαν την 
αρχική τους λειτουργία και τα τελευταία χρό-
νια χρησιμοποιούνταν ως αποθήκες από δι-
άφορες υπηρεσίες του δήμου προκαλώντας 
μάλιστα φασαρία στην περιοχή και δημιουρ-
γώντας αναστάτωση στους κατοίκους. 

Το 2014 η διοίκηση του Γιάννη Μπουτάρη 
αποφάσισε να μεταφέρει τις όποιες δημοτι-
κές υπηρεσίες είχαν βρει «καταφύγιο» στους 
πρώην στάβλους σε καινούργιους χώρους. 
Τα επόμενα χρόνια, σε ένα από τα κτίρια του 
συγκροτήματος εγκαταστάθηκε το Φιλοξενείο 
Προσφύγων αιτούντων πολιτικό άσυλο που 
παραμένει ακόμη και σήμερα, ενώ το 2019 
επίσης ένα παλιό και ερειπωμένο κτίριο στους 
πρώην στάβλους «μεταμορφώθηκε» σε «Δω-
μάτιο Γειτονιάς».
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Στα προηγούμενα σημειώματα υπογραμμίστηκε ότι 
ο κυβισμός με τις επικολλήσεις ήταν στην αρχή της εν-
σωμάτωσης εξωτερικών αντικειμένων στη ζωγραφική. 
Λογική συνέπεια ήταν ότι λίγο μετά, με το «Ουρητήριο» 
(1917) του Marcel Duchamp (1887-1968), το αντικεί-
μενο καθαυτό ανεξαρτοποιήθηκε και αναβαθμίστηκε 
σε καλλιτεχνικό έργο, -αν ο καλλιτέχνης επέλεγε να το 
εντάξει σε έκθεση.  Ήταν το πέρασμα από την επιφάνεια 
στο χώρο και η μετατόπιση της καλλιτεχνικής θεωρίας. 
Ο καλλιτέχνης θα αποφάσιζε εκείνος “τι είναι” και “τι 
δεν είναι τέχνη”, ανεξάρτητα από τους ορισμούς της αι-
σθητικής. Επίσης, το πέρασμα στο χώρο, εννοούσε ότι 
η γλυπτική δεν θα παρέπεμπε μόνο στην  επεξεργασία 
μιας ύλης που ο καλλιτέχνης θα “σμίλευε”, αλλά θα ήταν  
συνδυασμοί των υλών τις οποίες θα συναρμολογούσε. Το 
Μνημείο για την Τρίτη Διεθνή (1919) του Vladimir Tatline 
(1885-1953) είναι το αντιπροσωπευτικό της ιδέας της 
κατασκευής. Xαρακτηριστικό αυτών των ιδεών είναι η 

λογική που τις συνδέει και που αναδρομικά, ο Αμερικα-
νός ιστορικός τέχνης Alfred Barr (1902-1981) κατέταξε 
στο βιβλίο του “Κυβισμός και Αφηρημένη Τέχνη” (1936), 
σε ένα συστηματικό οργανόγραμμα 26 κινημάτων από 
τον Cézanne (1839-1906) ως το 1930, -να προκύπτουν 
το ένα από το άλλο. Επίσης, το γαλλικό κίνημα των Νέων 
Ρεαλιστών που κινητοποίησε ο Pierre Restany (1930-
2003) τη δεκαετία 1960, ήταν η απευθείας συνέχεια του 
Duchamp. Ο Tinguely (1925-1991) συναρμολογούσε 
άχρηστες μηχανές, ο Arman (1928-2005) συσσώρευε 
οποιαδήποτε αντικείμενα, ο César (1921-1998) συμπίεζε 
αυτοκίνητα, ο Spoerri (1930) παγίδευε (ακινητοποιούσε) 
τα υπολείματα ενός γεύματος, ο Christo (1935), πακετά-
ριζε μια γέφυρα. Ο καλλιτέχνης έγινε κυρίως τότε ιδιο-
κτήτης μιας αποκλειστικά δικής του έννοιας (concept) 
της εργασίας.

*Η Εύη Κυρμακίδου είναι εικαστικός, υποψήφια 
Διδάκτωρ Πολυτεχνείου Κρήτης.
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ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ αυτό προαναγγέλει σε πρόσφατο 
άρθρο του ένα από τα εγκυρότερα ξένα περιοδικά “World 
Travel & Tourism Council” σκια-
γραφώντας σε δέκα μόλις σειρές 
τις τεράστιες επιπτώσεις στην Ελ-
ληνική οικονομία για το 2020 εξ 
αιτίας της δραματικής πτώσης του 
τουρισμού. Η Ελλάδα βγήκε από 
την κρίση με ατμομηχανή τον του-
ρισμό, διπλασιάζοντας τους του-
ρίστες το 2019 με πάνω από 31 
εκατομμύρια επισκέπτες. Δηλα-
δή έφθασε να καλύπτει ετησίως 
ο τουρισμός  το 20,6% του ΑΕΠ 
δίνοντας δουλειά σε 700.000 αν-
θρώπους. Με άλλα λόγια το 20% 
της απασχόλησης στην Ελλάδα, 
εξαρτάται από τον τουρισμό, ο οποίος εξ αιτίας της παν-
δημίας βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση. Ένα στα 
τρία εποχικά ξενοδοχεία δεν θα λειτουργήσουν φέτος και 
αυτό ήδη καταγράφεται σε αριθμούς ανέργων. Σύμφω-
να με τα επίσημα στοιχεία του ΟΑΕΔ μόνον τον Απρίλιο 
λόγω μηδενικών προσλήψεων στον τουρισμό δηλώθη-
καν 211.526 άνεργοι, αριθμός που αναμένεται ακόμα 
μεγαλύτερος και τον Μάϊο και τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με αναλυτικές προβλέψεις του Συνδέσμου 

Ελληνικών Βιομηχανιών οι καθαρές προσλήψεις στον 
τουρισμό για την περίοδο Μαρτίου – Ιουλίου 2020 θα 

είναι μειωμένες κατά 224.000 
άτομα με παράπλευρες απώλειες 
στους συνεργαζόμενους κλάδους 
με τον τουρισμό, ακόμη 141.000 
εργαζόμενους, χωρίς τους ανα-
λογούντες αυτοαπασχολούμε-
νους που υπολογίζονται ακόμη 
150.000 πληττόμενοι.

Το Εργατικό Κέντρο Θεσσα-
λονίκης βλέπει τα «μαύρα σύν-
νεφα» να πυκνώνουν προβλέπο-
ντας για φέτος ιστορικό χαμηλό 
ρεκόρ στην τουριστική κίνηση, 
γεγονός που θα δώσει την χαρι-
στική βολή στον κλάδο, οδηγώ-

ντας στην ανεργία περισσότερους από 300.000 ανθρώ-
πους. Προβλέψεις που δυστυχώς ήδη καταγράφονται 
στην πραγματική οικονομία και που λίγο ή πολύ όλοι 
αντιλαμβανόμαστε στο στενό τοπικό περιβάλλον μας.

Άδειες παραλίες, άδεια εστιατόρια, επιχειρήσεις εστί-
ασης που ψυχορραγούν γιατί ο κόσμος διαισθάνεται ότι 
έρχονται πολύ άσχημες μέρες. Με πάνω από 1.124.000 
ανέργους μόνον ως τον Απρίλιο και με τους περισσότε-
ρους εργαζόμενους με μισό μισθό, τα χρήματα πλέον δεν 

επαρκούν και το μέλλον γίνεται ολοένα και πιο αβέβαιο.  
Αυτή η εικόνα είναι ακόμα πιο αισθητή στην περιφέρεια, 
με έρημους δρόμους και λιγοστή κίνηση παντού. 

Τα επιλεκτικά μέτρα ανακούφισης στις επιχειρήσεις 
και στους εργαζόμενους μάλλον δεν επαρκούν και οι 
όποιες καθυστερήσεις συμβαίνουν ακόμη για την πλη-
ρωμή τους, μπορεί μεν να δίνουν χρόνο στην κυβέρνηση, 
αλλά επί της ουσίας επιμηκύνουν την άρρωστη κατάστα-
ση της οικονομίας. Χρειάζονται μέτρα με δίκαιη κατανομή 
για όλους και όχι επιλεκτικά. Για παράδειγμα, σε όλες τις 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι δηλώσεις φορολογίας επι-
χειρήσεων και φυσικών προσώπων πήγαν πίσω για τον 
Σεπτέμβριο και μόνον στην Ελλάδα οι φορολογούμενοι 
θα κληθούν σαν να μην συμβαίνει τίποτα να πληρώσουν 
κανονικά την 1η Ιουλίου. Στην ΑΑΔΕ όλες οι πληρωμές 
ρυθμίσεων των μειωμένων δόσεων λόγω covid19 εμφα-
νίζονται «κόκκινες» σαν να μην έγιναν και το …σύστημα 
ζητά από τους φορολογούμενους να πληρώσουν ξανά 
και με πρόστιμο (!) Τρέχουν οι φορολογούμενοι στις ΔΟΥ 
και λαμβάνουν απάντηση «ότι θα διορθωθούν όλα τον …
Σεπτέμβριο» (!) Αυτά και άλλα πολλά συμβαίνουν μόνον 
στην Ελλάδα και δυστυχώς δεν υπάρχει κανείς να δει την 
στρεβλή πραγματικότητα, στην οποία καθημερινά επιβι-
ώνουμε…

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 
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Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

Λαδάδικα. Η περιοχή με τους πέτρινους δρόμους 
και τα όμορφα διατηρητέα νεοκλασικά κτίρια και 
την μακρά ιστορία της. Ένα στολίδι της Θεσσαλο-
νίκης, μέσα στο κέντρο της και μια από τις ιστορι-
κές συνοικίες της πόλης, στην οποία κατοικούσαν 
Εβραίοι της Θεσσαλονίκης. Το όνομα της δόθηκε 
λόγω του εμπορίου λαδιού που γινόταν εκεί και για 
αιώνες αποτέλεσε ένα σημαντικό εμπορικό και οι-
κονομικό κέντρο.

Μόλις την επισκεφθείς περνώντας στο εσωτερι-

κό της μέσα από τα δρομάκια της νιώθεις αμέσως 
την αποσυμπίεση από τους έντονους ρυθμούς της 
καθημερινότητας και την αλλαγή της αύρας από 
τους γύρω εμπορικούς δρόμους. Η περιοχή είναι 
ορόσημο για την διασκέδαση της Θεσσαλονίκης, 
όπου στεγάζονται πολλά μπαρ, νυχτερινά κέντρα 
διασκέδασης, εστιατόρια και ταβέρνες. Το μεγαλύ-
τερο μέρος των τουριστών της Θεσσαλονίκης επι-
σκέπτεται τα Λαδάδικα, καθώς τόσο η ιστορία της 
όσο και η αρχιτεκτονική της τους μαγεύει.

Στο αφιέρωμα της Karfitsa για την ιστορική συ-
νοικία της πόλης μιλάει η ξεναγός Αναστασία Γαϊ-
τάνου για όσα εκπλήσσουν τους τουρίστες όταν τα 
επισκέπτονται, ο επιχειρηματίας Ευστράτιος Λυκο-
βαρδάκης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι επιχειρήσεις της περιοχής αλλά και το μέλλον 
της και στις σελίδες της στήλης φιλοξενείται το 
άρθρο του ομότιμου καθηγητή αρχιτεκτονικού και 
αστικού σχεδιασμού ΑΠΘ, Νίκου Καλογήρου για τα 
Λαδάδικα.

λαδάδικα
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Με την ονομασία «Λαδάδικα» είναι γνωστό σήμερα ένα τμήμα της 
αγοράς του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Ήταν πάντοτε ένα από τα πιο 
ζωντανά σημεία της πόλης εξ αιτίας της άμεσης γειτνίασης με τις λι-
μενικές εγκαταστάσεις. Η περιοχή, το μόνο αρχικά εκτός τειχών μέρος 
της πόλης ως τα μέσα του 19ου αιώνα, συνιστά οργανικό κομμάτι του 
ιστορικού εμπορικού κέντρου της σύγχρονης Θεσσαλονίκης και δέχε-
ται ποικίλες πιέσεις από την επέκταση και την αλλαγή των λειτουργιών 
του.

 Τα Λαδάδικα αποτελούν διακεκριμένη ενότητα τόσο λειτουρ-
γικά, με την ύπαρξη ειδικών χρήσεων, όσο και μορφολογικά, επειδή 
διατηρούν, σε μεγάλο βαθμό, τα χαρακτηριστικά της αρχικής πολεο-
δομικής και αρχιτεκτονικής συγκρότησης τους. 

 Τον 19ο αιώνα, η αγορά του λιμανιού γνώρισε διάφορες φά-
σεις ανάπτυξης, προσαρμοζόμενη στις ανάγκες που προέκυπταν από 
την αύξηση του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου της πόλης. Ο 
χώρος του βυζαντινού λιμανιού, που επιχωματώθηκε από τα πρώτα 
χρόνια της οθωμανικής περιόδου, διέθετε συγκριτικά πλεονεκτήματα 
για τη χωροθέτηση των οικονομικών δραστηριοτήτων του χονδρεμπο-
ρίου. Σε άμεση επαφή με τον Θερμαϊκό κόλπο, που ήταν τότε διαχωρι-
σμένος από την πόλη με το θαλάσσιο τείχος, η περιοχή έγινε ο φυσικός 
τόπος για τις εμπορικές θαλάσσιες δραστηριότητες.  

 Η αναγνώριση της εξέλιξης της περιοχής βασίζεται σε έρευ-
νες του ΑΠΘ και στις πληροφορίες που μας παρέχουν κείμενα και εικο-
νογραφικά ντοκουμέντα σε αρχεία και βιβλιοθήκες (Α. Γερόλυμπου, Ν. 
Καλογήρου, Κ. Τρακοσοπούλου, Β. Χαστάογλου, 1990, 1992, 1995). 
Στο προάστιο της αποβάθρας αναπτύχθηκαν διακεκριμένες ενότητες 
δραστηριοτήτων. Διακρινόταν η Αιγυπτιακή Αγορά (Μισίρ Τσαρσί) της 
οποίας το όνομα επιβιώνει στη σημερινή οδό Αιγύπτου, έξω από την 
πύλη της αποβάθρας, παράλληλα στο δυτικό τείχος. Η αγορά αυτή 
έπαιξε σημαντικό ρόλο στην οικονομική ζωή της πόλης, αποτελώντας 
το κέντρο εμπορίου των φαρμακευτικών και αρωματικών προϊόντων. 
Δυτικότερα βρισκόταν η περιοχή Ιστιρά, όπου διεξαγόταν το εμπόριο 
των σιτηρών που αποτελούσε κρατικό μονοπώλιο, με τη μέθοδο του 
Istira (φόρος σε είδος). Επίκεντρο της αγοράς αυτής ήταν η οδός Πω-
λητών Δημητριακών. Στο βορειοδυτικό τμήμα του επιχωματωμένου 
βυζαντινού λιμανιού ήταν αρχικά η περιοχή των βυρσοδεψείων, δρα-
στηριότητα που συρρικνώθηκε σταδιακά και μεταφέρθηκε δυτικότερα, 
προς το Μπέχτσιναρ.

 Μετά το 1845 άρχισε η έντονη οικοδομική δραστηριότητα. 
Δύο πυρκαγιές, του 1854 και του 1856, κατέστρεψαν καταστήματα στο 
Μισίρ Τσαρσί, αποθήκες δημητριακών, ξυλείας, βυρσοδεψεία και το τε-
λωνείο που βρισκόταν, τότε, δίπλα στην πύλη της αποβάθρας (κοντά 
στη σημερινή πλατεία Εμπορίου). Μετά το 1856 πραγματοποιήθηκε η 
ανοικοδόμηση με νέο εξορθολογισμένο σχέδιο που εγκρίθηκε από την 
Υψηλή Πύλη. Εφαρμόστηκε το γενικότερο πλαίσιο που θεσπίσθηκε με 
τον Οικοδομικό Κανονισμό του 1848, ως προς τις κατασκευαστικές 
μεθόδους για να μειωθεί ο κίνδυνος καταστροφής των κτιρίων από 
πυρκαγιά. 

 Η μορφή της περιοχής, όπως αναδιαμορφώθηκε, διασώθη-
κε στο τοπογραφικό σχέδιο του 1879 (Αρχείο Δήμου Θεσσαλονίκης). 
Περιλαμβανόταν νέα επέκταση με ορθογωνικό κάνναβο και επιχωμά-
τωση της παραλίας, όπου κατασκευάστηκαν νέες τελωνειακές εγκα-
ταστάσεις το 1875. Ο οθωμανικός εκσυγχρονισμός ολοκληρώθηκε με 
την τελική επέκταση της προκυμαίας κατά 170 μ., που άρχισε το 1899 

και δημιούργησε τον πυρήνα του σημερινού λιμανιού με τη δημιουρ-
γία δύο προβλητών και τον τεχνητό λιμενοβραχίονα. 

 Η πυρκαγιά του 1917, που κατέστρεψε ένα μικρό τμήμα στο 
ανατολικό και παραλιακό μέρος της περιοχής, έδωσε την ευκαιρία για 
την έναρξη της νεότερης φάσης εκσυγχρονισμού. Το αρχικό σχέδιο 
του Εμπράρ (1918), αντιμετώπιζε την περιοχή ως τμήμα του νέου επι-
χειρηματικού κέντρου και η οργάνωσή της ακολουθούσε απόλυτα το 
πνεύμα του ευρύτερου ανασχεδιασμού της πόλης, προβλέποντας τέσ-
σερα οικοδομικά τετράγωνα κατά μήκος της υπό διάνοιξη οδού Μη-
τροπόλεως. Η πρόταση αναθεωρήθηκε το 1921, αναπροσαρμόζοντας 
την οργάνωση του χώρου σε δέκα ακανόνιστα οικοδομικά τετράγωνα. 
Έτσι διασώθηκε μέρος της αγοράς, χωρίς να αποφευχθεί ο  μετασχη-
ματισμός της περιμετρικής ζώνης που ολοκληρώθηκε τις πρώτες με-
ταπολεμικές δεκαετίες, με τις διανοίξεις των μεγάλων αξόνων Τσιμι-
σκή – Σαλαμίνος και τις πολυώροφες οικοδομές. 

Τυπολογία του ιστού και αρχιτεκτονική των κτισμάτων
 Η αναγνώριση των χαράξεων του πολεοδομικού ιστού, όπως 

διαμορφώθηκαν διαχρονικά, φανερώνει την επιβίωση στοιχείων από 
διαδοχικές φάσεις εξέλιξης της περιοχής. 

Οι παλιότερες οικοδομικές νησίδες της Αιγυπτιακής Αγοράς διατη-
ρούν το χαρακτηριστικό επίμηκες σχήμα, στη λογική της γραμμικής δι-
άταξης των παραδοσιακών  οθωμανικών αγορών. Οι νησίδες των πα-
λιών βυρσοδεψείων είχαν αντίστοιχες, μικρότερου μήκους, μορφές. Οι 
συμπαγείς διατάξεις της περιοχής Ιστιρά παρουσιάζουν ορθολογικότε-
ρες διευθετήσεις στα πολεοδομικά σχέδια μετά το 1856. Οι επιμήκεις, 
κάθετες προς την παραλία, νησίδες του σχεδίου του 1879, διατήρησαν 
το αρχικό ορθογωνικό τους σχήμα.

 Τα καταστήματα και οι αποθήκες με τις διάφορες παραλλαγές 
αποτελούν τα κύτταρα του ιστορικού πολεοδομικού ιστού. Στις συνο-
λικές αποτυπώσεις της περιοχής που έγιναν στο πλαίσιο του ερευνη-
τικού προγράμματος του ΑΠΘ (1990) διακρίνονται με σαφήνεια χαρα-
κτηριστικοί τύποι των παραδοσιακών κτισμάτων. 

 Ο βασικός τύπος προκύπτει από τις παραλλαγές των παραδο-
σιακών κτισμάτων της αγοράς, όπως αυτά προσαρμόστηκαν στον αστι-
κό ιστό. Αρκετά καταστήματα, που ανοικοδομήθηκαν μετά το 1856, 
επιβιώνουν στις οδούς Αιγύπτου και Κατούνη. Είναι κατασκευασμένα 
από μεικτές τοιχοποιίες με λιθοδομές και οπτόλινθους. Η χρήση του 
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Η ελληνική κουζίνα συναντιέται με τις σύγχρονες τάσης της μαγειρικής στο Λούπινο, ένα με-
ζεδοπωλείο – μπαρ που ξεχωρίζει στα Λαδάδικα. Ο χώρος του ζεστός με εκλεπτυσμένη αισθητική 
γίνεται γρήγορα οικείος για κάθε επισκέπτη του. Το μενού του ξεχωρίζει για την ποιότητα και την 
μοναδικότητα των γεύσεων του, έχοντας ως επίκεντρο την μεσογειακή κουζίνα με θαλασσινά και 
κρεατικά. Σε κάθε επιλογή εξειδικεύεται, όπως στο κρέας, που έχει μια μεγάλη γκάμα από κρέατα 
ωρίμανσης, dry ager. Παράλληλα, στο βάθος υπάρχει και μπαρ, όπου μπορείς να απολαύσεις το 
ποτό σου ακούγοντας ωραία μουσική.

Και εφόσον διανύουμε το καλοκαίρι εμείς προτείνουμε τα εξής highlight από μενού: Γαριδο-
μακαρονάδα, κρητική δροσερή σαλάτα που παντρεύεται με φέτα και αρωματικό γιαούρτι, ψάρι 
ημέρας που φιλετάρεται μπροστά σας, αλλά και για τους κρεατοφάγους τα premium κρεάτα που 
τελειώνουν στο μαντέμι στο τραπέζι σας και κόβονται – σερβιρίζονται στα πιάτα σας κατευθείαν. 
Για ορεκτικό… χταπόδι μπουγιουρντί που δεν τον βρίσκεις εύκολα αλλού.

info: Κατούνη 4 , Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη τηλέφωνο 2310 535707

Λούπινο, Μεζεδοπωλείο - Μπαρ 

λαδάδικα

ξύλου περιορίστηκε στις στέγες και στα 
κουφώματα. Σημαντική καινοτομία ήταν 
η εισαγωγή σιδηρών υποστηλωμάτων, 
δοκών και ζευκτών. Σταδιακά αυξήθηκε 
η χρήση οπτοπλίνθων και κεραμιδιών, 
υλικά που ήταν πλέον διαθέσιμα από τις 
τοπικές βιομηχανίες (1880-1885).

 Διαφοροποιημένη είναι η εικόνα 
των αποθηκών της περιοχής του Ιστιρά 
κοντά στην οδό Σαλαμίνας, που χρονο-
λογούνται στις τελευταίες δεκαετίες του 
19ου αιώνα. Πρόκειται για διώροφες 
ορθογωνικές συμπαγείς οικοδομές με 
ορθολογική διάταξη ανοιγμάτων σε συ-
στοιχίες. 

 Τα νεότερα κτίσματα της περιοχής 
ανήκουν στη μεσοπολεμική φάση ανά-

πτυξης, με τη μερική εφαρμογή του αναθεωρημένου σχεδίου Εμπράρ. Ιδιαίτερα αξιόλογο 
είναι το μέτωπο πέντε μεσοπολεμικών κτισμάτων στην ανατολική πλευρά της οδού Κα-
τούνη που αποκαταστάθηκαν από την Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης. Είναι έργα των γνω-
στών αρχιτεκτόνων Ρουμπένς, Γραικού, Μανούσου και Ανδρόνικου με ποικίλες εκλεκτι-
κές εξωτερικές μορφολογίες. Ειδικά χαρακτηριστικά έχει το μεγάλο νεοκλασικό μέγαρο 
της Τράπεζας της Ελλάδος και της Εθνικής Τράπεζας. 

Οι προσπάθειες αποκατάστασης των Λαδάδικων
 Η περιοχή, όπως είχε διαμορφωθεί μέχρι τη δεκαετία του ΄80, χαρακτηριζόταν 

από τη συνύπαρξη καταστημάτων χονδρικής πώλησης, βιοτεχνιών και χώρων γραφείων 
στις περιμετρικές οικοδομές. Τη νύχτα η εικόνα μετασχηματιζόταν στους έρημους δρό-
μους με τη χαρακτηριστική δραστηριότητα του αγοραίου έρωτα σε ειδικούς χώρους ορό-
φων και ξενοδοχείων της περιοχής. 

 Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και ιστορική αξία του τμήματος της αγοράς του λι-
μανιού που διασώθηκε από την πυρκαγιά του 1917 και την ανεξέλεγκτη μεταπολεμική 
ανοικοδόμηση, αναγνωρίστηκε αρχικά από ελάχιστους ανθρώπους του πνεύματος που 
«γοητεύτηκαν» από τη συνύπαρξη παραδοσιακών δραστηριοτήτων και χρήσεων στο 
σκληρό αστικό τοπίο κοντά στο λιμάνι. 

Το 1985, με πρωτοβουλία του ΥΠΠΟ, η περιοχή κηρύχτηκε ως «ιστορικός τόπος». 
Το 1989 ολοκληρώθηκε ερευνητικό πρόγραμμα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ 
με αντικείμενο: «Διερεύνηση του τρόπου ανάπλασης αστικών ιστορικών τόπων. Η περί-
πτωση των Λαδάδικων Θεσσαλονίκης». Προτάθηκε η τροποποίηση του πολεοδομικού 
σχεδίου, με αποκατάσταση χαρακτηριστικών μετώπων, ώστε να διασωθούν ο πολεοδομι-
κός ιστός και το σύνολο των ιστορικών κτισμάτων. Παρά την ύπαρξη ελάχιστων νέων κέ-
ντρων διασκέδασης την εποχή της εκπόνησης, είχαν επισημανθεί έγκαιρα οι κίνδυνοι της 
υποβάθμισης, εάν δεν εφαρμοζόταν ολοκληρωμένο προγράμμα ελέγχου των χρήσεων 
και της δόμησης. Το 1992 τα Λαδάδικα εντάχθηκαν στο «Πρότυπο Σχέδιο Αναβίωσης και 
Ανάπτυξης του Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης» που χρηματοδοτήθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση του ρυμοτομικού διατάγματος με κατάργηση 
της διάνοιξης της οδού Μητροπόλεως ολοκληρώθηκε το 1994 παράλληλα με το σχέδιο 
των πεζοδρομήσεων και των παρεμβάσεων στο δημόσιο χώρο. Οι νέες ρυθμίσεις δεν 
συνδυάστηκαν με αυστηρό έλεγχο των χρήσεων και των παρεμβάσεων στα 80 κτίσματα, 
που κρίθηκαν διατηρητέα από το ΥΜΑΘ. 

 Με τα δεδομένα αυτά, οι πρωτοβουλίες ανακαίνισης και αξιοποίησης των κε-
λυφών αναλήφθηκαν από την ιδιωτική πρωτοβουλία με αποτέλεσμα την ραγδαία άνοδο 
των τιμών και την σχεδόν αποκλειστική κυριαρχία των χρήσεων αναψυχής. Ο έλεγχος με-
λετών από τη ΔΙΠΕΧΩ οφειλόταν, σε μεγάλο βαθμό, στη δραστηριοποίηση του στελέχους 
της υπηρεσίας αρχιτέκτονα Μίλτου Μαυρομάτη (Μ. Μαυρομάτης (επ.), 1996). Η υλοποί-
ηση των αποκαταστάσεων έγινε με παραδοσιακές και συμβατές τεχνικές και υλικά. Ωστό-

σο, το συνολικό αποτέλεσμα αδικήθηκε από μιαν εξωτερική εικόνα εντυπωσιασμού που 
επιδιώχθηκε σε συνδυασμό με τις εντατικές χρήσεις. Ο ουσιαστικά μοντέρνος χρηστικός 
χαρακτήρας των αρχικών κελυφών «εμπλουτίστηκε» με διακοσμητικά στοιχεία, χρώμα-
τα, επιγραφές και φωτισμούς που υπερτόνιζαν την εξωτερική «ιστορική ταυτότητα» των 
Λαδάδικων.

Η μονοδιάστατη τουριστική εικόνα οδήγησε στην ταχεία κατανάλωση του χώρου και 
στον κορεσμό, οδηγώντας στη σημερινή γενικότερη κρίση, χωρίς δυστυχώς να ανακόψει 
την επέκταση αντίστοιχων φαινομένων στη γειτονική περιοχή του παλιού Φραγκομαχαλά. 
Η νέα μεταμοντέρνα ταυτότητα της ιστορικής αγοράς ήταν ενδεχομένως αναπόφευκτη 
μέσα στο γενικότερο καθεστώς της ιδιόμορφης «αξιοποίησης» και «ιδιοποίησης» του 
ιστορικού χώρου από την εντατική εκμετάλλευσή του. Από την άλλη μεριά, αυτή η διαδι-
κασία οδήγησε στην ιδιότυπη ένταξη μιας περιθωριοποιημένης πολεοδομικής ενότητας, 
απορροφώντας οχλούσες δραστηριότητες από άλλες περιοχές του ιστορικού κέντρου 
που διατήρησαν μεικτές χρήσεις και κατοικίες.

(Βιβλιογραφία: «Τα Λαδάδικα», Νεώτερα Μνημεία Θεσσαλονίκης, ΥΠΠΟ-ΥΒΕ, 1985, 
σ.12-13, Α. Γερόλυμπου, Ν. Καλογήρου, Κ. Τρακοσοπούλου, Β. Χαστάογλου, Διερεύνηση 
του τρόπου ανάπλασης αστικών «ιστορικών τόπων». Η περίπτωση «Λαδάδικων» Θεσσα-
λονίκης, ερευνητικό πρόγραμμα: Τμ. Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, ΥΒΕΤ, 1990, 125 σ., A. Γερόλυ-
μπου, N. Καλογήρου, K. Tρακοσοπούλου, B. Xαστάογλου (1992), «Λαδάδικα Θεσσαλονί-
κης: Αναγνώριση της φυσιογνωμίας και προοπτικές διατήρησης ενός ιστορικού τόπου», 
Θεσσαλονίκη, Eπιστ. Eπετηρίς KIΘ, 1992, σ. 267-310, A. Γερόλυμπου, N. Καλογήρου, K. 
Tρακοσοπούλου, B. Xαστάογλου (1995), «Λαδάδικα Θεσσαλονίκης: Προτάσεις για μια 
ολοκληρωμένη διατήρηση», Αρχιτεκτονικά Θέματα, 29/1995, σ. 30-33, Μ. Μαυρομάτης 
(επ)., «Λαδάδικα». Από την εγκατάλειψη στη διάσωση. Το εγχείρημα μιας άλλης πολιτι-
κής της διατήρησης, ΥΠΕΧΩΔΕ-ΔΙΠΕΧΩ, Κ. Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 1996, 279 σ.).
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Ευσ. Λυκοβαρδάκης:  «Καθαριότητα, αστυνόμευση, στήριξη χρειάζεται η περιοχή»

«Κινδυνεύουμε να χάσουμε 
τα Λαδάδικα»

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει  ο Ευστράτιος Λυκοβαρδάκης, πρόε-
δρος και ταμίας του Συνδέσμου Επαγγελματιών στα Λαδάδικα, τονίζοντας 
ότι επιχειρηματίες της περιοχής κρατούν με «νύχια και με δόντια» τα κατα-
στήματα τους.  «Υπάρχουν μαγαζιά που δεν ανοίγουν το μεσημέρι, επειδή 
δεν έχουν δουλειά, λόγω κορονοϊού. Έχουμε λουκέτα. Ήδη πέντε μαγαζιά 
πωλούνται», εξηγεί μιλώντας στην Karfitsa. Σύμφωνα με τον ίδιο τα Λαδά-
δικα που κατάφεραν να κρατηθούν ζωντανά ακόμη και κατά την διάρκεια 
της οικονομικής κρίσης «αυτή την στιγμή κοντεύουν να χαθούν, λόγω της 
κατάσταση που έχει διαμορφωθεί».

Ζητούν καθαριότητα και αστυνόμευση
Πέρα από την μείωση της κίνησης στα μαγαζιά από την στιγμή που άρ-

χισαν να λειτουργούν ξανά, μετά το lockdown, η περιοχή αντιμετωπίζει και 

άλλα προβλήματα. Όπως εξηγεί ο κ.Λυκοβαρδάκης η καθαριότητα είναι ελ-
λιπής. «Τα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης είναι όπως η Πλάκα και το Ψυρρή 
της Αθήνας. Από εδώ περνάει ένα μεγάλο μέρος των τουριστών της πόλης. 
Παρ’όλα αυτά όμως σε εμάς και κατ’επέκταση στην περιοχή ο δήμος δεν 
δίνει καμία σημασία. Είμαστε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και 
μας έχουν τους κάδους με τα σκουπίδια ακριβώς μπροστά από τα μαγαζιά. 
Έχουμε παρακαλέσει να τους μεταφέρουν από εδώ ή να τοποθετήσουν υπό-
γειους κάδους, όμως δεν έχουν κάνει τίποτα. Κανείς δεν ασχολείται με τα 
προβλήματα μας. Ζητήσαμε τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα να έρχεται 
η υδροφόρα του δήμου να πλένει το πλακόστρωτο, αλλά από την ημέρα που 
βγήκε η νέα δημοτική αρχή έχοει έρθει μόλις δυο φορές», αναφέρει ο κ.Λυ-
κοβαρδάκης, ο οποίος προσθέτει ότι παρά το γεγονός ότι είναι 64 ετών, κάθε 
Σάββατο αναγκάζεται να καθαρίζει μόνος του τον δρόμο. Επιπλέον, ο ίδιος 
τονίζει ότι τα φρεάτια δεν καθαρίζονται συχνά με αποτέλεσμα κάθε φορά που 
σημειώνεται έντονη βροχόπτωση να πλημμυρίζουν καταστήματα. 

Η έλλειψη αστυνόμευσης είναι ένα ακόμη καίριο ζήτημα που αντιμετω-
πίζουν. Ο ίδιος μάλιστα υπογράμμισε ότι υπάρχουν αρκετά περιστατικά κλο-
πών.

«Ο Δήμος πρέπει να στηρίξει την περιοχή»
«Τα Λαδάδικα είναι παρατημένα, δεν τα υπολογίζει ο δήμος που βγάζει 

λεφτά και από τα τραπεζοκαθίσματα  και από τα αποδοτικά τέλη. Θα μπο-
ρούσαν να γίνουν πολλά πράγματα για να τονωθεί η περιοχή, όμως δεν γί-
νεται τίποτα.», υποστηρίζει ο κ.Λυκοβαρδάκης. Όπως τονίζει στην περιοχή 
πρέπει να γίνουν διάφορα πολιτιστικά δρώμενα που θα προσελκύσουν επι-
σκέπτες, να γίνουν παρεμβάσεις όπως να υπάρχει πιο έντονος φωτισμός, να 
τοποθετηθούν δημόσιες τουαλέτες για να εξυπηρετούνται οι τουρίστες. «Δεν 
υπάρχει ούτε μια όμορφη ταμπέλα που να λέει ‘’εδώ είναι τα Λαδάδικα, σε 
διάφορες γλώσσες’’», σημειώνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου.

Σε ερώτηση πως πιστεύει πως θα είναι τα Λαδάδικα σε μια 10ετία από 
τώρα, ο ίδιος απαντάει: «Δεν ξέρω, είναι άγνωστο. Τα πράγματα είναι πάρα 
πολύ ρευστά».

Ένα από τα new entry στο χώρο του κρασιού και της γαστρονομίας της Θεσσαλονίκης είναι 
ο Άκρατος Οίνος. Άνοιξε το 2019 στα Λαδάδικα και έκτοτε έχει γίνει talk of the town για τους 
λάτρεις του οίνου και τον ποιοτικών μεσογειακών γεύσεων. Η επιλεγμένες ετικέτες κρασιών 
συνδυάζονται απολαυστικά ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους με την ελληνι-
κή μεσογειακή κουζίνα με επιλογές τόσο σε θαλασσινά όσο και σε κρεατικά, με χειροποίητα 
προϊόντα από Έλληνες παραγωγούς. Από την πρώτη στιγμή που θα μπεις στον χώρο προϊδε-
άζεσαι ότι έχει επισκεφθεί ένα μαγαζί που γνωρίζει καλά τα πάντα γύρω από τον οίνο. Ο χώ-
ρος του διατηρητέου κτιρίου που στεγάζεται ο Άκρατος Οίνος συνδυάζει το παραδοσιακό με 
το μοντέρνο, δημιουργώντας έναν φιλόξενο χώρο, υπό την υπόκρουση ποιοτικής μουσικής. 
Εμείς δοκιμάσαμε και σας συστήνουμε τα εξής πιάτα: Τηγανιστές πατάτες με σωταρισμένο 
κιμά, αυγό και στάκα Χανίων, κριθαρότο με μοσχαράκι κοκκινιστό, ριζότο άγριων μανιταριών 
με λάδι τρούφας, σαρδέλες στη σχάρα παντρεμένες με φρέσκια ντομάτα και φρυγανισμένο 
ψωμί.

Info: Κατούνη 11 Λαδάδικα Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο: 2310 534 405 και 6945675031, 
instagram: akratosoinos.19 και facebook: Άκρατος Οίνος 

Άκρατος Οίνος
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Γευστικούς παραδοσιακούς θησαυρούς της όμορφης λεβεντογέννας Κρήτης έχει 
εντάξει στη γαστρονομία της Θεσσαλονίκης το εστιατόριο «Αθιβολή». Από το 2008 έχει 
κατακτήσει τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, καθώς μέσα στο ζεστό και 
φιλόξενο χώρο του στα Λαδάδικα σερβίρει  ιδιαίτερες κρητικές γεύσεις. Τα πιάτα με τα 
φρέσκα προϊόντα, η ντόπια κρητική ρακί, η μουσική με ακούσματα του μεγάλου Ξυλού-
ρη, του Σκουλά έως και του Χαρούλη, σου δίνουν την αίσθηση ότι βρίσκεσαι στην Κρήτη. 
Μερικά από τα πιάτα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις είναι τα εξής: ξύγαλο, πηχτό-
γαλο, σφακιανή πίτα, αλλά και το γαμοπίλαφο, χοχλιούς, απάκι και καπνιστή μπριζόλα. 

Info:  Κατούνη 15, Λαδάδικα Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο: 231 050 8509

Αθιβολή: Η κρητική παράδοση στα Λαδάδικα

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ

«Αν δεν περπατήσεις τα Λαδάδικα μέσα από τα δρομάκια, δεν έχεις δει τίποτα»

Το τρίπτυχο που εντυπωσιάζει 
τους τουρίστες στα Λαδάδικα

Είτε μόνοι είτε με γκρουπ τουρίστες από κάθε χώρα του εξωτερικού ή κάθε πόλη της 
Ελλάδας που έρχονται στη Θεσσαλονίκη, στη λίστα με τα μέρη που θέλουν να επισκε-
φθούν είναι τα Λαδάδικα. Το γεγονός ότι βρίσκονται στο κέντρο της πόλης σε συνδυασμό 
με το ιστορικό τους υπόβαθρο αλλά και τα εστιατόρια και τους χώρους διασκέδασης τα 
καθιστά πόλο έλξης.

Η πρόεδρος του συνδέσμου ξεναγών Θεσσαλονίκης Βόρειας Ελλάδας Αναστασία Γα-
ϊτάνου μιλώντας στην Karfitsa εξηγεί τί γοητεύει του επισκέπτες της περιοχής περισσό-
τερο. «Στην πλειονότητα τους αρέσει που βλέπουν ότι πίσω από από τα μοντέρνα κτίρια 
κρύβονται τα παλιά. Είναι λες και ξαφνικά ανοίγεται μια περιοχή μπροστά τους που δεν 
περίμεναν να την δουν», περιγράφει η ίδια και συμπληρώνει πως: «κάτι ακόμη που τους 
κάνει εντύπωση, ανάλογα βέβαια από ποια χώρα έρχονται, είναι το πλήθος των μαγαζιών, 
αλλά και του κόσμου που συγκεντρώνεται στην περιοχή. Έτσι λοιπόν τα παλιά κτίρια, η 
ζωντάνια της περιοχής και ο συνδυασμός με την ιστορία είναι το τρίπτυχο που κάνει εντύ-
πωση στους τουρίστες».

Οι Έλληνες κάθε ηλικίας, σύμφωνα με την ξεναγό, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό του-
ριστών που ξεναγούνται στα Λαδάδικα. Το υπόλοιπο ποσοστό είναι ξένοι που έρχονται 
με οργανωμένα πολυήμερα γκρουπ, ενώ αρκετοί τα επισκέπτονται και μόνοι τους. Όπως 
εξηγεί η ξενάγηση στην περιοχή ενδείκνυνται μόνο περιπατητικά και συνήθως έχει ένα 
συγκεκριμένο θέμα. Από την άλλη, εκείνοι που έχουν περιορισμένο χρόνο, αρκούνται να 
πάρουν μια κλεφτή ματιά περιμετρικά της περνώντας από την Παραλιακή, ωστόσο όπως 
σημειώνει η κα Γαϊτάνου «αν δεν περπατήσεις τα Λαδάδικα μέσα από τα δρομάκια, ουσια-
στικά δεν έχεις δει τίποτα. Άλλωστε, ειδικά τα Άνω Λαδάδικα δεν φαίνονται καθόλου από 
τον δρόμο».

Τα Λαδάδικα έχουν περιθώριο βελτίωσης
Μια από τις ερωτήσεις που κάνουν οι επισκέπτες που βρίσκονται στην περιοχή είναι 

«γιατί τα συντριβάνια είναι παρατημένα και δεν λειτουργούν», μας αναφέρει η πρόεδρος 
των ξεναγών. «Τους κάνει να αναρωτιούνται γιατί είναι έτσι. Βέβαια αυτό ισχύει και για 
άλλες περιοχές», λέει η ίδια.

Ερωτηθείσα αν τα Λαδάδικα έχουν περιθώριο να βελτιωθούν και να γίνουν πιο θελ-
κτικά στους επισκέπτες τους η κα Γαϊτάνου απαντάει «ναι» και προσθέτει ότι: «ένας καλ-
λωπισμός και εξωραϊσμός του χώρου θα βοηθούσε. Φτάνει όμως από την στιγμή που θα 
γίνει να μπορεί να συντηρείται. Να μην γίνει ένα ακόμη έργο που μετά θα παρατηθεί. Η 
συντήρηση είναι πάρα πολύ σημαντική». Όπως εξηγεί θα μπορούσαν να γίνουν διάφορες 
παρεμβάσεις όπως για παράδειγμα μπροστά από παλιά κτίρια να υπάρχουν φωτογραφί-
ες που θα αναφέρουν την ιστορία τους, να υπάρχουν μικρές οριοθετημένες διαδρομές ή 
ακόμη και ένα μικρό μουσείο για τα Λαδάδικα. «Ένα μικρό δωμάτιο θα αρκούσε για ένα 
μίνι μουσείο. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν. Θα πρέπει λοιπόν να 
συνδυαστεί από την μια το φαγητό και η διασκέδαση που προσφέρει η περιοχή πλέον με 
το ιστορικό της υπόβαθρο, θυμίζοντας την ιστορία της στους κατοίκους και μαθαίνοντας 
την στους επισκέπτες», τονίζει.
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Τα «μαύρα σημεία» 
των Λαδάδικων

streets_of_skg

Ένα δέντρο που βρίσκεται σε πεζοδρόμιο της οδού Πολυτεχνείου, μπροστά από την Περι-
στερίου έχει απλωθεί με αποτέλεσμα το τσιμεντένιο τοίχος που είχε τοποθετηθεί περιμετρικά 
του να έχει σπάσει και να είναι ετοιμόρροπο να πέσει στα πόδια των περαστικών. Σύμφωνα με 
δηλώσεις του προέδρου και ταμία του συνδέσμου επιχειρηματιών στα Λαδάδικα, Ευστράτιου 
Λυκοβαρδάκη στην Karfitsa, από πέρυσι τον Σεπτέμβριο έχει καλέσει τον Δήμο Θεσσαλονίκης 
για να επιληφθεί του προβλήματος, αλλά ακόμη δεν έχει γίνει κάποια εργασία στο σημείο για 
να προληφθεί ενδεχόμενο ατύχημα σε περίπτωση που πέσει το πεζουλάκι.

Θύμα βάνδαλων έχει πέσει η ταμπέλα που υπάρχει στην πλατεία Μοριχόβου, 
στην οποία καταγράφεται συνοπτικά η ιστορία των Λαδάδικων, στην ελληνική και 
την αγγλική γλώσσα. Σε διάφορα σημεία έχουν προκληθεί φθορές, όπου η ανάγνω-
ση των κειμένων είναι αδύνατη.

Από τα προβλήματα δεν λείπουν και τα διπλοπαρκαρισμένα. Ένα θέμα που εντο-
πίζεται σε όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν θα μπορούσε να λείπει και από τα 
Λαδάδικα. Τόσο αυτοκίνητα και φορτηγά όσο και δίκυκλα καβαλούν πεζοδρόμια 
και εμποδίζουν την εύκολη πρόσβαση σε πεζούς.

Το πλακόστρωτο που υπάρχει σε όλο το μήκος της περιοχής σε αρκετά σημεία 
έχει σπάσει ή έχει φθαρεί.

Δυο συντριβάνια έχουν τα Λαδάδικα, όμως και τα δυο δεν λειτουργούν. Παρότι κοσμούν 
δυο από τις πιο πολυσύχναστες πλατείες του κέντρου έχουν παραδοθεί στην τύχη τους.

Σκουπίδια, παράνομα παρκαρισμένα 
οχήματα, σπασμένο πλακόστρωτο, και 

… ετοιμόρροπα σημεία, είναι μερικά από 
τα «μαύρα σημεία» στην περιοχή των 

Λαδάδικων.
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AGORA

Τσάντες Βύρσα ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ, kafe-passion project

Lioli

Ethereal Senses

ΔΕΣΠΕΡΑΙ- ΜεζεδοπωλείοΙπποπόταμος Καφενείο-Μεζεδοπωλείο

Κάθε εβδομάδα η Karfitsa σας παρουσιάζει 
το επιχειρείν της Θεσσαλονίκης. Μαγαζιά και 
επιχειρήσεις της πόλης, διαχρονικά με ιστορία και 
new entrys που ξεχωρίζουν για τις υπηρεσίες τους.

H «Βύρσα» αποτελεί ένα ελληνικό Εργαστήριο 
Δερμάτινων Ειδών από τη Θεσσαλονίκη. Προσφέρει 
χειροποίητα προϊόντα σε υψηλή ποιότητα και 
καλαισθησία. Θα βρείτε τσάντες κάθε είδους, 
αξεσουάρ, πορτοφόλια και άλλα συναφή προϊόντα. 
Επιπλέον, αναλαμβάνει και χονδρική διάθεση, όπως 
επίσης επιδιορθώσεις.

Social Media: Facebook: virsa1983, 
Instagram: virsa_bags, Website: www.virsa.gr

Τα καφεκοπτεία ΚΥΦΩΝΙΔΗ με το kafe-passion project, 
αλλάζουν τα δεδομένα σας στον Freddo Espresso και όχι 

μόνο! Η πατέντα της εταιρείας για ένα ποτήρι που θα κρατάει 
το freddo σας παγωμένο με τον πάγο έξω από τον καφέ σας 

ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην καφεστίαση.
Info: Απολαύστε τον καφέ σας στο Kold Cup στην Θεμιστοκλή 

Σοφούλη 17 στην Καλαμαριά ή παραγγείλτε το on line 
στο www.koldcup.com Για παραγγελίες/ενημερώσεις 

επιχειρηματιών καφεστίασης τηλεφωνήστε καθημερινά στο 
6975855509

Το no 1 pet grooming στην καρδιά του κέντρου της 
Θεσσαλονίκης! Όσοι έχετε τετράποδους φίλους γνωρίζετε πως 

ειδικά αυτήν την εποχή χρειάζονται την τέλεια περιποίηση 
για το τρίχωμά τους. Ο έμπειρος groomer Δημήτρης κάνει το 

μπανάκι και το κούρεμά τους απόλαυση! Επίσης, θα βρείτε 
πολλά pet προϊόντα για τον αγαπημένο σας φίλο!

Info: Αλ. Σβώλου 43, τηλ: 2310 2310 24,
Instagram: petgrooming_skg

Η top επιλογή για αρώματα και όχι μόνο! Στο Lioli 
θα βρείτε αρώματα γαλλικά, υψηλή ποιότητας και 
μεγάλης διάρκειας χωρίς συντηρητικά! Επίσης, για 
το summer season το Lioli λανσάρει στην συλλογή 
του ενυδατικό λάδι με χρώμα για τέλειο ηλιοκαμένο 
δέρμα, λάμψη και το καλύτερο; Στο άρωμα της 
επιλογής σας! Μια πλήρη γκάμα σας περιμένει!

Info: Πλατεία Δημοκρατίας 4, τηλ: 2310 54 52 52, 
Eshop: www.lioli.gr, Instagram lioli_arome

Στην Τσιμισκή 84, θα βρείτε το ινστιτούτο ομορφιάς που αναζητάτε για ένα τέλειο 
αποτέλεσμα υπηρεσιών. Η έμπειρη αισθητικός Ειρήνη Τσακλιώτη και οι συνεργάτες 

της μας προτείνουν για την περίοδο του καλοκαιριού: lash lift για ακαταμάχητες 
γυριστές βλεφαρίδες με βαφή σαν να φοράς μάσκαρα, βαθύ καθαρισμό προσώπου 

και permanent brow make up για το τέλειο μόνιμο σχήμα στα φρύδια σας! Στο etheral 
senses οι προσφορές του καλοκαιριού ξεκίνησαν και οι επαγγελματίες του χώρου σας 

περιμένουν! Info: Τσιμισκή 84, τηλ: 2310 250 252, Instagram: ethereal_senses

Μια εξαιρετικά έντιμη προσπάθεια φαγητού στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης , με διάθεση αληθινής απόλαυσης, 
προσφέρει το Δεσπεραί, στην ομώνυμη μικρή οδό του 

κέντρου. Το παρεΐστικο κλίμα και η ατμόσφαιρα που 
θυμίζει παλαιό σπίτι, με κεντημένα εργόχειρα, πίνακες 

από αυτούς που θα συναντούσες σε αστικά σαλόνια και η 
ζωντανή μουσική, θα σας κάνουν να περάσετε υπέροχες 
βραδιές. Στο Δεσπεραί φάε με τη ψυχή σου, διασκέδασε 

με την καρδιά σου και μοιράσου στιγμές.
info: Δεσπεραί 23, Θεσσαλονίκη, Τηλ. Επικ/νίας: 231 023 

7531, Ώρες λειτουργίας: 09:00-03:00

Στη σκιά του σημαντικότερου μνημείου της πόλης, 
με θέα τη Ροτόντα, ο Ιπποπόταμος είναι η ιδανική 
καλοκαιρινή απόδραση, στην καρδιά της πόλης, 
σε ένα μέρος δροσερό, κάτω από το αιωνόβιο 
πλατάνι, πίνοντας τον πρώτο καφέ της ημέρας ή 
απολαμβάνοντας με τη παρέα σας, εκλεκτά μεζεδάκια. 
Η vintage αισθητική και οι μουσικές επιλογές θα είναι 
ένα νοσταλγικό ταξίδι στον χρόνο.
Info: Πλ.Αγίου Γεωργίου 7, Ροτόντα, Τηλ. Επικ/νίας: 231 
020 1232, Ώρες λειτουργίας: 09:30-03:30

Επιμέλεια: Κατερίνα Χαρκιολάκη  
(contact: katerina_harkiolaki, 
email: harkiolakiaikaterini@gmail.com)

Για τους μικρούς μας φίλους

Must προϊόντα

Βγαίνω έξω

Ομορφιά

Pets

Τα καταστήματα Pets λειτουργούν από το 1996 
και προσφέρουν στους μικρούς φίλους μας τις 
ποιοτικότερες τροφές και αξεσουάρ, καθώς και 
υπηρεσίες κτηνιάτρου και καλλωπισμού, πάντα στις 
καλύτερες τιμές της αγοράς. Ακόμη παρέχουν δωρεάν 
διανομή στον χώρο σας!

Info: Αγίας Θεοδώρας 9 και Βασιλέως Ηρακλείου 21, 
στη Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310267575  

Dirty Dog
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Ανασχηματισμός προς....το κέντρο 

"Κανείς δεν είναι μόνος του" ΠΚΜ: Στα σκαριά "εργαλείο" 
κατά της ανεργίας 

Δίπλα στην ΠτΔ ο Εξαδάκτυλος 

Περιμένοντας στο τηλέφωνο Ενημερωτικό καφεδάκι 
για τον Γιάνη Βαρουφάκη 

Ανεξαρτήτως ημερομηνίας υλοποίησης του ανασχη-
ματισμού ή των διορθωτικών κινήσεων, όπως ήταν ο χα-
ρακτηρισμός του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, 
το μήνυμα της διεύρυνσης προς το κέντρο, μέσα από τα 
πρόσωπα που θα επιλέγουν, είναι σχεδόν σίγουρο πως 
θα σταλεί. Δεν είναι μόνο το όνομα του πρώην υπουργού 
και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Ευάγγελου Βενιζέλου 
που ακούγεται, με τον ίδιο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδε-
χόμενο, αλλά άτομα τα οποία τον γνωρίζουν καλά να το-
νίζουν πως όλα θα είναι διαφορετικά εάν αυτή η πρόταση 
λάβει επίσημο χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση το όνομα 
του κ. Βενιζέλου δεν είναι το μόνο από παλιά «πράσινα» 
στελέχη που έχουν βρεθεί σε υπουργικές θέσεις που 
ακούγεται. Στα αυτιά μας φτάνουν και άλλα ονόματα από 
πάλαι ποτέ στελέχη πρώτης γραμμής του τότε ΠΑΣΟΚ.

Εντυπωσιάστηκε από το ψυχικό σθένος και την υπε-
ρηφάνεια με την οποία αντιμετωπίζουν και ξεπερνάνε 
τα εμπόδια της ζωής, άτομα κωφά που βασίζονται στις 
υπόλοιπες αισθήσεις τους για να ανταπεξέλθουν στη κα-
θημερινότητα τους, ο Υφυπουργός Εσωτερικών με αρμο-
διότητα Μακεδονία και Θράκη. Ο Θεόδωρος Καράογλου 
επισκέφθηκε το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών στη Θεσσαλονίκη 
και  τις εγκαταστάσεις του Συλλόγου «ΣΥΖΩΗ».  Στο ση-
μείο που στάθηκε, ήταν το χαμόγελο των κωφών συναν-
θρώπων μας και όπως σχολίασε ο ίδιος, ή στάση αυτή 
μας διδάσκει όλους ότι δεν πρέπει ποτέ «να το βάζουμε 
κάτω». Δέσμευση του Υφυπουργού η στήριξη των προ-
νοιακών δομών, στέλνοντας το μήνυμα ότι κανένας δεν 
είναι μόνος. Δεδομένη η συμπαράσταση και η υποστήριξη 
του ιδίου.

Μια μεγάλη συνέντευξη τύπου πληροφορούμαστε 
πως ετοιμάζει ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Πε-
ριβάλλοντος Κώστας Γιουτίκας για την παρουσίαση του 
«Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργα-
σίας». Ο κ. Γιουτίκας έχει περιοδεύσει σε περιοχές της Κε-
ντρικής Μακεδονίας έχοντας ενημερωτικές συναντήσεις 
με δημάρχους, προέδρους επιμελητηρίων και εκπροσώ-
πους παραγωγικών φορέων και παράλληλα ζητώντας 
την συνδρομή τους στην υλοποίηση ενός εργαλείου ανά-
πτυξής που θα δίνει στοιχεία για τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας και τις διαθέσιμες θέσεις, το ποσοστό ανεργίας 
και το ΑΕΠ ανά περιοχή. Θα είναι η μοναδική βάση δεδο-
μένων που θα έχει στοιχεία για την Κεντρική Μακεδονία 
αλλά και κάθε νομό της ξεχωριστά. 

Το πρόσωπο που έχει συνδεθεί στην Ελλάδα σχετικά 
με την ενημέρωση που αφορά την υγειονομική κρίση και 
την πανδημία κορονοϊού και είχαμε συνηθίσει όλοι, ήταν 
ο γνωστός Λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας. Ωστόσο, 
στην ενημέρωση που παρείχαν στην Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της 
Δημόσιας Υγείας, σχετικά με την μέχρι στιγμής εμπειρία 
τους, στην άκρως τιμητική θέση δίπλα στην Αικατερίνη 
Σακελλαροπούλου βρέθηκε ο Πρόεδρος του Πανελληνί-
ου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.

Για άλλους, ειδικά όσους αμφιβάλλουν για την πα-
ραμονή τους στην κυβέρνηση, το άκουσμα ενός επικεί-
μενου ανασχηματισμού και μάλιστα ο χαρακτηρισμός 
«διορθωτικές κινήσεις» που δείχνει ξεκάθαρα πως ο 
πρωθυπουργός δεν είναι ευχαριστημένος από το παρα-
γόμενο έργο κάποιων και θα τους αφαιρέσει το υπουρ-
γικό χαρτοφυλάκιο, είναι μια αν μη τι άλλο δυσάρεστη 
εξέλιξη. Για άλλους όμως που πιστεύουν πως έφτασε η 
στιγμή για να συμμετέχουν και οι ίδιοι στη κυβέρνηση, 
λαμβάνοντας και τα ανάλογα μηνύματα από το περι-
βάλλον του πρωθυπουργού, η εξέλιξη αυτή είναι άκρως 
θετική. Στην Θεσσαλονίκη δύο είναι τα ονόματα που περι-
μένουν το ευχάριστο τηλεφώνημα και ράβουν υπουργικό 
κοστούμι… Ή μήπως ταγιέρ;

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του 
ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης, ο οποίος έχει κρατήσει την 
έδρα της Α’ εκλογικής Περιφέρειας της πόλης, άρα θε-
ωρείται βουλευτής Θεσσαλονίκης. Τηρώντας τα μέτρα 
προστασίας κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, ο Γιάνης 
Βαρουφάκης απολαμβάνοντας τον καφέ του ενημερώ-
θηκε για το έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης και τον υπό 
κατασκευή σταθμό Βενιζέλου, από την Κίνηση Πολιτών 
για την Διατήρηση των Αρχαιοτήτων.
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Όχι άλλη Μετρολογία

Πρόεδρος ο Θ. Κουλουτμπάνης Συνάντηση Αλ. Θάνου και Αν. Χαλκιάς στην Κασσάνδρα

Μεγάλη Αμερικανική επένδυση προ των 
πυλών

Ο καλύτερος Υπουργός και ο.... Έλβις

Από  την υπογραφή της σύμβασης στις 7 Απριλίου 
2006 και την έναρξη των εργασιών εργασίες κατασκευ-
ής του Μετρό Θεσσαλονίκης στα τέλη Ιουνίου του 2006, 
έχουν περάσει 14 ολόκληρα χρόνια. Ωστόσο το έργο 
αντί να έχει ολοκληρωθεί, παραμένει πρώτο θέμα την 
πόλη ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σίγουρο θέμα πο-
λιτικής αντιπαράθεσης και σημείο επισκέψεων πολιτικών 
προσώπων κυβερνητικών και της αντιπολίτευσης. Στο 
πλαίσιο αυτό εργοτάξια του υπό κατασκευή Μετρό επι-
σκέφθηκαν την περασμένη Τετάρτη με διαφορά λίγων 
ωρών, τόσων ώστε να κινδυνέψουν να πέσει ο ένας πάνω 
στον άλλον, δύο Γενικοί Γραμματείς. Ο Γενικός Γραμμα-
τέας Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης για να μας θυμί-
σει μέσω της επίσκεψης αυτής, τα λόγια του υπουργού 
υποδομών και δικτύων Κώστα Καραμανλή ότι το έργο θα 
έχει ολοκληρωθεί Απρίλιο του 2023. Για να έρθει αμέ-
σως μετά ο Γενικός Γραμματέας επικεφαλής του ΜέΡΑ25 
Γιάνης Βαρουφάκης και να δηλώσει πως δεν υπάρχει πε-
ρίπτωση το έργο να ολοκληρωθεί το 2023. Τα συμπερά-
σματα δικά σας…

Ένας άνθρωπος της πιάτσας και δραστήριο μέλος του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, εξελέγη 
πρόεδρος του Συνδέσμου συμβούλων Επιχειρήσεων. Ο 
Θάνος Κουλουτμπάνης θα έχει δύσκολο έργο με δεδο-
μένη την ανάγκη επανεκκίνησης του επιχειρείν ειδικώς 
σε μια περιοχή που νοσεί δραματικά σ’ αυτόν τον τομέα. 
Καλή δύναμη του ευχόμαστε…

Την Κασσάνδρα επισκέφτηκε ο τομεάρχης τουρισμού 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Θά-
νος ο οποίος έγινε δεκτός από τη δήμαρχο Αναστασία 
Χαλκιά. Βασικό αντικείμενο συζήτησης ήταν τα κρίσι-
μα ζητήματα που προκύπτουν με την αντιμετώπιση του 
covid-19 και στις κοινές δράσεις τουριστικής προβολής.

Η δήμαρχος Κασσάνδρας επικοινώνησε με το Υπουρ-
γείο Τουρισμού, προσπαθώντας να να δώσει άμεση λύση 
στο μείζον πρόβλημα των τουριστικών καταλυμάτων, 
που αφορά στην εξεύρεση ενός καταλύματος καραντίνας 
στην Κασσάνδρα για να απαλλαγεί το σύνολο των κατα-
λυμάτων και μικρών ξενοδοχείων από το να δεσμεύουν 
δωμάτια καραντίνας εντός των επιχειρήσεων τους. Στη 
σύσκεψη μετείχαν ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Αστέριος 
Κατσάνης, η πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμου, Μαρία 
Παπαδημητρίου και ο πρόεδρος της ΚΕ.ΔΗ.Κ, Ηρακλής 
Λειβαδιώτης. Η δήμαρχος Κασσάνδρας και ο τομεάρχης 
Τουρισμού της Π.Κ.Μ. συμφώνησαν σε μια άμεση, δυνα-
τή και εποικοδομητική συνεργασία προκειμένου ο Δήμος 
Κασσάνδρας να προβάλλεται τουριστικά με τους πιο σύγ-
χρονους όρους.

Είδηση, έδωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γε-
ωργιάδης κατά την παρουσία του στην Θεσσαλονίκη για 
την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας για την δημι-
ουργία του « Διεθνούς Κέντρου Επιτάχυνσης Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού». Ο κύριος Γεωργιάδης αφού ευχαρί-
στησε τις ΗΠΑ για την στήριξη τους στην Ελληνική οικο-
νομία με πολλαπλές επενδύσεις, δήλωσε χωρίς να δώσει 
περισσότερα στοιχεία « σύντομα θα έχουμε και χαρμό-
συνες ανακοινώσεις για άλλη μια μεγάλη Αμερικανική 
επένδυση στην Ελλάδα», γνωστοποιώντας με τον τρόπο 
αυτό μια επένδυση πολλών εκατομμυρίων που μπορεί 
να σημαίνει και πολλές θέσεις εργασίας.

Φιλοφρονήσεις αντάλλαξαν οι δυο Υπουργοί της 
κυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωρ-
γιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρα-
κάκης κατά την παρουσία τους στην Θεσσαλονίκη. Ο κ. 
Γεωργιάδης εξέφρασε την συμπάθεια και την μεγάλη 
του εκτίμηση στο πρόσωπο του Κυριάκου Πιερρρακάκη 
τονίζοντας μάλιστα « ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι ο 
καλύτερος Υπουργός του Ελληνικού κράτους, βάζω και 
τον εαυτό μου σε αυτή τη σύγκριση». Η απάντηση του κ. 
Πιερρακάκη ήρθε μόλις πήρε τον λόγο, « το να σε βάζουν 
να μιλήσεις μετά τον Άδωνι Γεωργιάδη είναι σαν να σε 
βάζουν να τραγουδήσεις μετά τον Έλβις», είπε  ανταποδί-
δοντας την φιλοφρόνηση.
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Ποιες αλλαγές ετοιμάζει ο Ζέρβας

Ήρθε η σειρά των μπαμπάδων Βαφτίσια πολύ … σχολαστικά

Οι … βλαπτικές μεταβολές Ηγετικό ρόλο ανέλαβε ο Γάκης 

 Τις αλλαγές στο σχήμα διοίκησής του σκέφτεται από 
τώρα ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας. 
Σε πηγαδάκια που γίνονται στο δημαρχείο μπορεί να 
ακούγονται διάφορα ονόματα, ωστόσο οι όποιες ανα-
κοινώσεις του κ.Ζέρβα θα γίνουν τον Σεπτέμβριο με τη 
συμπλήρωση ενός έτους από την ανάληψη των αρμοδι-
οτήτων. Ο δήμαρχος αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. 
Το σίγουρο είναι πως ο μόνος «ακούνητος» για όλη την 
τετραετία είναι ο ίδιος. ‘Ολες οι υπόλοιπες θέσεις είναι 
ρευστές και παίζονται.... 

αφορμή τη γιορτή του πατέρα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν κυριολεκτικά από φωτογραφίες μπα-
μπάδων. Μεταξύ αυτών, ξεχώρισαν οι αναρτήσεις γεμάτες αγάπη και αναμνήσεις του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονί-
ας, Απόστολου Τζιτζικώστα και του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου Ζέρβα. Στη μία φωτογραφία ο περιφερειάρχης 
στην αγκαλιά του πατέρα του σε νεαρή ηλικία και το σχόλιο «πέρασαν κιόλας 20 χρόνια. Μας λείπεις» και στην άλλη ο 
δήμαρχος να σχολιάζει «σε έχω κάθε στιγμή μαζί μου. Θα ήθελα να ήσουν δίπλα μου σήμερα αλλά και κάθε μέρα».

 Το γιο του βάφτισε ο επικεφαλής της παράταξης «Ο 
δήμος μας» του δήμου Δέλτα, Αλέξανδρος Διαμαντόπου-
λος. Ο μικρός πήρε το όνομα Γιώργος και στο μυστήριο 
της βάπτισης οι καλεσμένοι ήταν μετρημένοι λόγω των 
μέτρων προφύλαξης από τον κορονοϊό. Ο κ. Διαμαντό-
πουλος σχολίασε πως η απουσία αγαπημένων προσώ-
πων από τη χαρά της οικογένειας του ήταν αισθητή, μα 
συνάμα αναπόφευκτη.

Πάντως, οι αντικαταστάσεις στη διοίκηση του κεντρι-
κού δήμου δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα αντιμετωπι-
στούν με στωικότητα ή μεγαθυμία. Ήδη κάποια μέλη της 
διαρρέουν πως δύσκολα θα δεχτούν «βλαπτικές μετα-
βολές», προειδοποιώντας ίσως με αλλαγή στάσης τους 
ως προς τη διατήρηση της ομογενοποίησης ενός ούτως 
η άλλως ετερογενούς διοικητικού σχήματος ελέω της 
απλής αναλογικής. Οψόμεθα…

 Ο Βασίλης Γάκης αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην 
παράταξη «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» μετά την παραίτηση 
του Νίκου Ταχιάου από το δημοτικό συμβούλιο του δή-
μου Θεσσαλονίκης. Ο κ. Γάκης, άλλωστε, ήταν ο άνθρω-
πος που εκπροσωπούσε την ομάδα στις επίσημες τοπο-
θετήσεις των επικεφαλής λόγω της συνεχούς απουσίας 
του Ταχιάου και στην ενδοπαραταξιακή ψηφοφορία που 
πραγματοποιήθηκε πήρε τη θετική ψήφο και των υπολοί-
πων τεσσάρων συμβούλων (Αηδονά, Γάκη, Αρβανιτίδη 
και Καλαϊτζίδη). Τώρα, εάν θα ασκεί σκληρή κριτική στη 
διοίκηση Ζέρβα ή αν θα κρατήσει μία πιο χαλαρή στάση 
ανάλογα και τα θέματα -λόγω του ότι προέρχονται τα 
στελέχη της παράταξης από τη ΝΔ- θα φανεί στις επόμε-
νες συνεδριάσεις.
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Μάθε πως φτυαρίζεις από τον Λάζαρο Η «Γοργόνα» του Δημάρχου Μεγάλωσε η οικογένεια Καρτάλη

Μαγείρεψε ο Ζέρβας

Ο Λάζαρος Κυρίζογλου έπιασε το φτυάρι και άρχισε να 
σκάβει προκειμένου να στείλει το μήνυμα πώς με απλούς 
τρόπους μπορούν οι δημότες να ομορφύνουν τη γειτονιά 
τους. Ο δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης συμμετείχε 
σε δράση ενίσχυσης του πρασίνου και αναβάθμισης της 
περιοχής του Δενδροποτάμου που διοργάνωσε ο δήμος 
μαζί με πολίτες και εθελοντές της κοινότητας του Αγίου 
Νεκταρίου. Φυτεύτηκαν καλλωπιστικοί θάμνοι όπως βι-
βούρνα, αμπέλιες, πικροδάφνες, αγγελικές και πολυετή 
φυτά όπως γκάουρα, βερονίκη και υπέρικο.

 Δύο μπουκάλια κρασί με την επωνυμία «Γοργόνα», 
από τα σταφύλια του αστικού αμπελώνα του δήμου Θεσ-
σαλονίκης και ένα ζευγάρι μανικετόκουμπα με χαραγμέ-
νη την κεφαλή του Μ.Αλεξάνδρου δώρισε ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, στον υπουργό 
Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο, κατά την πρόσφατη 
επίσκεψη του στο δημαρχιακό μέγαρο. Οι δύο άνδρες 
έχουν μία εξαιρετική σχέση που «δυναμώνει» σε κάθε 
τους συνάντηση. 

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο αντιδήμαρχος Καθαριό-
τητας, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης του δήμου Πυ-
λαίας - Χορτιάτη, Γιάννης Καρτάλης, καθώς η σύζυγος 
του έφερε στον κόσμο δίδυμα αγοράκια. Τα νεογέννητα 
ήρθαν να συμπληρώσουν την ευτυχία του ζευγαριού που 
απέκτησε πριν από περίπου τέσσερα χρόνια μια κόρη. 
Μάλιστα, το ένα αγοράκι θα πάρει και το όνομα του πα-
τέρα του αντιδημάρχου του πρώην δημάρχου Πυλαίας, 
Βασίλη Καρτάλη.

Φόρεσε μαγειρικό 
σκούφο και ποδιά και κα-
ταπιάστηκε με την κουζίνα 
ο δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης, Κωνσταντίνος Ζέρ-
βας. Μαγείρεψε μουσακά, 
μαζί με το προσωπικό 
του δημοτικού βρεφοκο-
μείου «Αγιος Στυλιανός», 
ένα γεύμα που διατέθηκε 
στους άστεγους της πό-
λης. Ο κ.Ζέρβας έδειξε τις 
μαγειρικές του ικανότητες στον ελάχιστο ελεύθερο χρό-
νο που διαθέτει λόγω των δημαρχιακών του υποχρεώσε-
ων. Και όπως φάνηκε... τα πήγε πολύ καλά!
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Κάθε τραγούδι 
αφηγείται μια ιστορία 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΡΙΛΗ 
ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ
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Η ΚΡΙΝΙΏ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΙ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Για την Κρινιώ Νικολάου το τραγούδι δεν είναι απλή υπόθεση.  Είναι η ερμηνεία, η δημιουργία, η προσέγγισή του με θεατρική διάθεση, οι αξιόλο-
γες συνεργασίες, το στήσιμο ενός προγράμματος και η προσωπική συμβολή μέσα από διάφορα όργανα.  Όλες αυτές οι ευαισθησίες αποτυπώνο-
νται σε κάθε της άκουσμα, σε κάθε live…  Με αφορμή το τελευταίο της τραγούδι «Μαζί» θελήσαμε να την γνωρίσουμε καλύτερα.

-Πότε και πώς έγινε η πρώτη σας επαφή με τη 
μουσική;
Όταν ήμουν επτά χρονών είχα και την πρώτη μου 
επαφή και εμπειρία με το πιάνο. Φιλόμουσος ο 
πατέρας μου με έγραψε στο Ωδείο Αθηνών όπου 
πήρα τα πρώτα μαθήματα πιάνου και θεωρία της 
μουσικής.

-Έχετε κάνει κάποιες πολύ σημαντικές συνεργα-
σίες στο χώρο της μουσικής.  Θέλετε να μας τις 
αναφέρετε και να μας πείτε πώς επηρέασαν την 
μετέπειτα πορεία σας;
Είχα την τύχη αλλά και την ευλογία θα πω, στα 
πρώτα μου κιόλας βήματα να καθίσω πλάι σε με-
γάλα ονόματα της μουσικής και του τραγουδιού, 
ξεκινώντας από τον Γιάννη Σπανό, τον Κώστα 
Χατζή, τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, αργότερα 
με τους Δημήτρη Μητροπάνο, Σταμάτη Κραουνά-
κη, Βαγγέλη Γερμανό, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και 
άλλους αξιόλογους καλλιτέχνες.  Ήταν απόλυτα 
θετική επιρροή το να πατήσω σε τέτοια βήματα με 
τόσο σημαντικές συνεργασίες και να βρω το δικό 
μου μουσικό δρόμο.

-Πέρα από τη μουσική ασχοληθήκατε και με το 
θέατρο..
Άλλη μια διαφορετική εμπειρία και σταθμός ήταν 
το θέατρο που μου δόθηκε η ευκαιρία να το γνωρί-
σω μέσα από μία μουσικοθεατρική παράσταση και 
αργότερα με ένα θεατρικό έργο.  Μια πολύ ευχάρι-
στη και δημιουργική περίοδος.

-Θεωρείτε ότι το τραγούδι και η υποκριτική κά-
που συναντούνται;
Θα έλεγα ναι, πως έχουν κάποια κοινά μιας και 
κάθε τραγούδι είναι ένας μικρός ρόλος που αφη-
γείται μια μικρή ιστορία.

- Πώς επηρέασε η περίοδος της καραντίνας τη 
δημιουργικότητα σας; 
 Μπορώ να πω μόνο θετικά γιατί είχα το χρόνο 
αλλά και τα ερεθίσματα τόσο να ασχοληθώ με 
το πιάνο όσο και να δημιουργήσω τραγούδια εν 
μέσω καραντίνας .. Έτσι γράφτηκε και το «Μαζί» 
ένα τραγούδι που γεννήθηκε από την ανάγκη να 
είμαι αισιόδοξη μέσα σε όλο αυτό βαρύ κλίμα που 
βιώναμε.
 
-Είστε ερμηνεύτρια και μουσικός. Τι πιστεύετε ότι 
χαρακτηρίζει τα τραγούδια σας; 
Θα έλεγα απλά η μελωδικότητα σε συνδυασμό με 
ένα δυναμικό ύφος είναι αυτά που τις περισσότε-
ρες φορές χαρακτηρίζουν τα τραγούδια μου.

- Έρωτας και κατά συνέπεια ερωτικό τραγούδι 

στην εποχή του κορωνοϊού. Τι επίδραση νομίζετε 
ότι θα έχει στις σχέσεις η νέα «εξ αποστάσεως» 
συνθήκη;

Ενώ δε μου αρέσει καθόλου η «υποχρεωτική» 
απόσταση μεταξύ των ανθρώπων, αντιθέτως με 
εκφράζει η ανθρώπινη επαφή με ένα άγγιγμα μια 
χειραψία μια αγκαλιά... προσαρμοζόμαστε όμως 
όσο γίνεται σ’ αυτή την νέα κατάσταση, δυστυχώς. 
Όμως απ’ την άλλη πάλι ο έρωτας είναι ατίθασος 
και απρόβλεπτος και θέλοντας και μη θα βρει τον 
τρόπο να εκφραστεί , οπότε θα έλεγα ότι είναι και..
αναπόφευκτος! 
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The Media
▶ Πέρασαν λοιπόν 15 
ολόκληρα χρόνια από 
την πρώτη εκπομπή ‘Στην 
υγειά μας ρε παιδιά’ του 
Σπύρου Παπαδόπουλου.
Και όλα αυτά τα χρόνια 
από την συγκεκριμένη 
εκπομπή οι απολαβές 
τους ήταν ασύλληπτες.Και 
τουλάχιστον στο ξεκίνημα 
ήταν πολύ διαφορετικές 
και χαρακτηρίστηκαν από πολλούς διαμάντια.Σήμερα δεν 
έχει καμμία σχέση με το ξεκίνημά του ενώ η κριτική που δέ-
χεται είναι πολλές φορές σφοδρή και μάλλον όχι άδικα.Αυτό 
που οφείλει προς τον εαυτό του και προς τους τηλεθεατές να 
πράξει είναι μία επιστροφή στην βάση και στην αρχική ιδέα 
της εκπομπής αναθεορώντας πολλά από αυτά για τα οποία 
κατακρίθηκε το τελευταίο διάστημα.

▶ Έλενα Χριστοπούλου.
Απο τις πλέον στιλάτες 
της Ελληνικής τηλεόρα-
σης τα τελευταία χρόνια 
που εκτός του στυλ έχω 
να τονίσω πως μου αρέσει 
πολύ και η ευθύτητα που 
την διακατέχει.Χωρίς να 
υπολογίσει ούτε κόστος 
ούτε προσωπικές σχέσεις 
λέει τα πράγματα με το όνομά τους.Τα τελευταία για την Βίκυ 
Καγιά αλλά και για το GNTM.

▶ Το GNTM που μάλλον 
αρκετά προβληματικό 
μας προέκυψε με τις 
συνεργασίες –φαντάζομαι 
και όχι μόνον- αφού και 
η Ηλιάνα Παπαγεωργίου 
αποκάλυψε πως υπήρχαν 
προβλήματα.Το κορίτσι 
αυτό που θεωρώ ότι έχει 
‘άστρο’ και θα τα καταφέ-
ρει στον Α.Είδωμεν!

▶ Προβλημάτων συνέχεια και σειρά έχει ο Γρηγόρης 
Γκουντάρας ο οποίος δήλωσε ότι η συνεργασία του με την 
Τσολάκη ήταν η χειρότερη στα 28 χρόνια που κάνει τηλεόρα-
ση!!!Φανταστείτε τι τράβηξε συμπαθής πανελίστας από την 
Τσολάκη η οποία προφανώ; και έπαθε ότι παθαίνει μία σταρ-
λετίτσα αυτού του τύπου που με το πρώτο ξεπέταγμα νομίζει 
έγινε η σταρ του Χόλυγουντ.Μέχρι που έρχονται τα μηδενικά 
στις μετρήσεις και επανέρχονται στην πραγματικότητα του 
απόλυτου τίποτα.

Θρυλικές εποχές για το τηλεοπτικό τοπίο της Θεσσαλονίκης.Εποχές ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ με απίστευτες καταστάσεις όπως 
αυτή που θα σας διηγηθώ παρακάτω.Ήταν η πρώτη εκπομπή που τόλμησε και έκανε live show στην πρώτη χρονιά 
της Waterland με την συμμετοχή όλου του team της TV100 και έκτοκτε ακολούθησαν όλες οι άλλες εκπομπές της 
Ελληνικής Τηλεόρασης με ανάλογες εκπομπές.Αφιερωμένη σε όλους τους συνεργάτες που άλλοι είναι ακόμη μαζί 

μας,άλλοι βρίσκονται  σε διαφορετικά πόστα και άλλοι έχουν φύγει.Και εξαιρετικά αφιερωμένη στον τότε συνεργάτη 
και καλό μου φίλο Χρήστο Πορτοκάλογλου με τον οποίο βιώσαμε ασύλληπτες κατστάσεις!

Το BARaki Coffee & More στην Τούμπα, είναι ένα πρωτοποριακό coffee bar - restaurant με 
υψηλές προδιαγραφές σε design και service αποτελώντας το hot spot της πόλης για ένα ευχά-
ριστο και όχι μόνο διάλειμμα. 
Σ’ έναν μοναδικό χώρο 400 τ.μ., με εκπληκτική διαμόρφωση και με την πιο θετική ενέργεια 
μπορείτε να απολαύσετε φαγητό, ποτό και καφέ όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας... 
Το BARaki μπορεί να φιλοξενήσει από μικρές παρέες έως και μεγάλες εκδηλώσεις πολυάριθ-
μων ατόμων.. Η απέριττη πολυτέλεια του προσαρμόζεται απόλυτα στις δικές σας προτιμή-
σεις. Η κουζίνα και το bar του BARaki Coffee & More είναι με υψηλά «standard» και σε πολύ 
λογικές τιμές οι οποίες σε πείσμα των καιρών, κρατιούνται σε απόλυτη ισορροπία τόσο με την 
ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων, όσο με το σεβασμό και την εξυπηρέτηση των πελα-
τών του. Διεύθ. Διογένους 42.Τηλ. 2313 026226.
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Το βιβλίο του Δ. Μάρδα για την διαπραγμάτευση του 2015

«Τον Απρίλιο του 2015 είδαμε την 
χρεοκοπία στο μέτρο μπροστά μας»
«2015 Το Ημερολόγιο του Τρόμου». Αυτός 

είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου του Δημήτρη 
Μάρδα, Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών του 
ΑΠΘ, πρώην Αν. Υπουργό Οικονομικών στο Γενι-
κό Λογιστήριο του Κράτους (2015) και υπεύθυνο 
για τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού. 

Στο βιβλίο καταγράφονται από τον κ.Μάρ-
δα άγνωστες πτυχές της διαπραγμάτευσης του 
2015 και οι προσπάθειες που έγιναν για να κρα-
τηθεί η χώρα ζωντανή και το κρατικό της τα-
μείο όρθιο. Μιλώντας στην Karfitsa ο πρώην αν. 
υπουργός απαντάει μεταξύ άλλων γιατί επέλεξε 
να δημοσιεύσει το βιβλίο αυτή την περίοδο και 
αν είναι μια απάντηση στο βιβλίο του Γιάννη Βα-
ρουφάκη «Ανίκητοι Ηττημένοι».

Τι σας παρακίνησε να γράψετε το συγκεκρι-
μένο βιβλίο και γιατί τώρα;  Το βιβλίο αυτό δίνει 
την αθέατη πλευρά του φεγγαριού ή διαφορετι-
κά πολλές άγνωστες στιγμές του 2015 και της 
τότε διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς. Φωτίζει 
ακόμη περισσότερο καταστάσεις, δίνοντας μια 
άλλη οπτική ματιά.  Αυτό είναι και η αιτία που 
μας οδήγησε στο γράψιμο εκείνου του χρονικού. 
Να γίνουν γνωστά πολλά άγνωστα. Δημοσιεύ-
θηκε τώρα γιατί θεωρούμε ότι αυτή είναι η πε-
ρίοδος όπου μπορούν να ειπωθούν πολλά μέσα 
από το βιβλίο, χωρίς να προκαλέσουν πρόβλημα 
στην οικονομία και κατ’ επέκταση στους πολίτες.

 Γιατί θεωρείται ότι πρέπει να το διαβάσουν 
οι πολίτες της χώρας; τι θα γνωρίσουν μέσα 
από τις σελίδες του; Το βιβλίο σκιαγραφεί λε-
πτές πτυχές της διαπραγμάτευσης μέσα από τα 
μάτια του κρατικού ταμείου. Τότε στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους κάναμε τη δουλειά μας 
σιωπώντας, καθώς δε θέλαμε να ταράξουμε 
τους πολίτες και την αγορά. Δουλειά μας ήταν να 
πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας στον χρόνο 
που έπρεπε. Και αυτό κάναμε. Αυτή η σιωπή λύ-
νεται στο βιβλίο. Οπότε μέσα από τις εικόνες και 
τις πληροφορίες που δίνονται ο κόσμος θα δει 
το κάδρο μιας άλλης μορφής διαπραγμάτευσης 
και κάποιοι ψύχραιμοι αναγνώστες θα αλλάξουν 
άποψη για όσα συνέβησαν τότε. Σας διαβεβαιώ-
νω για αυτό.

Υπάρχουν γεγονότα που αποκαλύπτονται; 
Φυσικά και υπάρχουν. Αυτό είναι που κάνει ελ-
κυστικό το βιβλίο.  Αποκαλύπτονται ιδιαίτερα 
σημαντικά γεγονότα ακόμη και μέσα από διαλό-
γους με κύριους «παίχτες» της περιόδου εκεί-
νης. Και αυτά δεν αναφέρονται μόνο στην κατά-

σταση του κρατικού ταμείου  και της χρεοκοπίας 
που ξυστά περάσαμε σε κάποιους χρόνους, αλλά 
σε αρκετές πτυχές της διαπραγμάτευσης. 

Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι μια απάντη-
ση σε αυτό του Γιάνη Βαρουφάκη «Ανίκητοι 
Ηττημένοι»; Ως ένα βαθμό δίνει απαντήσεις και 
στον Γιάνη. Δεν είναι βέβαια σκοπός του βιβλίου 
να μπει σε μια διαδικασία αντιπαραθέσεων με τις 
θέσεις του Γιάνη, αλλά εύλογα ασχολούμαστε 
με τις επιλογές του, ιδιαίτερα όταν δε λάμβανε 
κατά νου την κατάσταση του ταμείου και τα κα-
μπανάκια που του χτυπούσαμε.

 Ποιες κινήσεις του Γ. Βαρουφάκη σας βρή-
καν τότε αντίθετο; Ο Γιάνης είχε όλα τα εχέγγυα 
να φέρει εις πέρας μια διαπραγμάτευση σε αίσιο 
τέλος. Επέλεξε μια μέθοδο πολέμου που θεω-
ρούσε ότι θα τον εξυπηρετούσε. Όταν όμως βλέ-
πεις ότι ο εχθρός είναι πανίσχυρος και σε αντι-
μετωπίζει με επιτυχία τότε αλλάζεις την τακτική 
του πολέμου. Αυτό ήταν το λάθος του Γιάνη. Από 
την άλλη, σε κάποιες περιπτώσεις, που τις πε-
ριγράφουμε στο βιβλίο, έδειχνε μια εκπληκτική 
προχειρότητα. Τέλος, όταν έπρεπε να υποχωρή-
σει στο πλαίσιο μιας τακτικής υποχώρησης εξα-

σφαλίζοντας ότι μπορούσε περισσότερο προτί-
μησε την ηρωική του έξοδο για να περισώσει την 
υπόληψή του. Έτσι όμως δε φθάνουμε σε καλά 
αποτελέσματα.  

 Το 2015 υπήρξε κάποια περίοδος που σας 
φόβισε; ή έστω κάποιο σενάριο για παράδειγ-
μα της χρεοκοπίας; Φυσικά υπήρχε. Καταρχάς 
σοκαρίστηκα όταν παραλάβαμε ταμείο με 1,6 δις 
ευρώ με πληρωμές τον Φεβρουάριο 5,5 περίπου 
δις ευρώ. Υπόψη ότι παραδώσαμε ταμείου με 
37 δις ευρώ. Από εκεί άρχισε ο Γολγοθάς μας. 
Μετά κάθε μήνας είχε τη δυσκολία του ως προς 
τις πληρωμές που έπρεπε να κάνουμε. Και μέσα 
σε αυτές, ήταν οι πληρωμές προς το ανυπόμονο 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που μας τσάκιζαν 
κάθε μήνα.  

Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή για εσάς 
τότε; Ο Απρίλιος ήταν ο δυσκολότερος μήνας 
καθώς τότε είδαμε τη χρεοκοπία στο μέτρο 
μπροστά μας. Αλλά ξεφύγαμε από τις δαγκάνες 
της και κρατήσαμε ως το τέλος τη χώρα ζωντα-
νή,  εφαρμόζοντας πρωτόγνωρες τεχνικές δια-
χείρισης του δημοσίου χρήματος.
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Γιατί να είναι μόνο 22 τα σουβλάκια; Γιατί το 22 είναι 
η σωστή ποσότητα που χρειάζεται για να αντιληφθούμε 
και να ευχαριστηθούμε οτιδήποτε δοκιμάζουμε. Γι’ αυτό 
και μόνο με 22 σουβλάκια μπορείτε να καταλάβετε το με-
γαλείο της γεύσης που προσφέρουμε. Το Εικοσιδυός ήταν 
συμπτωματικά το επίθετο του προπάππου από την Ίμβρο.

Υπάρχουν κάποιοι που παραγγέλνουν λέγοντας … 
«βάλε μου δέκα καλαμάκια»; Σας ενημερώνουμε ότι 
στο κατάστημα «22 σουβλάκια» στην πλατεία Αριστοτέ-
λους της Θεσσαλονίκης, γνωρίζουμε άπταιστα όλες τις 
γλώσσες και τις διαλέκτους του κόσμου,  οπότε, κανένα 
πρόβλημα!

Ποιος σκέφτεται αυτά τα περίεργα ονόματα δικάβα-
λο και μπεργκερίνι; Διαθέτουμε προϊόντα απλά, νόστιμα 
και γνωστά. Χρησιμοποιούμε αρκετές  φορές ονομασίες 
από την καθημερινότητά με στόχο να κάνουμε την πα-
ραγγελία και την κατανάλωση των προϊόντων πιο ευχά-
ριστη και χιουμοριστική. Στο παρελθόν χρησιμοποιήσαμε 
ονομασίες ακόμη και από υποδείξεις πελατών μας. Τα 
καλύτερα βεβαίως τα έχω φανταστεί ο ίδιος προσωπικά.

Μπορείς να ζήσεις χωρίς φουφού; Ένα θα σας πω: 
έχω ανάψει κάρβουνα στη Χαλκιδική για να ψήσουμε 
μόνο ψωμάκι (διότι το φαγητό υπήρχε) και αποδέχομαι 
ευχαρίστως τον χαρακτηρισμό «είσαι πυρομανής». 

Ξέρει η Θεσσαλονίκη να τρώει; Και βέβαια ξέρει να 
τρώει… Και όλες τις ώρες παρακαλώ, και είμαστε έτοιμοι 
να σας διδάξουμε οτιδήποτε γύρω (ή σουβλάκι)  από το 
τέλειο φαγητό.  

Έχεις αλλάξει λάστιχο σε αυτοκίνητο; Πρώτα άλλα-
ξα λάστιχο στο παιδικό καροτσάκι μου και μετά περπά-
τησα.

Θα επέστρεφες στην τηλεόραση; 
Φαγητό - αυτοκίνητο - ραδιόφωνο - τηλεόραση, έχω 

και από τα 4 , τα αγαπώ και τα 4 και θα επέστρεφα αμέσως 
και στα 4.

Πλατεια Αριστοτέλους η’ κάποια άλλη πλατεία στον 
κόσμο; Πλατεία Αριστοτέλους βεβαίως, αλλά και όνειρο 
σε όλες τις πλατείες του κόσμου.

Τι σ’ αρέσει και τι σ’ ενοχλεί στην πόλη; Μου αρέσει 
ένα τέλειο μαγαζί για φαγητό που είναι στην Πλατεία Αρι-
στοτέλους 8, και νομίζω λέγεται «22 σουβλάκια» και δεν 
με ενοχλεί τίποτα απολύτως. Αν φας εκεί, μετά  είναι όλα 
τέλεια. «I feel good».

Φράση που χρησιμοποιείς πολύ συχνά…  Συγγνώμη 
αγαπημένη μου γυναικούλα, έχεις δίκιο!!!

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. 

Είναι άνθρωπος «έξω καρδιά». Με αστείρευτο χιούμορ και αγάπη για τη δουλειά του. ‘Οποια κι αν είναι αυτή. Με έμπνευση, ιδέες και όρεξη… ιδιαίτερα για σουβλά-
κια. Αν βρεθείτε στην πλατεία Αριστοτέλους κάντε μία στάση και ρωτήστε τον Δημήτρη Εικοσιδυό για το δικάβαλο έως και ...τον Χαρδαλιά. Κι αν δεν φύγετε με χαμόγε-

λο τρυπήστε μου τη μύτη. 

Δημήτρης Εικοσιδυός
Με... 22 σουβλάκια καταλαβαίνεις το μεγαλείο της γεύσης!

Ιστορίες με ...κάρυ! Μ Ε  Τ Η Ν  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ 
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Ο Covid-19 έφερε σαρωτικές αλλαγές στον αθλητισμό 
και τίποτα πλέον δεν είναι ίδιο με το παρελθόν

Το ποδόσφαιρο αλλάζει...

Ο κορονοϊός ήρθε για να μείνει και στο... 
διάβα του τα σάρωσε όλα. Στην μετά Covid-19 
εποχή τίποτα δεν είναι όπως ήταν, κάτι που ο κα-
θένας από εμάς αντιλαμβάνεται στην καθημερι-
νότητά του.

Το ίδιο ισχύει και στον αθλητισμό και δη στο 
ποδόσφαιρο, το οποίο έχει επανεκκινήσει στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Οι αλλαγές 
είναι σαρωτικές και όμοιές τους ουδέποτε έχουν 
ξανασυμβεί. Οι κεκλεισμένων των θυρών αγώ-
νες, τα μοριακά τεστ που υποβάλλονται ανά 
εβδομάδα οι ποδοσφαιριστές, οι πέντε αλλαγές, 
το έξτρα περιθώριο που δίνεται στις ομάδες για 
να ανανεώσουν για ένα ή δύο μήνες τα συμβό-
λαια παικτών, αλλά και τα δύο τάιμ άουτ (ένα 
σε κάθε ημίχρονο), είναι ορισμένες μόνο από 
τις αλλαγές που έχουν έρθει και σίγουρα δεν θα 
είναι οι μόνες.

Προσφάτως η UEFA ανακοίνωσε μία σειρά 
τροποποιήσεων που έρχονται ενόψει της νέας 
σεζόν. Αλλαγές σημαντικές που έχουν να κά-
νουν, αρχικά με την παράταση της μεταγραφικής 
περιόδου, αλλά και τον νέο τρόπο διεξαγωγής 
των προκριματικών αγώνων για τις δύο ευρω-
παϊκές διοργανώσεις έως ότου φτάσουμε στην 
τελική φάση του καταρτισμού των ομίλων.

Η Karfitsa συγκέντρωσε και σας παρουσιάζει 
τις σημαντικότερες εξ’ αυτών.

Μονοί αγώνες και διαδικασίες fast track
Δεδομένο πρώτο. Τα φετινά προκριματικά σε 

Champions League και Europa League, θα ξεκι-
νήσουν στα μέσα Αυγούστου (έναντι τέλη Ιούνη 

που ξεκινούσαν μέχρι πρότινος) και οι αγώνες 
μέχρι και την φάση των πλέι οφ θα είναι μονοί(!).

Αυτό σημαίνει ότι οι ελληνικές ομάδες που 
θα αγωνιστούν του χρόνου στις ευρωπαϊκές δι-
οργανώσεις θα παίζουν σε μία ζαριά κάθε φορά 
το ευρωπαϊκό τους μέλλον, ενώ αν σταθούν 
άτυχες στις κληρώσεις έδρας μπορούν να αγω-
νίζονται μόνο εκτός έδρας σε όλη την φάση των 
προκριματικών.

Τότε θα παίξουν ΠΑΟΚ και Αρης
Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ τερματίσει 2ος στα 

πλέι οφ, θα παίξει στον 2ο προκριματικό γύρο 
του Champions League και θα δώσει ένα μονό 
παιχνίδι (η έδρα θα βγει μετά από κλήρωση) στις 
25 ή στις 26 Αυγούστου. Σε περίπτωση πρόκρι-
ση, ο Δικέφαλος, εξασφαλίζει  μίνιμουμ την συμ-
μετοχή του στους ομίλους του Europa League. Ο 
3ος προκριματικός γύρος (πάλι με μονούς αγώ-
νες) θα διεξαχθεί στις 15-16 Σεπτέμβρη και αν 
περάσει και από εκεί τότε θα παίξει σε διπλούς 
αγώνες την πρόκρισή τους στους ομίλους του 
Champions League, με το πρώτο παιχνίδι να γί-
νεται στις 22 ή 23 του Σεπτέμβρη και τον επανα-
ληπτικό στις 29 ή στις 30 του ίδιο μήνα. Τέλος, σε 
περίπτωση που ο ΠΑΟΚ τερματίσει 3ος στα πλέι 
οφ (ή αν κατακτήσει το κύπελλο) θα παίξει στον 
3ο προκριματικό γύρο του Europa League και 
θα δώσει ένα μονό παιχνίδι στις 24 Σεπτεμβρίου, 
αρκεί να μην πάρει το Κύπελλο ο Αρης γιατί τότε 
το καλό εισιτήριο πάει στον Κυπελλούχο.  

Σε περίπτωση που ο Άρης τερματίσει κατα-
κτήσει το κύπελλο θα παίξει στον 3ο προκριμα-

τικό γύρο του Europa League και θα δώσει ένα 
μονό παιχνίδι (η έδρα θα βγει μετά από κλήρω-
ση) στις 24 Σεπτεμβρίου. Αν περάσει θα παίξει 
στα πλέι οφ της διοργάνωσης και θα δώσει και 
πάλι ένα μονό παιχνίδι την 1η του Οκτώβρη. Σε 
περίπτωση που ο Άρης δεν κατακτήσει το κύ-
πελλο θα παίξει στον 2ο προκριματικό γύρο του 
Europa League και θα δώσει ένα μονό παιχνίδι 
(η έδρα θα βγει μετά από κλήρωση) στις 17 Σε-
πτεμβρίου.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 
το deadline των μεταγραφών
Η UEFA ανακοίνωσε επίσημα ότι η αυλαία της 

μεταγραφικής περιόδου θα πέσει στις 5 Οκτω-
βρίου 2020, ενώ την επομένη είναι το deadline 
για να δηλωθούν οι ευρωπαϊκές λίστες των ομά-
δων. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα η Εκτελεστική 
Επιτροπή της ΕΠΟ αποφάσισε η μεταγραφική πε-
ρίοδος στη χώρα μας να ξεκινήσει στις 3 Αυγού-
στου και να ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου, 
πέντε ημέρες νωρίτερα από την σχετική οδηγία 
της UEFA.

Κανένας έλεγχος Financial Fair Play
Μία ακόμα σημαντική αλλαγή ελέω... 

Covid19 είναι πως για το 2020 δεν θα υπάρξει 
έλεγχος για το Financial Fair Play. Αυτό θα γίνει 
στο τέλος του 2021, ώστε σε όλο αυτό το διά-
στημα να μπορέσουν τα κλαμπ να καλύψουν με 
τον τρόπο τους τη χασούρα που προκλήθηκε.
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ΠΑΟΚ και Αρης αποκλείστηκαν από τον τελικό του 
κυπέλλου Ελλάδας και στρέφουν το βλέμμα στη νέα χρονιά

Επόμενη ημέρα με.. αγκάθια
Έπειτα από τέσσερα χρόνια η Θεσσαλονίκη θα μεί-

νει χωρίς τίτλο, αφού Αρης και ΠΑΟΚ, δεν κατάφεραν 
να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό του 
κυπέλλου Ελλάδος, καθώς αποκλείστηκαν από ΑΕΚ και 
Ολυμπιακό, αντίστοιχα.

Ο ΠΑΟΚ που επί τρία διαδοχικά έτη ήταν κυπελλούχος 
Ελλάδος, παρέδωσε το στέμμα του, ενώ αντίθετα ο Αρης, 
μέχρι και το 95ο κρατούσε την πρόκριση στα χέρια του, 
όμως το γκολ του Λιβάϊα έστειλε το παιχνίδι στην παρά-
ταση και έτσι οι Κίτρινοι, έχασαν την ευκαιρία να διεκδι-
κήσουν τον πρώτο τους τίτλο έπειτα από 50 χρόνια.

Η ευκαιρία που χάθηκε και για τους δύο συλλόγους 
μεγάλη. Άλλωστε, ποιος δεν θα επιθυμούσε να δούμε 
ξανά έναν τελικό μεταξύ των δύο συλλόγων της πόλης; 
Πλέον, ο ΠΑΟΚ ρίχνει όλο το βάρος τους στην κατά-
κτηση της 2ης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του 
Champions League, ενώ ο Αρης, ουσιαστικά δεν έχει 
κάποιο κίνητρο για την φετινή σεζόν από την στιγμή που 
έχει εξασφαλίσει για δεύτερη σερί χρόνια την έξοδό του 
στην Ευρώπη.

Όπερ σημαίνει πως, αμφότεροι κοιτούν και την επό-
μενη ημέρα, δηλαδή, τη νέα σεζόν, η οποία μόνο με ρο-
δοπέταλα δεν είναι στρωμένη για τους δύο συλλόγους 
της πόλης.

ΠΑΟΚ: Έρχονται ριζικές αλλαγές
Ανεξαρτήτως κατάληξης, η φετινή χρονιά για τον 

ΠΑΟΚ, σαφώς και χαρακτηρίζεται αποτυχημένη. Ο Δικέ-
φαλος του Βορρά, έπειτα από τέσσερα χρόνια έμεινε χω-
ρίς τίτλο και πλέον όλα δείχνουν πως τα πάντα θα είναι 
διαφορετικά την επόμενη. Η θέση του Αμπέλ Φερέιρα 
κρίνεται επισφαλής. Ο Πορτογάλος τεχνικός, ουδέπο-
τε κατάφερε να εμπνεύσει την ομάδα, αλλά ούτε και να 
προσδώσει πράγματα στο αγωνιστικό προφίλ της. Οι κα-
κές σχέσεις με πολλούς από τους παίκτες, αλλά και η μη 
εξέλιξη του συλλόγου, ενδεχομένως του στερήσουν την 
θέση του ενόψει της νέας σεζόν, η οποία το πιθανότερο 
είναι να βρει τους Ασπρόμαυρους με νέο προπονητή. Ο 
Δικέφαλος που ήδη έχει νέο τεχνικό διευθυντή, τον Γερ-
μανό, Ολαφ Ρέμπε, θα προχωρήσει και σε εξορθολογισμό 
των οικονομικών στο μπάτζετ του. Αρκετοί παίκτες θα 
αποχωρήσουν, ενώ αναμένονται και αρκετές προσθήκες 
παικτών σε παραγωγική ηλικία. Επίσης, πάντα υπάρχουν 
ανοιχτά και τα θέματα των ανανεώσεων για τους Μαου-
ρίσιο και Βιεϊρίνια τα συμβόλαια των οποίων εκπνέουν 
στις 30/6 και μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει ουσιαστικά 
εξέλιξη.

Αρης: Το βάρος στην άρση του ban
To παιχνίδι με την ΑΕΚ ήταν... της χρονιάς για τον 

Αρη. Ο τρόπος που ήρθε ο αποκλεισμός «πλήγωσε» το 
γόητρο των Κιτρινόμαυρων. Δεν είναι και λίγο μέχρι το 

5ο λεπτό των καθυστερήσεων να κρατάς στα χέρια σου 
το... εισιτήριο του τελικού και τελικά να αποχωρείς με 
σκυμμένο το κεφάλι. Η χρονιά για τον Αρη, έχει γλυκό-
πικρη γεύση. Μπορεί ο μεγάλος στόχος του κυπέλλου 
να χάθηκε, εντούτοις ο Αρης κατάφερε για δεύτερη σερί 
σεζόν να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, παρά τα πολ-
λά προβλήματα και τις αναποδιές που προέκυψαν όπως 
αυτό με το ban της FIFA. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο 
πρόβλημα που καλείται να λύσει ο Θόδωρος Καρυπίδης 
ενόψει της νέας σεζόν. Από... χθες κι όλας η άρση των 
ban είναι στρατηγική επιλογή για την Κιτρινόμαυρη ΠΑΕ. 
Ο Αρης καλείται να βρει τρόπο ώστε να απαλλαγεί από 
τους περιορισμούς και με καθαρό μυαλό να θέσει σε 
εφαρμογή το πλάνο της επόμενης χρονιάς. Κρατώντας 
ένα βασικό κορμό (σ.σ. βρίσκεται ήδη κοντά στην ανανέ-
ωση των συμβολαίων με τους Γκάμα, Ματίγια), προχω-
ρώντας στις αναγκαίες προσθήκες στη συνέχεια οι οποίες 
είναι απαραίτητες για να γεμίσει με ποιοτικές προσθήκες 
το ρόστερ.

Ο αποκλεισμός του Αρη 
και οι αποφάσεις με ρίσκο 

Η απώλεια της πρόκρισης του Αρη από τον τελι-
κό του Κυπέλλου, προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση 
στους φίλους του, περισσότερο γιατί ήρθε σε χρο-
νική στιγμή που είχαν αρχίσει οι πανηγυρισμοί. Ενα 
μόνο λεπτό απέμενε για να τσεκάρει ο Αρης, μετά 
από 10 χρόνια, την παρουσία σ’ έναν τελικό και να 
μπει στην εξίσωση για την κατάκτηση ενός τίτλου 
μετά από 50 χρόνια! Υπήρχαν λοιπόν πάρα πολλά 
κίνητρα, αλλά στο ποδόσφαιρο πολλά πράγματα 
κρίνονται από αστάθμητους παράγοντες. Κι αυτός 
είναι ο λόγος που ο Αρης «έχτιζε» την αισιοδοξία 
του για παρουσία στον τελικό απέναντι σε μία ομάδα 
η οποία έχει πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ και ποιοτι-
κότερο ρόστερ. Παρ’ όλα αυτά η ομάδα του Ενινγκ 
έφερε τα κάτω πάνω, έγινε στο 90+ φαβορί για την 
πρόκριση, αλλά τελικά έπεσε στο καναβάτσο από 
την ΑΕΚ που υπερείχε αγωνιστικά στα σημεία και 
έχασε κλασικότερες ευκαιρίες. 

Για τον Αρη πλέον θα είναι πολύτιμο να ξεχάσει 
όσο το δυνατόν γρηγορότερα τον οδυνηρό απο-
κλεισμό και να κοιτάξει μπροστά. Τα κίνητρα του 
μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου στα πλεϊ 
οφ αφορούν μόνο το γόητρο του, άρα θα πρέπει να 
αρχίσει να σχεδιάζει την ομάδα της επόμενης αγω-
νιστικής περιόδου. 

Κι εδώ αρχίζουν τα δύσκολα γιατί ο Αρης εξα-
κολουθεί να έχει στην πλάτη του το βάρος των BAN 
και είναι άγνωστο το πότε θα απαλλαχθεί από αυτό. 
Ο βαθμός δυσκολίας της προσπάθειας είναι εξαιρε-
τικά μεγάλος και το χειρότερο είναι απροσδιόριστος 
ο χρόνος που θα αποφέρει τελεσίδικο αποτέλεσμα. 
Αρα ο Αρης θα πρέπει μέχρι το τέλος του μήνα να 
αποφασίσει την πολιτική που θα ακολουθήσει με 
τους παίκτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν και 
θεωρούνται πρώτα βιολιά της ομάδας. Τι επιλογές 
έχει; Ή να ποντάρει στο σενάριο ότι θα απαλλαγεί 
από το ΒΑΝ, άρα με τα ίδια χρήματα θα βρει ισάξιους 
και ίσως καλύτερους παίκτες ή θα πρέπει να τους 
«κλειδώσει». Η απόφαση είναι εξαιρετικά δύσκο-
λη, γιατί αν τελικά ο κ. Καρυπίδης ακολουθήσει τον 
πρώτο δρόμο υπάρχει ο κίνδυνος να πληρώσει την 
επιλογή με ένα ρόστερ χαμηλών απαιτήσεων τη νέα 
χρονιά. Κι αν συμβεί αυτό θα μοιάζει με εφιάλτη. 7

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός
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Φέτος το καλοκαίρι, η Swarovski ανεβά-
ζει τη θερμοκρασία. Εμπνευσμένη από την 
ανεξάντλητη ενέργεια και το γεμάτο ζωντάνια 
πνεύμα της σεζόν, η Καλοκαιρινή Συλλογή και 
Εκστρατεία αποκαλύπτουν μια ιστορία όπου η 
ενέργεια μετατρέπεται σε πηγή έλξης, η οποία 
πυροδοτείται από την ισχύ του κρυστάλλου. 
Προς το τέλος του ταξιδιού της μέσα από τη 
σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2020, η Swarovski πα-
ροτρύνει τους καταναλωτές να ανακαλύψουν 
την εκκεντρικότητα και τη λάμψη του εξωτικού 
καλοκαιριού των τροπικών, που σφύζει από πε-

ριπέτεια και χρώματα με στόχο την ικανοποίηση 
των αισθήσεών σας.

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Το τολμηρό πνεύμα του καλοκαιριού αντι-

κατοπτρίζεται στη Συλλογή, που περιλαμβάνει 
ευκολοφόρετα σχέδια και τολμηρές κατασκευ-
ές. Τα εμπνευσμένα από τις τροπικές χώρες 
κοσμήματα, σε έντονες αποχρώσεις του ουρά-
νιου τόξου, δημιουργούν εικόνες από πυκνά 
τροπικά δάση, εκθαμβωτική λιακάδα, γαλάζιες 
θάλασσες και φοινικόδεντρα να λικνίζονται 
στην καλοκαιρινή αύρα. Τα trendy σχέδια συν-

δυάζονται σε μια έκρηξη χλωρίδας, πανίδας 
και τροπικών πτηνών – όλα απογειώνουν τη 
λάμψη καθώς το καλοκαίρι φτάνει στο ζενίθ 
του. Οι φωτεινές πράσινες και ροζ αποχρώσεις 
δημιουργούν υπέροχη αντίθεση με τους έντο-
νους χρυσούς και ψυχρούς ασημί τόνους, που 
περιλαμβάνονται στα ευμεγέθη σχέδια, τα πολύ 
μακριά σκουλαρίκια και τα πολύχρωμα κολιέ. 
Ο εξωτικός παπαγάλος είναι ο πρωταγωνιστής 
της Συλλογής, καθώς αποτελεί λαμπερό σύμ-
βολο της εποχής, και είναι έτοιμος να κλέψει 
την παράσταση.

Η Swarovski προκαλεί ενθουσιασμό και 
προσφέρει μια ευρεία συλλογή απαράμιλλης 
ποιότητας, δεξιοτεχνίας και δημιουργικότητας. 
Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 1895 στην Αυ-
στρία, σχεδιάζει, κατασκευάζει και εμπορεύεται 
το υψηλότερης ποιότητας κρύσταλλο στον κό-
σμο, γνήσιους πολύτιμους λίθους, Swarovski 
Created Diamonds και Swarovski Zirconia, έτοι-
μα προϊόντα όπως κοσμήματα και αξεσουάρ, 
καθώς και προϊόντα εσωτερικής διακόσμησης 
και λύσεις φωτισμού. Η επιχείρηση Swarovski 
Crystal Business, η οποία γιορτάζει την 125η 
επέτειό της και διοικείται πλέον από τους απο-
γόνους πέμπτης γενιάς της ομώνυμης οικογέ-
νειας, διαθέτει ένα δίκτυο με περισσότερα από 
3.000 καταστήματα σε όλο τον κόσμο: 170 

χώρες, περισσότεροι από 28.500 εργαζόμενοι 
και έσοδα ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ 
το 2019. Η Swarovski Crystal Business μαζί με 
τις αδελφές εταιρείες Swarovski Optik (οπτικά 
είδη) και Tyrolit (αποξεστικά) συνθέτουν τον 
Όμιλο Swarovski. Το 2019, ο Όμιλος κατέγρα-
ψε έσοδα ύψους περίπου 3,5 δισεκατομμυρίων 
ευρώ και απασχολούσε περισσότερους από 
33.980 εργαζομένους.

To 2019, η Swarovski UK Limited έλαβε 
το πιστοποιητικό επίσημου προμηθευτή της 
βασιλικής οικογένειας Royal Warrant, ως εται-
ρεία κατασκευής και προμήθειας κρυστάλλων 
στην Αυτής Μεγαλειότητα Βασίλισσα Ελισάβετ 
Β’. Αναπόσπαστο μέρος της κληρονομιάς της 

Swarovski αποτελούσε ανέκαθεν η υπευθυ-
νότητα που διέπει τις σχέσεις της με τους αν-
θρώπους και τον πλανήτη, η οποία έχει πλέον 
ενσωματωθεί στην ισχυρή φιλοσοφία βιωσι-
μότητας της εταιρείας. Επιπρόσθετα, το παγκό-
σμιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σχολείο του Νε-
ρού της Swarovski το έχουν παρακολουθήσει 
500.000 παιδιά στους μεγαλύτερους ποταμούς 
του κόσμου. Το Ίδρυμα Swarovski συστάθηκε 
το 2013, προς τιμή του φιλανθρωπικού πνεύ-
ματος του Daniel Swarovski, και με το έργο του 
υποστηρίζει τον πολιτισμό και τη δημιουργι-
κότητα, προάγει την ενδυνάμωση όλων των 
ανθρώπων και διαφυλάσσει τους φυσικούς 
πόρους, επιτυγχάνοντας θετικό κοινωνικό αντί-
κτυπο.
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Η SWAROVSKI ΑΦΥΠΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ 
ΠΟΥ ΑΝΤΛΕΙ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΜΨΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Σκορπίζοντας λάμψη από το 1895
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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


