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Στην αντεπίθεση περνούν οι ιδιοκτήτες της αγοράς Μοδιάνο ζητώντας το μπλοκάρισμα 
της εκμίσθωσης. «Κανονικά θα προχωρήσει η επένδυση» δηλώνει η εταιρία
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Τα «ξύλινα τείχη» και η Τουρκία

Τελικά σε όλον τον κόσμο διαβάζουν την ελληνική Ιστορία, διδάσκονται από αυτήν, 
την αντιγράφουν όπου και με όποιον τρόπο μπορούν, με εξαίρεση μια χώρα. Και αυτή 
δεν είναι άλλη από την Ελλάδα. 

Δεν θα αναφερθώ στις ΗΠΑ (που σήμερα εορτάζουν την Ημέρα Ανεξαρτησίας σε ένα 
πρωτοφανές διχαστικό κλίμα) αλλά στην προσφιλή μας γείτονα, την Τουρκία.

Όπως εγκαίρως σάς είχα γράψει από αυτήν τη φιλόξενη «γωνιά» του «ΠΑΡΑΣΚΗ-
ΝΙΟΥ» (που διαβάζουν και αντιγράφουν με επιμέλεια γνωστοί-άγνωστοι συνάδελφοι), 
τόσο το Βερολίνο όσο και η Ουάσινγκτον επιδιώκουν χρόνια τώρα να μας σύρουν σε 
έναν διάλογο με την Άγκυρα για το θέμα της συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου. 

Ο τελευταίος πρωθυπουργός που δέχτηκε πιέσεις ήταν ο Κώστας Καραμανλής, μια 
και στη συνέχεια ο Γιώργος Παπανδρέου ξανάνοιξε την πόρτα των μυστικών διαπραγμα-
τεύσεων με τον Ερντογάν για το θέμα, αλλά η ανατροπή του από τους τότε συντρόφους 
του «φρέναρε» τις διαδικασίες.

Ήταν τότε που εμφανίζονταν οι Παπανδρέου - Ερντογάν με το… γαλάζιο, τιρκουάζ 
για άλλους κασκόλ, που αποτελούσε το σύμβολο του παντουρκισμού και ο δικός μας το 
είχε βάλει καμαρωτός-καμαρωτός. Ας είναι, αυτά ανήκουν στο παρελθόν και δεν θέλω 
να ξύνω πληγές.

Όπως πάλι σάς είχαμε γράψει, ο Ερντογάν θα χρησιμοποιούσε το θέμα της Αγια-Σο-
φιάς ως διαπραγματευτικό χαρτί, όπως και γίνεται. 

Ας πάμε όμως στα νεότερα, και αυτά αφορούν τον τίτλο του σημερινού «συστημέ-
νου» περί «ξύλινων τειχών». Όταν ο Ξέρξης, το 480 π.Χ., σάρωνε με τα στρατεύματά του 
τον ελλαδικό χώρο, υπήρξαν δύο ερμηνείες στον χρησμό της Πυθίας «το ξύλινο τείχος 
απόρθητο θα μείνει». Η μία ήταν η παραδοσιακή, που έμοιαζε και απολύτως λογική. 
Κάποιοι έσπευσαν να κατασκευάσουν έναν φράχτη «από θυρόφυλλα και ξύλα γύρω 
από την Ακρόπολη». 

Η δεύτερη ήταν η ιδιοφυής του Θεμιστοκλή, ο οποίος έπεισε τους περισσότερους 
Αθηναίους και έλεγε ότι τα «ξύλινα τείχη» είναι τα καράβια, και αυτά θα προστατεύσουν 
την Αθήνα.

Η συνέχεια της ιστορίας είναι γνωστή από τον Ηρόδοτο. 
Από τότε τα… ξύλινα τείχη της Ελλάδας, το Πολεμικό Ναυτικό μας, έγραφε ιστορία 

και, όσο και να ενοχλούσε τους κατά καιρούς σουλτάνους, είχαν στην πράξη μετατρέψει 
το Αιγαίο σε ελληνική λίμνη.

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, λόγω μνημονίων και όχι μόνο, το Πολεμικό μας Ναυ-
τικό δοκιμάστηκε και δοκιμάζεται, και μόνο ο πατριωτισμός κάποιων το κρατάει ζωντα-
νό και μάχιμο.

Οι Τούρκοι γνωρίζουν ότι είναι η δική τους ευκαιρία να ανατρέψουν αυτήν την ελλη-
νική κυριαρχία.

Μεθοδικά στήνουν πίσω από την πλάτη μας το νέο τους σχέδιο για να δημιουργή-
σουν τα δικά τους «ξύλινα τείχη».

Ετοιμάζουν δύο ναυτικές βάσεις. Η μία στην Αλβανία και η άλλη στη Λιβύη, με στόχο 
να στήσουν μια «τανάλια» βόρεια και νότια της Ελλάδας. Ήδη στην Τρίπολη έγινε η… 
επιθεώρηση της παλιάς βάσης από Τούρκους αξιωματούχους και το σχέδιο υλοποιείται 
βήμα-βήμα.

Εάν η Τουρκία μετασχηματιστεί και σε ναυτική δύναμη, τότε οι ισορροπίες στο Αιγαίο 
θα ανατραπούν και θα αποκτήσει ισχύ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τα γράφουμε αυτά εγκαίρως, ώστε κάποιοι να θυμηθούν τα εγχώρια «ξύλινα τείχη» 
και να χαράξουν στρατηγική, που θα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις τού σήμερα. Διότι 
αν συνεχίσουμε έτσι, δεν θα υπάρχει αύριο και θα έχουμε χάσει τη μάχη πριν καν την 
δώσουμε…

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Μετά την αποκάλυψη της «Κ» - Επεισοδιακή η πρώτη εβδομάδα 
εφαρμογής των αυξήσεων στα τέλη εισόδου της ΚΑΘ

Στο  «κόκκινο» η αντιπαράθεση 
Εμπόρων-Διοίκησης

Επεισοδιακή ήταν η εβδομάδα που πέρα-
σε για την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης μετά 
την εφαρμογή της απόφασης που έλαβε η δι-
οίκηση για αλλαγή στην τιμολόγηση των Τε-
λών εισόδου, που επιφέρει τεράστιες αυξήσεις 
για τους αγοραστές-πελάτες της αγοράς.

Η karfitsa ήταν πρώτη που ανέδειξε το 
συγκεκριμένο θέμα, αλλά και τα προβλήμα-
τα που δημιουργούνται για τους εμπόρους,  
που κάνουν λόγο για κατάρρευση της αγοράς, 
ενώ μεγάλη δυσαρέσκεια υπάρχει και στις τά-
ξεις των εμπόρων κρέατος, καθώς για πρώτη 
φορά ισχύουν και για αυτούς τέλη εισόδου. 

Υπενθυμίζουμε πως οι Κεντρική Λαχανα-
γορά και Κρεαταγορά Θεσσαλονίκης στεγά-
ζεται στους χώρους της ΚΑΘ ΑΕ, εταιρία που 
ανήκει στην Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και 
Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) δηλαδή το γνωστό  υπερ-
ταμείο, καθώς είναι ο μοναδικός μέτοχος  της.

Επεισόδια και εκατέρωθεν μηνύσεις
Η απόφαση αύξησης των τελών εισόδου 

για του πελάτες, ελήφθη στο Διοικητικό της 
19ης Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ετέ-
θη σε ισχύ από την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Έτσι, η εβδομάδα που πέρασε από την 
πρώτη ημέρα εφαρμογής της νέας τιμολογι-
ακής πολιτικής εισόδου για προμηθευτές και 
αγοραστές, ξεκίνησε με εντάσεις μεταξύ εμπό-
ρων καταστηματαρχών και της διοίκησης της 
εταιρίας.

Όπως δήλωσε στην karfitsa ο πρόεδρος 
του Συνδέσμου Εμπόρων ΚΑΘ Γιάννης Χα-
ραλαμπίδης ” υπήρξε φοβερή καθυστέρηση, 
γιατί το σύστημα ήταν ανέτοιμο, δεν υπήρξε 
μηχανογράφηση και οι αποδείξεις κοβόταν 
στο χέρι, με αποτέλεσμα για κάθε απόδειξη 
να χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο 
εκνευρισμός των οδηγών-προμηθευτών  ήταν 
μεγάλος, με τις ουρές να φτάνουν μέχρι τα 
Μάλγαρα. Αν δεν μεσολαβούσαμε ίσως η κα-
τάσταση να είχε ξεφύγει και ο εκνευρισμός να 
οδηγούσε σε έκτροπα”.

Όσον αφορά τις μηνύσεις ο κ. Χαραλαμπί-
δης ανέφερε: ” Με οδήγησαν στο Α.Τ.  Αμπε-
λοκήπων, όπου με ενημέρωσαν πως ο διευ-
θύνων σύμβουλος της ΚΑΘ ΑΕ, κ. Αντώνης 

Μπούρης, είχε υποβάλει μήνυση εναντίον μου 
για εξύβριση και απειλή για άσκηση σωμα-
τικής βίας προς τους υπαλλήλους της ΚΑΘ, 
όπως και προς τον διευθυντή και τους υπαλ-
λήλους της εταιρίας security που φυλάει το 
χώρο, αλλά και για υστέρηση εσόδων, από την 
παρεμπόδιση της είσπραξης τελών, επειδή δή-
θεν εγώ έδωσα εντολή να ανοίξουν οι μπάρες 
και μπήκαν ελεύθερα τα φορτηγά”.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπόρων ΚΑΘ 
από την πλευρά του κατέθεσε μήνυση για συ-
κοφαντική δυσφήμιση και ψευδή δήλωση ενα-
ντίον του διευθύνοντος συμβούλου, Αντώνη 
Μπούρη. Όπως υπογραμμίζει στη μήνυση του 
αρνείται όλα όσα του προσάπτει ο κ. Μπούρης 
δηλώνοντας πως όλα είναι αναληθή”.

Τα πολιτικά αντανακλαστικά
Όπως έχουμε πληροφορηθεί από την στιγ-

μή που δημοσιοποιήθηκε το συγκεκριμένο 
θέμα από το φύλλο της karfitsa του Σαββά-
του 27 Ιουνίου, υπήρξε κινητοποίηση και εν-
διαφέρον από κυβερνητικά στελέχη, ένα από 
αυτά ήταν ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου 
και καταναλωτή κ. Πάνος Σταμπουλίδης που 
επικοινώνησε με τον Σύνδεσμο Εμπόρων ΚΑΘ, 
ενημερώθηκε για τα προβλήματα που προκύ-
πτουν και γνωστοποίησε πως θα επισκεφθεί 
εντός των επόμενων ημερών τη Θεσσαλονίκη, 
για να συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα. 

Ενδιαφέρον, για το θέμα έδειξε και ο Γε-
νικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής 

Ομάδας της ΝΔ και βουλευτής Θεσσαλονίκης 
Σταύρος Καλαφάτης.

Η ανησυχία και τα αιτήματα των εμπόρων
Ο Σύνδεσμος Εμπόρων ΚΑΘ ΑΕ υποστηρί-

ζει πως με τον τρόπο που διοικείται η εταιρία, 
η Αγορά οδηγείται στην απαξίωση. Αίτημα των 
εμπόρων είναι  να μην υπάρχουν καθόλου  
τέλη εισόδου για τους αγοραστές-πελάτες 
τους, καθεστώς υπό το οποίο λειτουργεί η Κε-
ντρική Αγορά Αθηνών, ο ΟΚΑΑ. Οι έμποροι το-
νίζουν πως πρέπει η διοίκηση να αλλάξει τον 
τρόπο με τον οποίο λειτουργεί την αγορά ή θα 
πρέπει να αντικατασταθεί.

Τι λέει η διοίκηση
Η διοίκηση της εταιρίας από την πλευρά 

την κάνει λόγο για ένα πιο σύγχρονο και δίκαιο 
σύστημα, που δίνει κίνητρα στους πελάτες να 
προπληρώνουν, χαρακτηρίζοντας το προη-
γούμενο μη ορθολογικό. Επίσης, τονίζει πως 
καθιερώνεται ένα ενιαίο σύστημα, καθώς στο 
προηγούμενο υπήρχαν διαφορετικές χρεώσεις 
από πύλη σε πύλη, ενώ δεν τίθεται θέμα κέρ-
δους για την ΚΑΘ, καθώς το οικονομικό απο-
τέλεσμα θα είναι ουδέτερο σε σχέση με τον 
προηγούμενο τιμοκατάλογο εισόδου.

Πρέπει να επισημανθεί πως από τις όποιες 
αλλαγές στα τέλη εισόδου εξαιρούνται αυτοί 
που έχουν άδεια πώλησης σε λαϊκή αγορά, 
για τους οποίους η τιμή παραμένει η ίδια 0,80 
ευρώ.
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η δύναµη στο Φυσικό Αέριο

ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΤΩΡΑΣυνδεθείτε ΤΩΡΑ 
στο δίκτυο του φυσικού αερίου
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υπηρεσίες
(Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 20:00

& Σάββατο 09:00 - 15:00)

Θεσσαλονίκη     Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 

ΓΡΑΦΕΙΑ NEΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Παρά τη σημαντική αύξηση των ελληνι-
κών εξαγωγών τα τελευταία χρόνια, το πο-
σοστό συμμετοχής των εξαγωγών αγαθών 
στο ΑΕΠ της Ελλάδας παραμένει ένα από τα 
χαμηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ 
σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα εξακολουθεί 
να κινείται και το μερίδιο της χώρας στο πα-
γκόσμιο εμπόριο. 

Μια από τις κυριότερες αιτίες αυτής της 
υστέρησης είναι ο κατακερματισμός της πα-
ραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας 
και η μέχρι τώρα αδυναμία των μικρών και 
πολύ μικρών επιχειρήσεων να αποκτήσουν 
κρίσιμη μάζα, ή να προχωρήσουν σε συνερ-
γασίες, συμπράξεις ή συγχωνεύσεις. Όπως 
είχε αναδειχθεί από μελέτη που πραγματο-
ποίησε το ΕΒΕΑ σε συνεργασία με την Ernst 
& Young to 2019, οι μικρομεσαίες ελληνικές 
επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν σήμερα το 
99,9% του συνολικού αριθμού των επιχει-
ρήσεων. Από αυτές σχεδόν το 97% είναι οι 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκο-
νται μόλις στο 40% της παραγωγικότητας 
του μέσου όρου των ευρωπαϊκών, ενώ οι 
μεσαίες βρίσκονται αντίστοιχα στο 75%. Οι 
ελληνικές εξαγωγές στηρίζονται σε λίγες 
μεγάλες επιχειρήσεις, με περίπου 270 επι-

χειρήσεις να πραγματοποιούν το 50% των 
εξαγωγών, ενώ οι πέντε μεγαλύτερες εξ 
αυτών καλύπτουν σχεδόν το 26% των εξα-
γωγών. 

Με αυτά τα δεδομένα, η ενθάρρυνση της 
επιχειρηματικής μεγέθυνσης αναδεικνύ-
εται στρατηγική προτεραιότητα, με στόχο 
την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της 
εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. 
Η επίτευξη μεγαλύτερων μεγεθών για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις, θα ενισχύσει την 
παραγωγικότητά τους, θα τους επιτρέψει να 
παράγουν με χαμηλότερο κόστος, να εστιά-
σουν στην ποιότητα και στην καινοτομία, να 
προσελκύσουν εξειδικευμένο προσωπικό 
και να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους 
θέση. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
θα μπορέσει να οδηγήσει σε αύξηση των 
εξαγωγών και διεύρυνση της πρόσβασης 
στις διεθνείς αγορές, ενώ η εξασφάλιση με-
γαλύτερης ζήτησης θα επιτρέψει τη δημι-
ουργία μεγαλύτερων επιχειρήσεων, αναδει-
κνύοντας ουσιαστικά την αμφίδρομη σχέση 
μεταξύ μεγέθους και εξωστρέφειας. 

Βασικό μέλημα, επομένως, στον αναπτυ-
ξιακό σχεδιασμό της νέας περιόδου, πρέπει 
να είναι η δημιουργία μιας νέας παραγω-

γικής δομής, η οποία θα στηρίζεται σε επι-
χειρήσεις μεγαλύτερου μέσου μεγέθους, με 
καλύτερες προϋποθέσεις εξωστρέφειας. Η 
Πολιτεία πρέπει να παρέχει κίνητρα, διευκό-
λυνση και υποστήριξη – με την παροχή τε-
χνικής γνώσης – στις επιχειρήσεις οι οποίες 
στοχεύουν στη μεγέθυνση και την αύξηση 
των εξαγωγών τους. 

Θα πρέπει, αντίστοιχα, και οι επιχειρήσεις 
να επιδιώξουν τη μεγέθυνσή τους μέσω συ-
νεργασιών, συγχωνεύσεων και εξαγορών, 
διαμορφώνοντας ταυτόχρονα μια νέα κουλ-
τούρα περισσότερο εστιασμένη στην εξω-
στρέφεια και στις διεθνείς ευκαιρίες, στην 
καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, σε σύγ-
χρονα μοντέλα διοίκησης και λειτουργίας. 
Αν θέλουμε ταχύτερη και διατηρήσιμη ανά-
πτυξη στα επόμενα χρόνια, τόσο η Πολιτεία 
όσο και ο επιχειρηματικός κόσμος οφείλουν 
να αντιληφθούν τις ανάγκες της νέας διε-
θνοποιημένης οικονομίας και να εργαστούν 
από κοινού προς αυτήν την κατεύθυνση.

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

opinionΗ πρόκληση της επιχειρηματικής μεγέθυνσης

Τ Ο Υ 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ 
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Ο Βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ Ευρυπίδης Στυλιανίδης στην karfitsa

Χρέος μας να προστατέψουμε το κύρος της 
δικαιοσύνης και την αξιοπιστία της πολιτικής

«Η Τουρκία με τη στάση της προσβάλει τη 
διεθνή κοινότητα και θέτει σε κίνδυνο την ει-
ρήνη στην περιοχή», δηλώνει σε συνέντευξη 
του στην karfitsa ο βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ 
Ευριπίδης Στυλιανίδης. Ο κ. Στυλιανίδης ανα-
φερόμενος στα όσα ακούστηκαν στην ηχογρα-
φημένη συνομιλία ανάμεσα στον επιχειρημα-
τία Σάμπυ Μιωνή και τον πρώην Υπουργό Νίκο 
Παππά, τονίζει, πως πρέπει να προστατευθεί 
το κύρος της δικαιοσύνης και η αξιοπιστία της 

πολιτικής και να αφεθεί καθεμία να κάνει τη 
δουλειά της.

Κύριε Στυλιανίδη η Τουρκία τεντώνει το 
«σχοινί» των προκλήσεων με δηλώσεις για 
έρευνες εντός ελληνικής επικράτειας. Ποια 
θα πρέπει να είναι η απάντηση μας; Επιδί-
ωξη μας είναι η συνεννόηση πάνω στη βάση 
του δικαίου της θάλασσας. Αν η Τουρκία δεν 
το σεβαστεί έχουμε χρέος να προασπιστούμε 
αποφασιστικά την κυριαρχία μας και τα διεθνή 

μας δικαιώματα. Και για να είμαι σαφής, κυρι-
αρχία είναι η επέκταση των 6 ναυτικών μιλίων 
σε 12 και δικαίωμα μας είναι η ανακήρυξη της 
ΑΟΖ της Χώρας και φυσικά των νησιών μας. 
Η Τουρκία επιδιώκει να δημιουργήσει δια της 
βίας ένα ad hoc δίκαιο κατά πως τη βολεύει. 
Αυτό δε θίγει μόνο την Ελλάδα, αλλά προσβά-
λει την διεθνή κοινότητα και ταπεινώνει τις 
μεγάλες δυνάμεις, θέτοντας σε κίνδυνο την 
ειρήνη στην περιοχή και την ενότητα της Ευ-
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ρωατλαντικής Συμμαχίας.
Σας προβληματίζει πως με τη χαλάρωση των μέ-

τρων περιορισμού της πανδημίας, επήλθε και χαλά-
ρωση στη στάση των πολιτών; Η υγειονομική κρίση 
δεν τελείωσε ακόμα. Έχουμε μπροστά μας ένα κρίσιμο 
χειμώνα. Η Ελληνική Κυβέρνηση και ο λαός μας επέδει-
ξαν εξαιρετική υπευθυνότητα. Ιεραρχήσαμε την αξία της 
ζωής και της δημόσιας υγείας πάνω από την οικονομία 
και έτσι αποκατέστησε τη διεθνή αξιοπιστία της η Ελλάδα, 
όχι μόνο στα μάτια των κυβερνήσεων αλλά κυρίως στα 
μάτια των λαών. Αυτή η επιτυχία πρέπει να έχει συνέχεια 
κι αυτό είναι κυρίως θέμα ατομικής ευθύνης. Το χαρα-
κτηριστικό αυτής της Πανδημίας είναι ότι ο Ένας μπορεί 
να καταστρέψει τα πάντα. Όλοι όμως δεν είναι σίγουρο 
ότι αρκούν για να σώσουν τον Ένα. Εδώ λοιπόν δε δοκι-
μάζεται μόνο η υπευθυνότητα, αλλά και η ανθρωπιά μας.

Ο πολίτης ακούει για δράση «παρακράτους», 
για πρώην υπουργό που γνώριζε πως άλλος πρώ-
ην υπουργός έχει τη «δική του ατζέντα» και κάποιοι 
«βγάζουν πολλά χρήματα» Τι σημαίνει αυτή η εικόνα 
για το πολιτικό προσωπικό της χώρας; Η διαδικασία της 
Προανακριτικής της Βουλής είναι από τις ειδικές περι-
πτώσεις άσκησης δικαστικής εξουσίας από το Κοινοβού-
λιο και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται, όποιον κι αν 
αφορά. Άρα θεωρώ ότι δεν πρέπει να μιλούμε εύκολα 
εκ των προτέρων, σεβόμενοι δυο αρχές της δικαιοσύνης 
και της πολιτικής: Πρώτον ότι κανένας δεν είναι ένοχος 

πριν αυτό αποδειχθεί τελεσιδίκως και δεύτερον ότι σε μια 
υπεύθυνη δημοκρατία δεν πρέπει να ποινικοποιείται η 
πολιτική, ούτε φυσικά να κομματικοποιείται η δικαιοσύνη 
και σας το λέω αυτό επειδή προσωπικά βίωσα ως μέλος 
της προανακριτικής την «Υπόθεση Του Βατοπεδίου» που 
κάποιοι πριν τις αθωωτικές αποφάσεις της δικαιοσύνης 
αβίαστα την αναγορεύσαν σε «σκάνδαλο», στέλνοντας 
αρκετούς αθώους ανθρώπους στο διασυρμό και το θά-
νατο. Έχουμε χρέος να προστατέψουμε το κύρος της δι-
καιοσύνης και την αξιοπιστία της πολιτικής, αφήνοντας 
καθεμία να κάνει τη δουλειά της.

Η αντιπολίτευση υποστηρίζει πως ο κόσμος της ερ-
γασίας και της παραγωγής βρίσκεται απέναντι από το 
φάσμα βαθιάς ύφεσης, χωρίς ουσιαστική προστασία 
από τη πολιτεία. Τι απαντάτε; Οι δύο μέχρι τώρα κυβερ-
νητικές επιτυχίες, η προάσπιση των Ευρωπαϊκών συνό-
ρων στον Έβρο που ανέδειξε τον υγιή πατριωτισμό και η 
αντιμετώπιση της πανδημίας που ανέδειξε την ανθρώπινη 
αξία και το κοινωνικό πρόσωπο της Κυβέρνησης δεν είναι 
το τέλος του δρόμου, αλλά η αρχή μιας δύσκολης πορεί-
ας που ελπίζω και πιστεύω να έχει θετική για την Ελλάδα 
κατάληξη. Η ανηφοριά της επιστροφής σε μια δυναμική 
ανάπτυξης είναι μπροστά μας. Οι βάσεις που έχει βάλει 
όμως ο Κ.Μητσοτάκης είναι ισχυρές. Έδειξε σοβαρότητα, 
αξιοπιστία και αποφασιστικότητα. Πιστεύω ότι μπορούμε 
να τα καταφέρουμε αν αξιοποιήσουμε σωστά τους ευρω-

παϊκούς πόρους, μειώσουμε άμεσα τους φόρους, σπά-
σουμε της αγκυλώσεις ενός παλιού συντηρητικού και 
εσωστρεφούς τραπεζικού συστήματος, προχωρήσουμε 
άμεσα σε τολμηρές αλλαγές της δημόσιας λειτουργίας 
προάγοντας την ψηφιακή Ελλάδα και εμπιστευτούμε την 
καθαρή επιχειρηματικότητα και την πραγματική παραγω-
γική οικονομία.

Πώς πρέπει να στηριχθεί ο αγροδιατροφικός κλά-
δος κατά τη γνώμη σας, ώστε να αυξηθούν και οι νέοι 
αγρότες; Πιστεύω σε μια νέα εθνική στρατηγική διατρο-
φικής αυτάρκειας. Πιστεύω στις δυνατότητες της βιολο-
γικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, στη Γεωργία ακριβείας, 
στη συμβολαιακή Γεωργία που συντονίζεται από τον με-
ταποιητικό ιδιωτικό τομέα για να αναβαθμίζει την ποιό-
τητα και ταυτόχρονα να ρίχνει το κόστος παραγωγής. Πι-
στεύω στη σύγχρονη και έξυπνη προμηθευτική αλυσίδα 
της Ελλάδας που θα τονώσει τα logistics και τις συνδυα-
σμένες διεθνείς μεταφορές. Πιστεύω σε ένα άλλο μοντέ-
λο πρωτογενούς παραγωγικότητας που θα αξιοποιεί το 
Ελληνικό περιβάλλον, τις εναλλακτικές μορφές ενέργει-
ας όπως η γεωθερμία, θα αναδιαρθρώνει τις παραγωγές 
και θα αναμορφώνει το παραγωγικό μοντέλο της Χώρας. 
Δεν θα διαχειρίζεται απλά τις χρηματοδοτήσεις της νέας 
ΚΑΠ, αλλά θα προάγει οργανωμένα νέα πρότυπα συνερ-
γασίας και εξωστρέφειας. Οι αγρότες μας σήμερα μετά 
την κρίση έχουν δύναμη που δεν τη έχουν ακόμα συνει-
δητοποιήσει.



8 04.07.2020

Η αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δ. Καλαμαριάς Ναταλία Παντελίδου εξηγεί 
πώς η βιτρίνα της ανατολικής Θεσσαλονίκης θα γίνει προσβάσιμη για τους πολίτες

 Παραλιακό μέτωπο 
με γενναίες αποφάσεις 

Η παραλία της Καλαμαριάς είναι ένα από 
τα καυτά ζητήματα του παραλιακού δήμου 
της Θεσσαλονίκης που παραμένουν στο προ-
σκήνιο για πολλά χρόνια. Η ένταξη του παρα-
λιακού μετώπου στο ΤΑΙΠΕΔ και γενικότερα η 
πολυπλοκότητα των ιδιοκτησιών κατά μήκος 
της παραλίας προβάλλουν εμπόδια. Η νέα 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ναταλία 
Παντελίδου ξεδιπλώνει στην Karfitsa τα εμπό-
δια, τις πρωτοβουλίες και τις πρακτικές που 

θα ακολουθήσει  η διοίκηση του δήμου Καλα-
μαριάς προκειμένου το παραλιακό μέτωπο να 
γίνει προσβάσιμο για τους πολίτες.

Σε ποια φάση βρίσκεται το παραλιακό 
μέτωπο της Καλαμαριάς
Η Καλαμαριά βρέχεται από θάλασσα στη 

μεγαλύτερη έκταση της. Ωστόσο όμως φαίνε-
ται να «αποστρέφεται» αυτή τη συγκυρία κα-
θότι η πόλη δεν είναι προσανατολισμένη προς 

το θαλάσσιο μέτωπο, ενώ οι λειτουργείες της 
και η ψυχαγωγία είναι αποκομμένα από το 
υγρό στοιχείο.

Το παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς, 
αποτελεί ένα μέρος ενός ευρύτερου, ενιαίου 
συνόλου, αυτό της Θεσσαλονίκης. Η αντι-
μετώπιση του σε μητροπολιτικό επίπεδο, θα 
ενισχύσει συμπληρωματικές λειτουργείες και 
χρήσεις, όπως για παράδειγμα την έλευση της 
θαλάσσιας συγκοινωνίας, αλλά και τη βούλη-
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ση για ένα ενιαίο ποδηλατοδρόμο και μια συνεχόμενη 
περιπατητική διαδρομή. Επιπλέον η ενιαία αντιμετώπιση 
θα λειτουργεί σε κατεύθυνση συμπληρωματική για τους 
Δήμους, όχι ανταγωνιστική. 

Σε αυτό το πλαίσιο υποθέτω ότι σημαντικό ρόλο θα 
διαδραματίσει το Ειδικό Χωρικό για το παραλιακό μέτω-
πο που εκπονείται από τη Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο 
που συναντάτε για την ανάπλαση του
Σε αυτή τη χρονική φάση το μεγαλύτερο εμπόδιο σε 

μια ενδεχόμενη ανάπτυξη και ανάπλαση του παραλιακού 
μετώπου της Καλαμαριάς είναι η συνθετότητα του ιδιο-
κτησιακού καθεστώτος, όπως Κτηματική, ΤΑΙΠΕΔ και ιδι-
ωτικά οικόπεδα. Στις περιπτώσεις των απαλλοτριώσεων 
δε, απαιτούνται υπέρογκα ποσά  τα οποία υπερβαίνουν τη 
κλίμακα και τις δυνατότητες ενός δήμου.

Ποιες οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβετε 
Χρέος και καθήκον μας είναι να παίρνουμε δυναμική 

θέση και στάση όταν πρόκειται για επικείμενες αναπλά-
σεις που προέρχονται από τη κεντρική διοίκηση. Όπως 
για παράδειγμα η υπό εκπόνηση ανάπλαση της Μαρίνας 
Καλαμαριάς. Είμαστε απόλυτα θετικοί σε ένα τέτοιο εν-
δεχόμενο σενάριο ανάπτυξης, εφόσον όμως εξασφαλί-
ζονται συνθήκες δημόσιου χαρακτήρα. Στόχος για όλο 
το παραλιακό μέτωπο είναι η απρόσκοπτη και ελεύθερη 
πρόσβαση σε όλους. Η δυνατότητα ενός περιπάτου δίπλα 
στο νερό, ακόμα και όταν αυτό γεωγραφικά δεν φαίνε-
ται εφικτό. Για παράδειγμα στη περιοχή του κυβερνείου 
ο περίπατος θα μπορούσε να γίνεται περιμετρικά μέσω 
ντεκ. Φυσικά τέτοιου είδους επεμβάσεις απαιτούν σύνθε-
τες υποδομές και στηρίξεις, ενώ πολλές φορές «σκοντά-
φτουν» σε πληθώρα εγκρίσεων διαφόρων φορέων και 
υπηρεσιών.

Πως θα διαμορφωθεί τελικά 
η παραλία της Καλαμαριάς; 
Η Παραλία της Καλαμαριάς δεν μπορεί να έχει μία 

μόνο εικόνα. Μορφολογικά και γεωγραφικά διαφορο-
ποιείται όσο τη διασχίζει κανείς και αυτό το στοιχείο είναι 
που τη κάνει ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερη. Το όραμα μου 
είναι ένας συνεχόμενος περίπατος μέσα από αυτή τη δι-
αδοχή των βιωματικών καταστάσεων. Μια βόλτα δίπλα 
στη θάλασσα, σε ένα οικιστικό περιβάλλον που έχει στο 
Καραμπουρνάκι, μετάβαση στο φυσικό περιβάλλον στη 
περιοχή του Κυβερνείου με τη θέα από ψηλά, πέρασμα 
στη φυσική ακτογραμμή της περιοχής της πλαζ…Αφήνο-
ντας τη παραλία με την άμμο, περνάμε στη Μαρίνα σε ένα 
πιο δομημένο περιβάλλον, ενδεχομένος με εμπορικές 
και χρήσεις αναψυχής πλαισιωμένες από εγκαταστάσεις 
πρασίνου. Έχοντας διασχίσει τη Νέα Κρήνη και τερματίζο-
ντας τη διαδρομή μας στα γεωγραφικά όρια του Δήμου, 
συναντάμε ξανά τη φυσική ακτογραμμή της παραλίας, 
αυτή τη φορά πλαισιωμένο από χρήσεις αθλητισμού, που 
χρήζουν μια ανάπλαση «ενοποιητικού χαρακτήρα», ώστε 
να υπάρχει μια συνοχή μεταξύ τους. Σκέψη μου να μπο-
ρούσε κάνεις να διασχίσει ακόμα και τον ιππικό όμιλο, 
ανάμεσα στις εγκαταστάσεις του. Άλλωστε στη περιοχή 
της Μίκρας θα είναι ο τερματικός σταθμός του Μετρό, θέ-
σεις στάθμευσης και ο σταθμός μετεπιβίβασης, προσδί-
δοντας ένα χαρακτήρα πιο σύγχρονο.

Η ανάγκη να «στραφούμε» προς τη θάλασσα γίνεται 
όλο και πιο επιτακτική. Χρειάζονται γενναίες αποφάσεις 
στρατηγικού χαρακτήρα, παράλληλα με επιχειρηματικό-
τητα και συνεργασία από τη κεντρική διοίκηση του κρά-
τους ώστε να λυθούν χρονίζοντα θέματα του παραλιακού 
μετώπου. Η στρατηγική αυτή, θα αποτελέσει και το πλαί-
σιο, στο οποίο θα «κουμπώσουν» όλες οι μελλοντικές 
και αποσπασματικές επεμβάσεις. 

reportage
Η πεζοδρόμηση 
της Νικολάου 
Πλαστήρα έδειξε 
θετικά δείγματα 

Διανύοντας τη «μετα-κορωνοϊου» εποχή υπήρ-
ξε η ανάγκη να βρεθούν σενάρια διεύρυνσης πεζο-
δρομίων, επιμηκύνσεων διαβάσεων κλπ. ώστε να 
εξασφαλίζονται οι απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ 
μας.. Η εμπειρία επίσης της καραντίνας έδειξε πόσο 
μεγάλη ανάγκη έχουμε από χώρους περιπάτου και 
ποδηλάτου, πόσο η άθληση, αλλά και οι βόλτες ήταν 
τα στοιχεία αυτά που μας κράτησαν πειθαρχημένους 
στη μεγάλη αυτή πρόκληση που διανύσαμε και ίσως 
ξαναδιανύσουμε. 

Επιπλέον αναγνωρίσαμε όλοι τη μεγάλη κρίση 
που πέρασαν τα καταστήματα κατά τη διάρκεια αυ-
τής της δοκιμασίας.

Τα παραπάνω επιχειρήματα ήταν και αυτά που 
μας έδωσαν την ώθηση για τη πιλοτική αυτή εφαρ-
μογή της «πεζοδρόμησης» της Νικολάου Πλαστή-
ρα, τα δύο προηγούμενα Σαββατοκύριακα. 

Σαν διαδικασία ήταν μια πρόκληση, γιατί πρακτι-
κά αυτό δεν είχε ξανασυμβεί στο δήμο μας, ωστόσο 
απαιτούνταν μια καλή συνεργασία φορέων όπως η 
Τροχαία, ΟΑΣΘ, Μαρίνα Καλαμαριάς,  αλλά και ιδι-
ωτών εθελοντών που χωρίς όλους αυτούς θα ήταν 
αδυνατο το εγχείρημα. 

Ένα πείραμα όμως δε γίνεται για να δούμε αν 
ήταν πετυχημένο ή όχι. Το πείραμα γίνεται για να 
πάρουμε κάποιες ενδείξεις. Και οι ενδείξεις που πή-
ραμε από το κόσμο ήταν ιδιαίτερα θετικές. Ο δρόμος, 
αν και πλέον στη καρδιά του καλοκαιριού, γέμισε 
από κόσμο, πιτσιρίκια έπαιζαν τριγύρω και ποδη-
λάτες διέσχιζαν από νωρίς τη Πλαστήρα. Η κλίμακα 
του δρόμου άλλαξε. Το ίδιο και η ατμόσφαιρα, τόσο 
το πρωί με τις μουσικές από τα μεγάφωνα, όσο και 
το βράδυ από τη δύση του ηλίου ως αργά τη νύχτα. 
Ανεξαρτήτως δρώμενων, αυτό που είχε μεγαλύτερη 
σημασία, ήταν η ίδια η συνθήκη να περπατά κανείς 
έχοντας εξασφαλισμένο και ασφαλή χώρο τριγύρω.

Ωστόσο δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια και 
τα αυτιά μας στον αντίλογο. Υπάρχουν κάποιες αγκυ-
λώσεις του παρελθόντος που ακόμα υπαγορεύουν 
τη στάθμευση δίπλα από την εστίαση. Θεωρώ πως 
οτιδήποτε διαταράσσει το τρόπο που έχουμε συνηθί-
σει επιφέρει αντιδράσεις, το μέλλον είναι αυτό όμως 
που δικαιώνει για το αν κάποιες αποφάσεις ελήφθη-
σαν σωστά. Αντιδράσεις υπήρξαν κατά τη πεζοδρό-
μηση της οδού Κομνηνών, αντιδράσεις και κατά τη 
φάση μονοδρόμησης της Μεταμορφώσεως. 

 Γι’ αυτό και οι πιλοτικές εφαρμογές είναι χρή-
σιμες για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Σαφώς και 
μια μόνιμη πεζοδρόμηση, θα έπρεπε να προβλέπει 
θέσεις στάθμευσης, προσβάσεις, ανεφοδιασμούς 
καταστημάτων κλπ. Οι πιλοτικές εφαρμογές με τη 
χρήση χρωμάτων στο οδόστρωμα είναι συνήθεις 
πρακτικές όταν πρόκειται ακόμα και για κόμβους, 
διαπλατύνεις, θέσεις τραπεζοκαθισμάτων κ.α.

Στόχος τέτοιων δράσεων, εκτός από κοινωνική 
συνοχή, είναι και η αύξηση της επισκεψιμότητας που 
στο παρελθόν ήταν μεγαλύτερη, καθώς επίσης και η 
ενθύμηση του ωραίου μας τόπου, της Καλαμαριάς.
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Το παραλιακό μέτωπο Νικήτης χρίζει άμεσης τακτοποίησης 

Βραχνάς το παρελθόν του δήμου 
Σιθωνίας για την νέα δημοτική αρχή 
Με τα βάρη της προηγούμενης διοίκησης 

να γίνονται αφόρητα στις πλάτες της νέας 
δημοτικής αρχής  της Σιθωνίας, ο δήμαρχος   
Κυπαρίσσης Ντέμπλας προσπαθεί να  λύσει 
προβλήματα που «κληρονόμησε» από τον 
προκάτοχο του. Μείζον  θέμα  είναι η  διαχείρι-
ση μια  σειράς παλαιότερων κατασκευαστικών 
εκκρεμοτήτων κι ιδιαίτερα το ζήτημα που έχει 
προκύψει με την τακτοποίηση παρεμβάσεων 
του παρελθόντος στο παραλιακό μέτωπο της 
Νικήτης. 

Ένα μέρος του προβλήματος είναι οι αμμο-
κράτες που τοποθετήθηκαν παλαιότερα κατά 
μήκος του παραλιακού μετώπου της Νικήτης 
προκειμένου να συγκρατούν την άμμο από το 
εσωτερικό του οικισμού.  Οι αμμοκράτες τοπο-
θετήθηκαν χωρίς την προβλεπόμενη αδειο-
δότηση. Έλεγχοι που έγιναν απέδειξαν την μη 
νομιμότητα και η υπόθεση έφτασε στην Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. 
Μάλιστα με τελεσίδικη απόφαση που έφτασε 
στα γραφεία της διοίκησης του δήμου προ 
ημερών, η  αρμόδια διοικητική εποπτεύουσα  
αρχή της Κεντρικής Μακεδονίας, ζήτησε την 
απομάκρυνση των βράχων από την παραλία 
της Νικήτης  έχοντας εκδώσει σειρά πρωτο-
κόλλων κατεδάφισης με συγκεκριμένες προ-
θεσμίες αποξήλωσης.

Από την πλευρά της η νέα  διοίκηση του 
δήμου καλείται να διαχειριστεί αυτό το τελε-
σίγραφο επιχειρώντας παράλληλα  να βρει σε 
συνεργασία με τους αρμοδίους υπαλλήλους 
των τεχνικών υπηρεσιών τους τρόπους για την 
απομάκρυνση τους.  

Οι αυθαίρετοι,  αμμοκράτες είναι δύσκολο 
να απομακρυνθούν, καθώς ζυγίζουν πολλούς 
τόνους και χρειάζεται ειδική υποδομή ώστε 
να δρομολογηθεί διαδικασία απομάκρυνσής 
τους.  Ο Δήμος Σιθωνίας πάντως δεν διαθέτει 
τα τεχνικά κι οικονομικά μέσα για να εκτελέσει 
τα σχετικά πρωτόκολλα κατεδάφισης. Ακόμη 
και αν βρεθούν αυτά τα μέσα υπάρχει  κίνδυ-
νος  κατά την απομάκρυνση των βράχων να 
προκληθεί ζημιά στα έργα ανάπλασης που 
έχουν εκτελεστεί στην παραλία της Νικήτης. 
Παράλληλα απαιτείται η κατάρτιση μελετών 
για να τοποθετηθούν νόμιμα εκ νέου οι αμμο-
κράτες σε σημεία που θα λάβουν άδεια. 

Οι βράχοι που τοποθετήθηκαν αυθαίρετα 

στο παρελθόν στο λιμάνι της Νικήτης στη Σι-
θωνία για να τηρούν την ευστάθεια έχουν γίνει 
αναπόσπαστο κομμάτι της παραλίας. Στο με-
ταξύ με δεδομένη την ύπαρξη τους έχει γίνει 
μια σειρά εργασιών που θα καταστραφούν αν 
μετακινηθούν οι βράχοι ενώ όπως λένε στην 
karfitsa επαγγελματίες της παραλίας της Νι-
κήτης θα διαταραχθεί η τεχνική σταθερότητα 
των έργων ανάπλασης της παραλίας, αλλά και 
η κοινωνική κι οικονομική ζωή της περιοχής.

Οι προσπάθειες για την πιθανή αναστο-
λή των πρωτοκόλλων κατεδάφισης, έπεσαν 
όπως ήταν αναμενόμενο στο κενό καθώς στις 
τελεσίδικες αποφάσεις δεν χωρά μεταστροφή. 
Στην προσπάθεια αυτή έχει επιστρατευτεί και 
πολιτική πίεση με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ 
Χαλκιδικής Κυριακή Μάλαμα να έχει καταθέ-
σει σχετική ερώτηση στη Βουλή.

Πρωτόκολλο κατεδάφισης
Στο μεταξύ έχουν διαπιστωθεί και άλλες 

παρατυπίες στο παραλιακό μέτωπο της Νική-

της με την Κτηματική υπηρεσία του δημοσίου  
να έχει εκδώσει το 2014  πρωτόκολλο κατε-
δάφισης με το επιχείρημα της υποβάθμισης 
περιβάλλοντος ενώ η υπόθεση έχει φτάσει 
στις δικαστικές αίθουσες με την παραπομπή 
επτά ατόμων μεταξύ αυτών και υπαλλήλων, 
μέλη επιτροπών και ενός εργολάβου  που κα-
τηγορούνται για μια σειρά αδικήματα με υπερ-
βάσεις και παραβάσεις.   

Σύμφωνα με πληροφορίες η υπόθεση 
επρόκειτο να εκδικαστεί την Πέμπτη από το 
Τριμελές Πλημμελειοδικείου Πολυγύρου 
πήρε αναβολή. Για την ίδια υπόθεση και την 
τελική ανάθεση των εργασιών, έγιναν ενστά-
σεις από εργολάβους που αποκλείστηκαν από 
την ανάληψη των εργασιών και κάποιος κέρ-
δισε την υπόθεση καθώς κρίθηκε ο κατάλλη-
λος σε αντίθεση με τον ανάδοχο του έργου. Ο 
εν λόγω εργολάβος έχει καταθέσει αγωγή στο 
δήμο Σιθωνίας και ζητά εκατοντάδες χιλιάδες 
ευρώ ως αποζημίωση. 
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Τα κλειστά σύνορα με Τουρκία και Βουλγαρία προβληματίζουν τους 
επαγγελματίες στην Ανατολική Μακεδονία -Θράκη 

Η Θάσος περιμένει οδικό τουρισμό 

Reportage
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Τουρίστες από τα χερσαία σύνορα περιμένουν 
ξενοδόχοι και επιχειρηματίες του τουρισμού από 
τη Θάσο με τις ακυρώσεις να είναι πλέον κατά 
πολύ περισσότερες από τις αφίξεις.

Το αεροδρόμιο «Μέγας Αλέξανδρος» στην 
Καβάλα άνοιξε άλλα οι τουρίστες από Βαλκα-
νικές χώρες δεν επιλέγουν το αεροπλάνο ως 
βασικό μέσο μετακίνησης. Οι Πολωνικές εθνικές 
αερογραμμές ανακοίνωσαν νέες αεροπορικές 
συνδέσεις στο νέο καλοκαιρινό τους πρόγραμμα 

από 10 πολωνικά αεροδρόμια στο χρονικό 
διάστημα από 3 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου 
2020. Ωστόσο το μερίδιο της Καβάλας δεν επαρ-
κεί για να δώσει ανάσα στον Τουρισμό του νη-
σιού της Θάσου. 

Στο μεταξύ από τα χερσαία σύνορα της Ορε-
στιάδας δεν έχει επιτραπεί η είσοδος τουριστών 
με αποτέλεσμα όλες οι ελπίδες να επαφίενται 
στα σύνορα του Προμαχώνα. Από εκεί όπως 
λένε ξενοδόχοι του νησιού δύσκολα να επιλέξει 
κάποιος ταξιδιώτης να επισκεφτεί  τη Θάσο  κα-
θώς είναι πιο εύκολο να πάει στην Πιερία ή στη 
Χαλκιδική για τις διακοπές του. Με αυτόν τον 
τρόπο και οι λιγοστές ελπίδες να γεμίσει το νησί 
με τουρίστες από τα Βαλκάνια πέφτουν στο κενό.

Ορεστιάδα: κίνηση στην έξοδο 
από τα σύνορα.
Στην Ορεστιάδα με τα σύνορα από Βουλγαρία 

και Τουρκία να παραμένουν κλειστά παρατηρεί-
ται το εξής φαινόμενο: Έλληνες Μουσουλμάνοι 
πηγαίνουν αυθημερόν στη χώρα τους για να 
ψωνίσουν επιλέγοντας την αγορά της γειτονι-
κής χώρας. Την ίδια ώρα όπως καταγγέλλει ο 
δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης στους 
Κήπους ακόμη δεν έχει εγκατασταθεί κλιμάκιο 
του ΕΟΔΥ με αποτέλεσμα να μην γίνονται έλεγ-
χοι. 

 «Από τις Καστανιές είναι κλειστά τα σύνορα. 
Από τους Κήπους υπάρχει μια αντίφαση. Έχουμε 
σε καθημερινή βάση εισόδους και εξόδους Ελ-
λήνων πολιτών, κυρίως Ελλήνων μουσουλμά-
νων από τη Ροδόπη και την Ξάνθη που μπαίνουν 
αυθημερόν στην Τουρκία και επανέρχονται χω-
ρίς να γίνεται κανένας έλεγχος» τονίζει ο Μαυ-
ρίδης και συμπληρώνει «Εκείνο που θα δούμε 
άμεσα είναι η τεράστια οικονομική αιμορραγία, 
ιδίως τώρα με την ισοτιμία ευρώ και τουρκικής 
λίρας».

«Μοριακός Αναλυτής 
στο Κέντρο Υγείας Πρίνου Θάσου»
Η Θάσος στο μεταξύ έχει θωρακιστεί και σε 

επίπεδο ιατρικού προσωπικού για το κέντρο 
Υγείας που βρίσκεται στο κέντρο του νησιού κο-
ντά στο λιμάνι του Πρίνου.

Μετά από αίτημα του δημάρχου και όλων 
των φορέων της Θάσου, έγινε η τοποθέτηση 
ενός Μοριακού Αναλυτή του νέου κορωνοϊού 
στο Κέντρο Υγείας Πρίνου Θάσου, ώστε τα απο-
τελέσματα του σχετικού τεστ να βγαίνουν άμεσα, 
χωρίς να απαιτείται η μεταφορά των δειγμάτων 
στην Καβάλα, και τόσο οι τουρίστες, όσο και οι 
κάτοικοι της Θάσου να αισθάνονται περισσότερο 
ασφαλείς.

«Αποτελεί ενέργεια που θωρακίζει έμπρακτα 
τη Θάσο για την τρέχουσα τουριστική περίοδο 
και μεγιστοποιεί την ασφάλεια των επισκεπτών 
και των κατοίκων, σε συνδυασμό πάντα με την 
τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων από 
όλους», τόνισε σε δήλωση του ο δήμαρχος Θά-
σου Λευτέρης Κυριακίδης.

Επιστολή επαγγελματιών 
στον Πρωθυπουργό 
Οι επαγγελματίες της Περιφέρειας Ανατο-

λικής Μακεδονίας Θράκης ζητούν να ανοίξουν 
άμεσα οι συνοριακοί σταθμοί Εξοχής, Νυμφαίας 
και Ορμένιου. Μάλιστα έστειλαν κοινή επιστολή 
προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ζη-

τώντας να αρθεί η άτυπη «καραντίνα» που εχει 
επιβληθεί στην περιοχή και όπως λένε οδηγεί σε 
σκέψεις.

Στην επιστολή τους οι Ομοσπονδίες Επαγ-
γελματιών Βιοτεχνών της Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης  κάνουν λόγο για μια «ολική 
και ανεπανόρθωτη ζημιά» που σβήνει και την 
τελευταία ελπίδα να σωθούν οι επιχειρήσεις της 
περιοχής και η τοπική οικονομία.

«Η ανεπίσημη καραντίνα που υποβάλλετε 
στο σύνολο της ΑΜΘ με την μακροχρόνια έλ-
λειψη αεροπορικών δρομολογίων ,τώρα και 
με τον αποκλεισμό του οδικού τουρισμού από 
όμορα κράτη και η κατεύθυνση αυτού σε άλλη 
περιφέρεια, εκτός από έκπληξη, μας οδηγεί σε 
σκέψεις για την όλη υποβάθμιση που βιώνουμε 
ως η φτωχότερη περιφέρεια ανά την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Παρακολουθούμε εδώ και μέρες την έξοδο 
των Ελλήνων πολιτών προς τα όμορα κράτη 
(Βουλγαρία-Τουρκία) ενώ με την παράλληλη 
απαγόρευση εισόδου των τουριστών χάνεται η 
ελπίδα να σωθούν οι επιχειρήσεις μας και η το-
πική οικονομία.

Στο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε η ζημία 
είναι ολική και ανεπανόρθωτη. Σας καλούμε να 
ενεργήσετε άμεσα προς το άνοιγμα της Περιφέ-
ρειάς μας και να παύσει η «καραντίνα» που μας 
υποβάλλετε», αναφέρεται στην επιστολή. 
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Θα το αγκαλιάσουν οι κάτοικοι, λέει η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης

Στην τελική ευθεία το «καταφύγιο» 
των προσφυγόπουλων

Με γοργά βήματα προχωρά η διαδικασία 
για τη λειτουργία της δομής που θα φιλοξενεί 
ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, ηλικίας κάτω 
των 18 ετών, σε ακίνητο επί της οδού Αλεξαν-
δρείας 59, στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης. 
Αυτό το διάστημα εκτελούνται έργα ανακα-
τασκευής στο εξωτερικό του κτιρίου που θα 
υποδεχθεί το αμέσως επόμενο διάστημα είκο-
σι ανήλικους που φτάνουν στην Ελλάδα δίχως 
τη συνοδεία προσώπου που ασκεί τη γονική 
τους μέριμνα.

Στο συγκεκριμένο τριώροφο ακίνητο που 
παραχώρησε ο δήμος Θεσσαλονίκης στην 
Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης 
– ΑΑΕ/ΟΤΑ (πρώην Μητροπολιτική Ανάπτυξι-
ακή Θεσσαλονίκης – ΑΑΕ/ΟΤΑ) θα παρέχεται 
στους ανήλικους πρόσφυγες στέγαση, σίτιση, 
καθαριότητα, φύλαξη, πρόσβαση σε υπηρεσί-
ες υγείας , φαρμακευτικής και υγειονομικής 
περίθαλψης.

Πλέον, η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονί-
κης περιμένει την έγκριση από το υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής ώστε να εκτελε-
στούν οι απαραίτητες εργασίες και στο εσωτε-
ρικό του κτιρίου, ενώ εκτιμάται πως στις αρχές 
του φθινοπώρου θα είναι όλα πανέτοιμα για να 
μπορέσουν να περάσουν το κατώφλι τα πρώτα 
ασυνόδευτα προσφυγόπουλα.

Το θέμα απασχόλησε την τελευταία συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβουλίου που πραγ-
ματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης μετά 
από αναφορά του επικεφαλής της παράταξης 
«Θεσσαλονίκη Πόλη Ελληνική», Γιάννη Κου-
ριαννίδη, πως κάτοικοι της περιοχής αγωνιούν 
για την απόφαση του δήμου να δημιουργήσει 
τη συγκεκριμένη δομή. Μάλιστα, ο κ.Κουριαν-
νίδης γνωστοποίησε πως συγκεντρώθηκαν 
περισσότερες από 700 υπογραφές και μέσω 
επιστολής διαμαρτυρίας οι κάτοικοι ζητούν να 
ακυρωθεί η απόφαση, υπογραμμίζοντας πως 
δεν είχαν καμία ενημέρωση.

Την απάντηση σε όλα αυτά έδωσε ο αντι-
δήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γιώργος Αβαρ-
λής, αναφέροντας πως για τη δημιουργία της 
συγκεκριμένης δομής υπήρξε η σύμφωνη 
γνώμη της Ε’ δημοτικής κοινότητας και πως 
με τις απαραίτητες εργασίες έχει καθαρίσει ο 
χώρος, ενώ με την ολοκλήρωση θα βελτιωθεί 

η εικόνα της γειτονιάς.
Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση πως 

οι κάτοικοι θα αγκαλιάσουν τη δομή, όπως 
ακριβώς συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις. 
Ο κ.Αβαρλής ανέφερε χαρακτηριστικά πως το 
2014 όταν επρόκειτο να δημιουργηθεί Φιλο-
ξενείο για οικογένειες αιτούντων άσυλο στους 
χώρους των πρώην στάβλων Παπάφη, στην 
περιοχή της Τούμπας, κι εκεί υπήρξαν κάποιες 
αρχικές αντιδράσεις. Πλέον όμως, όπως είπε, 
ο χώρος λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα. 
Σαν επιπλέον παράδειγμα ανέφερε και δομή 
που λειτουργεί στην περιοχή της Ανω Πόλης 
από ΜΚΟ για ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. 
«Ακούσατε ποτέ να υπάρχει κανένα πρόβλη-
μα; Κανένα απολύτως. Προς τι ο φόβος και ο 
τρόμος για την Αλεξανδρείας;», αναρωτήθηκε 
ο αντιδήμαρχος.

Στο ίδιο θέμα αναφέρθηκε και η δημοτική 

σύμβουλος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρία Καλφακάκου, η 
οποία συμφώνησε με τον κ.Αβαρλή. Θυμήθη-
κε πως για το φιλοξενείο της Τούμπας είχαν 
συγκεντρωθεί 2.500 υπογραφές από κατοί-
κους και παρά τις αρχικές αντιδράσεις, σήμερα 
οι οικογένειες των προσφύγων ζουν αρμονικά 
με την υπόλοιπη γειτονιά και τα παιδιά παίζουν 
όλα μαζί στην ίδια παιδική χαρά. Για «απόλυτα 
προστατευμένο περιβάλλον» έκανε λόγο και 
ο Αντώνης Γαζάκης εκ μέρους της παράταξης 
«Η Πόλη Ανάποδα – Δύναμη Ανατροπής», 
υπερασπιζόμενος τη νέα αυτή δομή.

Σημειώνεται πως ο χώρος στην οδό Αλε-
ξανδρείας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επτά 
ημέρες την εβδομάδα, και θα παρέχεται επίσης 
ψυχοκοινωνική στήριξη, συμβουλευτική και 
νομική υποστήριξη, εκπαίδευση και διερμη-
νεία σε γλώσσα που κατανοεί κάθε ανήλικος.
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Δεκάδες προσπαθούν κάθε μέρα να περάσουν τα σύνορα, 
συλλαμβάνονται και επαναπροωθούνται

Ειδομένη: Οι μετανάστες γεμίζουν τα ερειπωμένα 
κτίρια και τα εγκαταλελειμμένα βαγόνια

Reportage
Α

Π
Ο

 Τ
Ο

Ν
 Κ

Ω
Σ

Τ
Α

 Κ
Α

Ν
Τ

Ο
Υ

Ρ
Η

26 Μαΐου 2016. Οι τελευταίοι 4.000 πρό-
σφυγες απομακρύνονται από τα σύνορα της Ει-
δομένης Κιλκίς. Ο πρόχειρος καταυλισμός που 
για περίπου ένα χρόνο φιλοξένησε μέχρι και 
12.000 ανθρώπους, οι οποίοι είχαν στόχο μέσω 
της βαλκανικής οδού να φτάσουν στις χώρες της 
Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, ήταν παρελθόν. 
Τέσσερα χρόνια μετά, μετανάστες έχουν κάνει 
την επανεμφάνισή τους στην περιοχή, ανάμεσα 
στα καλαμπόκια και στους ηλιόσπορους. Πάλι 
μέσα σε ερημωμένα κτίρια και εγκαταλειμμένα 
βαγόνια. Προσπαθούν να περάσουν στη Βόρεια 
Μακεδονία. Όταν αυτό γίνεται οι περισσότεροι 
συλλαμβάνονται και επαναπροωθούνται στην 
Ελλάδα. Ορισμένοι καταφέρνουν να συνεχίσουν 
ακολουθώντας τον ίδιο δρόμο.

Τέσσερις Πακιστανοί μετανάστες προσεγγί-
ζουν τον σιδηροδρομικό σταθμό της Ειδομένης. 
Πηγαίνουν στη βρύση και πλένουν τα χέρια τους. 
Απαντούν, πως δύο ημέρες νωρίτερα είχαν περά-
σει τα σύνορα, μέσω των αφύλακτων περασμά-
των, όμως αστυνομικοί του γειτονικού κράτους 
τους συνέλαβαν και τους επαναπροώθησαν. Και 
όπως συμπλήρωσαν δεν  ήταν η πρώτη φορά 
που έγινε αυτό. Γίνονται αντιληπτοί από τους 
Έλληνες αστυνομικούς, που επιτηρούν στην πε-
ριοχή. Καλείται άμεσα ένα βαν της ΕΛ.ΑΣ. για να 
προσαχθούν και ν’ απομακρυνθούν ουσιαστικά 
από τα σύνορα. Τρέχουν να κρυφτούν, καθώς θα 
οδηγηθούν πίσω στη Θεσσαλονίκη και μετά πρέ-
πει να προσπαθήσουν ξανά.

Λίγα μέτρα πιο μακριά, άλλοι μετανάστες 
ανεβαίνουν στα τρένα. Ανάμεσα στα βαγόνια 
μίας εμπορικής αμαξοστοιχίας. Θεωρούν ότι 
σύντομα θα ξεκινήσει το ταξίδι για τη Γευγελή 
και παίρνουν θέση. Τα εμπορικά τρένα χρησιμο-
ποιούνται κατά κόρον από τους μετανάστες για 
τη μετακίνησή τους προς τη Βόρεια Μακεδονία. 
Είτε ξεκινώντας από τον σταθμό των εμπορικών 
τρένων στη Διαλογή της Θεσσαλονίκης, είτε ανε-
βαίνοντας στον σταθμό της Ειδομένης. Μόλις το 
τρένο περάσει τη γραμμή των  συνόρων πηδούν 
και προσπαθούν να κρυφτούν από τους αστυνο-
μικούς του γειτονικού κράτους. Το ταξίδι τους 
είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο από την αρχή ως το 
τέλος. Δεν υπάρχουν θέσεις ανάμεσα στα βαγό-
νια των εμπορικών αμαξοστοιχιών. Ισορροπούν 
σε αυξημένες ταχύτητες με κίνδυνο να βρεθούν 
στο έδαφος και να παρασυρθούν. Μόλις πριν 
δύο εβδομάδες η αστυνομία στην Ειδομένη 
απομάκρυνε από ένα τρένο 42 μετανάστες και 
πρόσφυγες. Ο μηχανοδηγός βλέποντας ότι είχαν 

επιβιβαστεί ανάμεσα στα βαγόνια αρνήθηκε να 
ξεκινήσει. Προσήχθησαν όλοι και μετακινήθη-
καν στη Θεσσαλονίκη.

Το σκηνικό επαναλήφθηκε πάλι το περασμέ-
νο Σάββατο. Εργαζόμενοι των σιδηροδρόμων 
μιλώντας στην Karfitsa μίλησαν για μία μεγάλη 
ομάδα που έφτανε τα 60 άτομα. Είχαν ανέβει με-
ταξύ των βαγονιών και περίμεναν να ξεκινήσει 
το εμπορικό τρένο για τη Γευγελή. «Πριν λίγες 
ημέρες ακόμη ένας έχασε τη ζωή του. Ανέβηκε 
πάνω σε ένα βαγόνια και έπαθε ηλεκτροπληξία 
από το τόξο που έκανε το σώμα του με τα καλώ-
δια υπερυψηλής τάσης», είπαν σιδηροδρομικοί. 
«Ενώ γνωρίζουν πως υπάρχει κίνδυνος εξακο-
λουθούν να ανεβαίνουν στα βαγόνια», συμπλή-
ρωσαν.

 
Από πολλά σημεία 
Μετανάστες και πρόσφυγες, κατά κύριο λόγο 

από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και το Μπα-
γκλαντές φτάνουν σε μικρές ομάδες στην Ει-
δομένη, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη. Περι-
μένουν την κατάλληλη στιγμή για να περάσουν 
παράνομα από τα περάσματα των συνόρων, από 
τρύπες του φράχτη που έχουν στήσει οι αρχές 
του γειτονικού κράτους από το 2016. Μπορεί 
να  μείνουν στην περιοχή για αρκετές ημέρες, 
να επαναπροωθηθούν, να προσπαθήσουν πάλι, 
μέχρι να καταφέρουν να συνεχίσουν το ταξίδι. Τα 
λιγοστά χρήματα που έχουν τα χρησιμοποιούν 
στις κατάλληλες περιπτώσεις για να βρουν δια-
κινητή που θα τους προωθήσει μέχρι τα σύνορα 

με τη Σερβία.
«Δεν σταμάτησε ποτέ, όμως τώρα τελευταία 

έχουν αυξηθεί», είπε στην Karfitsa κάτοικος από 
το Χαμηλό Κιλκίς. Είναι το χωριό, όπου είχαν κα-
τευθυνθεί χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες 
όταν έπεσαν θύματα ψευδών πληροφοριών ότι 
μπορούσαν να περάσουν τα σύνορα και να φτά-
σουν στη Βόρεια Μακεδονία. Οι περισσότεροι ξυ-
λοκοπήθηκαν και επαναπροωθήθηκαν στην Ελ-
λάδα για να εγκατασταθούν πάλι στην Ειδομένη.

Αυξημένες είναι και οι περιπτώσεις διακίνη-
σης μεταναστών, είτε προς την Ειδομένη, είτε και 
από τα σύνορα εντός του γειτονικού κράτους. 
Σύμφωνα  με τα στατιστικά στοιχεία που ανα-
κοίνωσε η αστυνομική διεύθυνση περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας τον Μάιο συνελήφθη-
σαν τρεις διακινητές και 89 μετανάστες, ενώ τον 
Απρίλιο κανένας διακινητής και 36 μετανάστες. 
Στην περιοχή σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο ένας 
23χρονος από το Μαπαγκλαντές έχει ετοιμάσει 
ένα στρώμα με χαρτόνια και από πάνω ένα λε-
πτό σεντόνι. Χαμογελάει και μεταφέρει ότι είναι 
έτοιμος τη νύχτα να προσπαθήσει πάλι. «Έφτασα 
απέναντι όμως με γύρισαν πίσω», λέει. «Υπάρχει  
πρόβλημα να μείνω εδώ», ρωτάει ευγενικά.

Στα κτίρια που είναι έρημα σε όλη την πε-
ριοχή της Ειδομένης, τα «αποτυπώματα» των 
ανθρώπων που  πέρασαν νύχτες πριν φύγουν, 
ή νύχτες μόλις επέστρεψαν από την επαναπρο-
ώθηση, είναι φανερά. Άδεια μπουκάλια με νερό, 
άδειες κονσέρβες, παπούτσια, ρούχα και ισοθερ-
μικές κουβέρτες.
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«Τουρίστες που έχουν φτάσει οδικώς δεν έχουν κάνει καμία ξενάγηση»

Οι ξεναγοί εκπέμπουν SOS
Μια δύσκολη καλοκαιρινή σεζόν διανύουν 

επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον 
τουριστικό κλάδο. Η πανδημία, το lockdown και 
τα μέτρα που έχουν ληφθεί λόγω του covid19 
έχουν φέρει αλυσιδωτά προβλήματα στη βαριά 
βιομηχανία της Ελλάδας, τον τουρισμό. Μεταξύ 
άλλων και οι ξεναγοί κολυμπούν σε αχαρτογρά-
φητα νερά. Ήδη ένα μεγάλο μέρος της τουρι-
στικής σεζόν έχει χαθεί, ενώ δυσοίωνο φαίνεται 
πως θα είναι και το υπόλοιπο της. 

«Το βασικότερο πρόβλημα μας είναι ότι αυτή 
τη στιγμή δεν έχουμε καθόλου δουλειά. Η καρα-
ντίνα λόγω του κορονοϊού ξεκίνησε ακριβώς την 
στιγμή που άρχιζε η σεζόν και ήδη ένα  μεγάλο 
μέρος της χρονικής περιόδου που θα είχαμε ένα 
καλό εισόδημα έχει χαθεί πλήρως», εξηγεί στην 
Karfitsa η Αναστασία Γαϊτάνου, πρόεδρος του 
Συλλόγου Ξεναγών Θεσσαλονίκης– Βορείου 
Ελλάδος.

Παρότι τα χερσαία σύνορα της χώρας άνοι-
ξαν εδώ και μέρες και πλήθος επισκεπτών έχουν 
έρθει στην Ελλάδα, δεν έχει αλλάξει κάτι όσον 
αφορά τους ξεναγούς. «Δεν έχουμε κάνει καμία 
ξενάγηση» σημειώνει η πρόεδρος. Η ίδια επιση-
μαίνει πως «τουρίστες που έχουν φτάσει οδικώς 
δεν έχουν κάνει καμία ξενάγηση. Συνήθως έρχο-
νται για μπάνια όσοι επιλέγουν να έρθουν με τα 
ΙΧ τους. Κάποιοι από αυτούς βρίσκουν πρακτο-
ρεία που ενεργοποιούνται στη Χαλκιδική ή την 
Πιερία και κάποιοι μένουν σε ξενοδοχεία που 
μέσα σε αυτά πωλούνται ημερήσιες εκδρομές. 
Ελάχιστοι από αυτούς θα κλείσουν από μόνοι 
τους έναν ξεναγό για να κάνουν μια prive ξε-
νάγηση» αναφέρει και προσθέτει ότι «οι περισ-
σότεροι που έρχονται οδικώς είναι Βαλκάνιοι, 
οι οποίοι δεν προτιμούν να πάρουν κάποιον ξε-
ναγό. Λόγω νοοτροπίας, οικονομικών αλλά και 
στυλ διακοπών». 

Σύμφωνα με την κα Γαϊτάνου, οι ξεναγοί δου-
λεύουν κυρίως με τον περιηγητικό τουρισμό. «Ο 
τουρισμός που έχουμε χωρίζεται σε δυο μέρη 
κυρίως. Είναι ο περιηγητικός, γκρουπ δηλαδή 
που κάνουν εκδρομές περισσότερων ημερών 
και υπάρχουν και οι τουρίστες που έρχονται για 
μπάνια και πηγαίνουν σε κάποιο ξενοδοχείο, 
όπου από εκεί ενδεχομένως να αγοράσουν μια 
εκδρομή ή να οργανώσουν μόνοι τους μια», 
αναφέρει η ίδια και συμπληρώνει πως «αυτό 
πρέπει να το τονίσουμε, γιατί ο περισσότερος 
κόσμος δεν συνειδητοποιεί ότι το μεγαλύτερο 
μέρος των εσόδων από τον τουρισμό δεν είναι 
ο τουρίστας που θα πάει για μπάνια ή θα βγει 
από ένα πλοίο κάνοντας κρουαζιέρα, αλλά είναι 

ο περιηγητικός». Μάλιστα, τονίζει πως «ακούμε 
αν άνοιξαν τα ξενοδοχεία στα νησιά, αλλά εγώ 
θα σας πω το πιο απλό. Ποιος δεν ξέρει τα Μετέ-
ωρα; Γιατί δεν ρωτούν αν άνοιξαν τα ξενοδοχεία 
στην Καλαμπάκα, τα οποία δουλεύουν αποκλει-
στικά με τον περιηγητικό τουρισμό. Έτσι, μια με-
γάλη μερίδα επισκεπτών αυτού του τουριστικού 
στυλ δεν έχει φτάσει ακόμη».  

Αναφορικά για τα υγειονομικά πρωτόκολλα 
που ισχύουν για τις ξεναγήσεις η κα Γαϊτάνου 
σχολιάζει πως «έτσι όπως είναι απαγορεύουν τα 
γκρουπ. Από τη μια σαφώς πρέπει να γίνεται η τή-
ρηση κάποιων κανόνων για την ασφάλεια όλων 
μας, από την άλλη όμως πρέπει να υπάρξει ένας 
συντονισμός των αρμόδιων υπουργείων.

 Για παράδειγμα, σε ένα αεροπλάνο οι του-
ρίστες θα είναι όλοι μαζί, ο ένας δίπλα στον άλ-
λον. Στο λεωφορείο επιτρέπεται το 60%. Σε έναν 
αρχαιολογικό χώρο 15 με 20 άτομα, ταυτόχρονα 
και σε ένα μουσείο επτά συν τον ξεναγό οκτώ. 
Οπότε δεν μπορείς να φέρεις εύκολα ένα μεγάλο 
γκρουπ».

 
Μέτρα στήριξης για τους ξεναγούς 
Την περασμένη Πέμπτη πραγματοποιήθηκε 

πανελλαδικά συγκέντρωση διαμαρτυρίας από 
ξεναγούς όλης της χώρας. Η κίνηση αυτή έγινε 
με σκοπό να ζητήσουν από την κυβέρνηση να 

στήριξη τον κλάδο τους ο οποίος βάλλεται λόγω 
της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί εξαιτί-
ας του covid19. «Είμαστε ένας κλάδος που δεν 
προβλέπεται δουλειά έτσι όπως είναι τα πράγ-
ματα ακόμη και μέχρι τη σεζόν του 2021. Οι υπο-
χρεώσεις τρέχουν. Υπάρχουν συνάδελφοι που 
έχουν πιάσει δουλειά σε άλλους κλάδους για να 
μπορέσουν να επιβιώσουν μέχρι να ανοίξει ξανά 
η σεζόν. 

Όταν έχουμε τόσο μεγάλη κρίση χρονικά σί-
γουρα θα αντικατοπτρίζεται και στην επόμενη 
χρονιά. Γιατί θα πρέπει να αντέξουμε μέχρι του 
χρόνου, καθώς εμείς δουλεύουνε την καλοκαι-
ρινή περίοδο, αλλά πρέπει να επιβιώσουμε όλο 
τον υπόλοιπο χρόνο».

 Για αυτό τον λόγο τα αιτήματα τους προς την 
κυβέρνηση συμπεριλαμβάνουν «ασφαλιστική 
κάλυψη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, οι-
κονομική ενίσχυση, διότι τα 800 ευρώ που πή-
ραμε, είτε από την αποζημίωση ειδικού σκοπού 
είτε από τον ΟΑΕΔ, καλύπτουν τον Μάρτιο και 
τον Απρίλιο. Οπότε ο Μάιος και ο Ιούνιος που δεν 
είχαμε καθόλου δουλειά σημαίνει ότι δεν είχαμε 
ούτε έσοδα. Ωστόσο, τα έξοδα συνεχίζονται. Επί-
σης, για όσους δεν δουλέψουν το κράτος πρέπει 
να μεριμνήσει ώστε να  μπουν σε έναν πρόγραμ-
μα του ΟΑΕΔ», καταλήγει η πρόεδρος.
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1. Η ΑΟΖ είναι μια επανάσταση στο 
Δίκαιο της Θάλασσας, που εντάσσει στην 
εθνική δικαιοδοσία των παράκτιων κρατών 
το 36% των ωκεανών και των θαλασσών, 
παρέχοντας στα παράκτια κράτη οικονο-
μική κυριαρχία  για κάθε φυσικό πόρο που 
υπάρχει στο βυθό, στο υπέδαφος του βυθού 
και στα υπερκείμενα ύδατα της θάλασσας 
και για κάθε άλλη οικονομική χρήση ( αλι-
εία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τεχνητά 
νησιά,  τοποθέτηση σωληναγωγών και κα-
λωδίων, επιστημονική έρευνα, προστασία, 
διαχείριση και διατήρηση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, φυτικού και ζωικού). Πρό-
κειται για αποκλειστικά κυριαρχικά δικαιώ-

ματα ή  δικαιοδοσία( αποκλειστική αρ-
μοδιότητα), που καθιστά τα παράκτια 
κράτη μέσα στην ΑΟΖ τους πανίσχυρα 
και μάλιστα σε μια τεράστια περιοχή 
που, ανάλογα με την εγγύτητα ή μη με 
γειτονικά κράτη φθάνει τα 200 ναυτικά 
μίλια από τις ακτές (δηλαδή μέχρι τα 
370 χιλιόμετρα!). Ακούστηκε λοιπόν, 
ότι η παραβίαση από την Τουρκία της 
Ελληνικής ΑΟΖ  δεν είναι τόσο σοβαρό 
ατόπημα γιατί δεν αφορά την εθνική 
κυριαρχία μας! Λάθος! Άρα και στην 
ΑΟΖ και στην Αιγιαλίτιδα πρέπει να μι-
λάμε για παραβίαση εθνικής κυριαρχί-
ας. 

2. Το άρθρο 121 της Σύμβα-
σης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της θάλασ-
σας (1982) δηλώνει ξεκάθαρα ότι τα 
νησιά εξομοιώνονται με τα ηπειρωτικά 
εδάφη ως προς τις θαλάσσιες ζώνες 
τους πλην των βραχονησίδων που δεν 
μπορούν να συντηρήσουν ανθρώπινη 
εγκατάσταση. Ο κανόνας αυτός έχει 
ταυτόχρονα και ισχύ γενικού εθιμικού 
Διεθνούς Δικαίου  δεσμεύει απόλυτα 
και τις ελάχιστες χώρες, όπως η Τουρ-
κία, που αρνούνται να δεχτούν το σύγ-
χρονο Δίκαιο της Θάλασσας! 

3. Στη συντριπτική πλειοψη-
φία  των συμφωνιών θαλάσσιων ορι-
οθετήσεων μεταξύ κρατών αλλά και 
στις περισσότερες ανάλογες δικαστι-
κές αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων, 

εφαρμόζεται η Αρχή της μέσης γραμμής / 
ίσης απόστασης μεταξύ των κρατών. Αυτή 
μπορεί να διαφοροποιείται σχετικά για να 
αποφεύγονται υπερβολές και αδικίες από 
την αυστηρή εφαρμογή του Δικαίου, με βάση 
την γενική αρχή της Επιείκειας (ευθυδικίας). 
Αυτό επικαλείται ως αποκλειστικό επιχείρη-

μά της η Τουρκία, με απίστευτη όμως υπερ-
βολή και καταχρηστικό τρόπο, για να ανα-
τρέψει την ουσία των βασικών ρυθμίσεων 
του Δικαίου της θάλασσας! Αγνοεί ή παρα-
βλέπει όμως ότι η πάγια νομολογία των Δι-
εθνών Δικαστηρίων προβλέπει ότι η ευθυδι-
κία εφαρμόζεται « υπό το Δίκαιο»  και όχι σε 
αντίθεση με αυτό ή πριν από το δίκαιο. Άρα 
ο ρόλος της  είναι επικουρικός, βοηθητικός, 
δηλαδή δευτερεύων! 

4. Η διαδικασία οριοθέτησης αφορά 
ακτές γειτονικών κρατών που βρίσκονται το 
ένα απέναντι στο άλλο ή το ένα δίπλα στο 
άλλο. Όχι ακτές (π.χ Τουρκίας και Λιβύης) 
που μεταξύ τους μεσολαβούν θαλάσσιες 
ζώνες άλλων χωρών ( των Ελληνικών νη-
σιών Ρόδου, Καρπάθου, Κρήτης) και βρί-
σκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. 
Γι αυτό άλλωστε υπήρξε καθολική αποδο-
κιμασία του Τουρκο-λιβυκού ψευτοσυμφώ-
νου από όλες τις σοβαρές χώρες.

5. Υπάρχουν πολλά ακόμη και ισχυ-
ρότατα νομικά επιχειρήματα υπέρ των από-
ψεων της Ελλάδος που συμβαδίζουν με την 
ορθόδοξη ανάγνωση του Διεθνούς Δικαίου 
όπως:

α. Το μέγεθος των κρατών δεν λαμβά-
νεται υπόψη στις οριοθετήσεις θαλασσίων 
ζωνών  παρά μόνο το μήκος των ακτών 
τους στη συγκεκριμένη περιοχή που οριοθε-
τείται με κάποιο γειτονικό κράτος. Η Τουρκία 
έχει συνολικές ακτές περίπου 10.000 χι-
λιομέτρων ενώ η Ελλάδα περισσότερα από 

15.000 χιλιόμετρα ακτών. Στο Αιγαίο η Ελ-
λάδα έχει αναλογία ακτών σε σχέση με την 
Τουρκία  τουλάχιστον 4 προς  1. Επιπλέον ο 
χαρακτήρας του Αιγαίου ως Αρχιπελάγους 
επιβάλλει να μην διασπαστεί η ενότητα του 
νησιωτικού συμπλέγματος των Ελληνικών 
νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα με την 
παρεμβολή ξένης περιοχής κυριαρχικών 
δικαιωμάτων. Άλλωστε στη διεθνή πρακτι-
κή ποτέ δεν εγκλωβίζονται νησιά σε ξένη 
θαλάσσια κυριαρχία. Η μοναδική εξαίρεση 
αφορούσε τα νησιά της Μάγχης (1977)  και 
δεν επαναλήφθηκε ως τώρα.

β. Το σύμπλεγμα του Καστελλόριζου 
εκχωρήθηκε στην Ελλάδα με την Συνθήκη 
των Παρισίων (1947) ως τμήμα της Δωδε-
κανήσου και ανήκει ρητά σ` αυτήν. Η από-
στασή του από τη Ρόδο είναι 62 ναυτικά μί-
λια. Όμως ισχυρότατο ελληνικό επιχείρημα 
μπορεί να είναι για την απόδοση πλήρους ή 
μεγάλου τμήματος ΑΟΖ στο Καστελλόριζο 
το διεθνές προηγούμενο των 2 γαλλικών 
νησιών Σαιν Πιέρ και Μικελόν που βρίσκο-
νται 2.200 ναυτικά μίλια μακριά από τη Γαλ-
λία μπροστά σ` έναν κόλπο του Καναδά και 
πήραν μία ζώνη ΑΟΖ μήκους 200 ναυτικών 
μιλίων και εύρους 10,5 ναυτικών  μιλίων  
προς τον Ατλαντικό ωκεανό.

*Ο Δρ. Βενιαμίν Καρακωστάνογλου εί-
ναι Διεθνολόγος- Λέκτωρ Νομικής ΑΠΘ, 
Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου 
Κεντρικής Μακεδονίας

Η οριοθέτηση της ΑΟΖ και τα μυστικά της 

Τ Ο Υ  Δ Ρ .  Β Ε Ν Ι Α Μ Ι Ν 
Κ Α Ρ Α Κ Ω Σ Τ Α Ν Ο Γ Λ Ο Υ * 
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Καταγγέλουν ότι «ο μεγαλοϊδιοκτήτης, σύναψε σύμβαση μίσθωσης με δική του εταιρία και με όρους που αποφάσισε ο ίδιος. Δηλαδή έκανε 
σύμβαση με τον εαυτό του». «Θα ξεκινήσουμε μέσα στο μήνα τις εργασίες» δηλώνει η εταιρία.

Στα «κάγκελα» οι μικροϊδιοκτήτες της Μοδιάνο

Στην αντεπίθεση περνούν οι μικροϊδιοκτή-
τες της αγοράς Μοδιάνο οι οποίοι ετοιμάζουν 
νέες προσφυγές στα δικαστήρια, μετά την 
απόρριψη των ασφαλιστικών μέτρων με τα 
οποία ζήτησαν να μπλοκάρουν τη σύμβαση 
παραχώρησης του ακινήτου. Θεωρούν ότι η 
συμφωνία που υπογράφηκε από τον μεγαλο-
μέτοχο και την εταιρία που αναλαμβάνει την 
εκμετάλλευση της αγοράς είναι προσχηματι-
κή, καθώς και οι δύο εταιρίες είναι ίδιων συμ-
φερόντων και οι όροι της μίσθωσης προκα-
λούν την οικονομική εξόντωσή τους. Από την 

άλλη, οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών βεβαιώ-
νουν πως τα έργα ανακαίνισης θα ξεκινήσουν 
μέσα στον Ιούλιο και πως σε ενάμιση χρόνο η 
αγορά θα είναι έτοιμη.

Η πλευρά των μικροϊδιοκτητών επιβεβαί-
ωσε στην Karfitsa πως μετά την απόρριψη των 
ασφαλιστικών μέτρων, θα κατατεθεί αγωγή 
προκειμένου να ακυρωθεί η σύμβαση μίσθω-
σης που υπογράφηκε μεταξύ της εταιρίας που 
αγόρασε το ποσοστό του δημοσίου (Στοά Μο-
διάνο), της εταιρίας που αγόρασε μερίδιο μι-
κροϊδιοκτητών (One outlet) με τη μισθώτρια 

FLS I.K.E. «Οι λοιποί συνιδιοκτήτες δηλώνουν 
ότι θα συνεχίσουν τον δικαστικό αγώνα για 
την ακύρωση της σύμβασης εκμίσθωσης που 
σύναψε ο επενδυτής μονομερώς με εταιρία 
δικών του συμφερόντων για 35 χρόνια και με 
επαχθείς κατά τη γνώμη τους όρους προκειμέ-
νου να πετύχουν επωφελή εκμετάλλευση του 
ακινήτου προς όφελος όλων των εμπλεκο-
μένων και αποκατάσταση κάθε ζημίας τους», 
μετέφερε ο νομικός εκπρόσωπος των μικροϊ-
διοκτητών Γεώργιος Τσάτσος.

Οι περίπου 30 ιδιοκτήτες της αγοράς Μο-

Re
po

rt
ag

e
Α

Π
Ο

 Τ
Ο

Ν
 Κ

Ω
Σ

Τ
Α

 Κ
Α

Ν
Τ

Ο
Υ

Ρ
Η



1704.07.2020

Καταγγέλουν ότι «ο μεγαλοϊδιοκτήτης, σύναψε σύμβαση μίσθωσης με δική του εταιρία και με όρους που αποφάσισε ο ίδιος. Δηλαδή έκανε 
σύμβαση με τον εαυτό του». «Θα ξεκινήσουμε μέσα στο μήνα τις εργασίες» δηλώνει η εταιρία.

Στα «κάγκελα» οι μικροϊδιοκτήτες της Μοδιάνο

διάνο προσέφυγαν στα δικαστήρια με τη διαδικασία των 
ασφαλιστικών μέτρων, ζητώντας να ληφθεί προσωρινή 
διαταγή και να απαγορευτεί η συνέχιση της σύμβασης 
μίσθωσης με το αιτιολογικό ότι οι όροι ήταν επαχθείς 
για τους μικροϊδιοκτήτες. Το δικαστήριο απέρριψε τα 
ασφαλιστικά με το σκεπτικό ότι οι συνιδιοκτήτες της 
αγοράς Μοδιάνο έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν 
στα δικαστήρια και να διεκδικήσουν αποζημιώσεις, εφό-
σον πιστεύουν ότι οι όροι της σύμβασης μίσθωσης είναι 
ασύμφοροι για τους ίδιους και δεν συντρέχει λόγος για 
απαγόρευση ισχύος της σύμβασης. Το επόμενο βήμα 
θα είναι η τακτική αγωγή. Σύμφωνα με πληροφορίες θα 

έχει τριπλή στόχευση. Η μία αφορά την ίδια τη σύμβαση 
μίσθωσης, για την οποία θα ζητήσουν να ακυρωθεί ως 
παράνομη και καταχρηστική. «Ο επενδυτής, ο μεγαλοϊ-
διοκτήτης, σύναψε σύμβαση μίσθωσης με δική του εται-
ρία και με όρους που αποφάσισε ο ίδιος. Δηλαδή έκανε 
σύμβαση με τον εαυτό του», είπαν στην Karfitsa μικροϊ-
διοκτήτες. Πιστεύουν ότι οι όροι της σύμβασης μίσθωσης 
δεν είναι συμφέροντες για τους ίδιους που έχουν τη μει-
οψηφία του ακινήτου, καθώς το μίσθωμα που αποφασί-
στηκε είναι πολύ μικρό και γι’ αυτό βλάπτονται.

 
Οι αποζημιώσεις 
Το δεύτερο σκέλος της αγωγής αναμένεται να στρέ-

φεται στη διεκδίκηση αποζημίωσης από την πλευρά των 
περίπου 30 μικροϊδιοκτητών για το κομμάτι της μείωσης 
της περιουσίας τους από τη μικρή σε τίμημα σύμβαση μί-
σθωσης, διάρκειας 35 χρόνων. Δηλαδή θα διεκδικηθεί η 
πραγματική μισθωτική αξία του ακινήτου σε σχέση με τη 
σύμβαση που υπογράφηκε η οποία χαρακτηρίζεται «πα-
ράνομη και καταχρηστική».

Και το τρίτο σκέλος της αγωγής οι ίδιες πηγές ανέφε-
ραν πως θα στρέφεται στη διεκδίκηση αποζημίωσης για 
τον χρόνο μίσθωσης που έχει χαθεί λόγω της καθυστέ-
ρησης ανακαίνισης της αγοράς και επομένως εκμετάλ-
λευσής της. «Οι λοιποί συνιδιοκτήτες του ακινήτου που 
εκπροσωπούν ποσοστό συνιδιοκτησίας περί του 30% δη-
λώνουν τη σταθερή προσήλωσή τους στην επωφελή αξι-
οποίηση και εκμετάλλευση του ακινήτου αρκεί αυτή να 
λαμβάνει χώρα προς όφελος όλων των συνιδιοκτητών 
και της τοπικής αγοράς. Εκφράζουν την απορία τους για 
την καθυστέρηση του επενδυτή στην έναρξη του έργου 
παρά την αρχική σπουδή που επέδειξε», σημείωσε ο κ. 
Τσάτσος εκ μέρους των μικροϊδιοκτητών.

Οι εργασίες ανακαίνισης σκοπός ήταν να ξεκινήσουν 
τον περασμένο Φεβρουάριο, καθώς εξασφαλίστηκαν οι 
άδειες και είχε εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου στο 
οποίο είχαν προσφύγει οι μικροϊδιοκτήτες. Η καθυστέ-
ρηση από τότε αποδίδεται στα μέτρα της πανδημίας του 
κορωνοϊού. «Ευελπιστούμε να ξεκινήσουμε μέσα στον 
μήνα, έχει εκδοθεί η άδεια, βρέθηκε ο εργολάβος υπο-
γράφηκε η σύμβαση», τόνισε το μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου της εταιρίας «Στοά Μοδιάνο» Χασδάι Καπόν. 
Εξήγησε ότι υπήρχε φόβος εάν ξεκινούσαν οι εργασίες 
τον Μάρτιο να διακοπούν, καθώς μία σειρά επιχειρήσε-
ων που απαιτούνται για τις εργασίες έκλεισαν. Κύκλοι της 
εταιρίας έλεγαν πως ενδεχομένως να προκύψουν νέες 
καθυστερήσεις που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση 
των Τραπεζών, καθώς  οι διαδικασίες έχουν επηρεαστεί 
λόγω των μέτρων για την πανδημία.

Το όνειρο 
της σύγχρονης 
αγοράς

Το τμήμα του 43,63% που κατείχε το δημό-
σιο στην αγορά Μοδιάνο βγήκε στο σφυρί από 
το ΤΑΙΠΕΔ και αποκτήθηκε από την εταιρία του 
ομίλου Σαμί Φάις, έναντι 1,9 εκ. ευρώ. Σκοπός 
είναι η αγορά να μετατραπεί σε μία σύγχρονη 
κλειστή αγορά τροφίμων που θα ανταποκρί-
νεται στις ανάγκες της  Θεσσαλονίκης. Οι ιδι-
οκτήτες προσδοκούν να δημιουργήσουν μία 
αγορά στα πρότυπα μεγάλων παρόμοιων που 
λειτουργούν στην Ισπανία και σε άλλες ευρω-
παϊκές χώρες. Ακόμη στόχος είναι να καταστεί η 
Μοδιάνο και τουριστικός προορισμός, διατηρώ-
ντας τον χαρακτήρα της κλειστής αγοράς που 
άνοιξε το 1925, καθώς είναι υποχρεωμένοι από 
την παραχώρηση, όπως και από το γεγονός ότι 
το κτίριο είναι διατηρητέο. Σκοπός είναι να επεν-
δυθεί ένα  ποσό που θα φτάνει τα 5 εκατομμύ-
ρια ευρώ. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό ορισμένα 
από τα καταστήματα θα συνενωθούν, υπάρχει η 
δυνατότητα γι’ αυτό μέχρι δύο. Παράλληλα θα 
λειτουργήσουν και καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος.

Εκτός της ριζικής αλλαγής στην εσωτερική 
εικόνα της αγοράς με την ανακαίνιση, αναμέ-
νεται να επιδιορθωθούν τα προβλήματα στατι-
κότητας που έχουν παρουσιαστεί. Επιπλέον θα 
εγκατασταθούν σύγχρονες υποδομές για ψύξη, 
θέρμανση, αποκομιδή απορριμμάτων και φύλα-
ξη των χώρων.

Το ποσοστό του επιχειρηματικού ομίλου 
Φάις αυξήθηκε μέσω της εταιρίας One outlet 
που απέκτησε και άλλα ποσοστά ιδιοκτησίας 
με τη μεταβίβαση μεριδίων μικροϊδιοκτητών. 
Όταν ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του ποσο-
στού του ΤΑΙΠΕΔ στον επιχειρηματικό όμιλο, 
τον Αύγουστο 2017, οι μικροϊδιοκτήτες ήταν 62. 
Ακολούθησε μεταβίβαση 11% ενός τμήματος εξ 
αυτών που διασφάλισε την πλειοψηφία από την 
πλευρά του επιχειρηματικού ομίλου και τελικά 
έχουν μείνει λιγότεροι από 30 μικροϊδιοκτήτες 
με ποσοστά 1 έως 2% ο καθένας.
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Οι εταίροι επιμελητηριάρχες που 
έγιναν «χρυσοί» συσσιτιάρχες 

Προς αναβάθμιση η Μαρία Αντωνίου

Ποιοι οδήγησαν σε παραίτηση 
τον Ταχιάο

Αναδιοργάνωση με στόχο τις εκλογές 
στους ΑΝΕΛ

Η Πατουλίδου για αντι-Τζιτζικώστας;

Κουίζ: Οι παροικούντες τη Ιερουσαλήμ γνωρίζουν 
ότι πρόκειται για πρόσωπο που κατέχει θεσμική θέση 
στο χώρο του. Εντούτοις αυτό δεν τον εμποδίζει να διεκ-
δικεί και να επιτυγχάνει σε διαγωνισμούς προμηθειών 
πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ έως και εκατομ-
μυρίων. Και το σημαντικότερο, οι διαγωνισμοί διεξάγο-
νται εκτός της γενέτειράς του. Σε πόλη μεγαλύτερη και 
σε απόσταση 45 λεπτών από το χώρο που δραστηριο-
ποιείται - ας πούμε - συνδικαλιστικά. Παίρνει κομμάτια 
– φιλέτα προς μακροχρόνια μίσθωση. Πέντε χρονάκια 
κι άλλα τρία με λίγη καλή θέληση χωρίς άλλη απόφα-
ση. Σαν τα συμβόλαια ποδοσφαιριστών. Και – φαίνεται 
ό,τι – είναι παντός καιρού. Με κάθε διοίκηση που λέμε. 
Και με τους πρώην και τους επόμενους. Εσχάτως φέρε-
ται ότι έβαλε και αρκετά χρήματα σε αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου ασθμαίνουσας επιχείρησης αν και οι κακές 
γλώσσες λένε ότι τα χρήματα τα έβαλαν άλλοι έστω εξ 
ονόματός του. Μάλλον είναι και οι ίδιοι με τους οποίους 
μοιράζεται τα προνομιακά φιλέτα της μεγαλούπολης. 
Προφανώς, κατόπιν συνεννόησεως μαζί τους, δε θα 
τα χαλάσουμε στη μοιρασιά… Και είναι οι ίδιοι με τους 
οποίους όχι μόνο διατηρεί στενές, στενότατες σχέσεις, 
αλλά παρακολουθεί και αγώνες ακόμη και μαζί τους. 
Λέγεται ότι παραλίγο να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. 
Τον επαγγελματικό αθλητισμό. Τελικώς, κάπου η ιστο-
ρία χάλασε στην πορεία και έμεινε απλός μεν, πολύτιμος 
δε συνεργάτης ισχυρών μεγαλοπαραγόντων. Παίρνει κι 
άλλες μεγαλύτερες δουλειές, από φορείς γεωγραφικών 
διαμερισμάτων. Ας όψεται ο εταίρος του μεγαλο-επιμε-
λητηριάρχης που του άνοιξε το δρόμο με τις γνωριμί-
ες του και – έκτοτε – κάνουν χρυσές δουλειές. Κι όχι 
μόνο με διαγωνισμούς. Παίρνει και με Πράξεις νομο-
θετικού περιεχομένου. Covid – 19 γαρ… Να ‘ναι καλά 
ο Θεοδωρικάκος και η διαδικασία του κατ’ επείγοντως, 
μπροστά στην πανδημία άλλωστε, δε θα κολλήσουμε 
σε γραφειοκρατικά ζητήματα. Μια απόφαση και η ανά-
θεση ολοκληρώθηκε. Πολλά είναι τα εκατομμύρια. Και 
ατελείωτα… Παρατάθηκαν οι προσφερόμενες – με το 
αζημίωτο – «πολύτιμες» υπηρεσίες του. Για ακόμη έναν 
χρόνο. Τον μισό τον φάγαμε… Αλλά μήπως δεν μπορεί 
να παραταθεί κι άλλο; Άλλωστε, οι αναξιοπαθούντες 
(θα) πολλαπλασιάζονται. Θα χρίζουν στήριξης και συσ-
σιτίων. Αλλά ο φίλος μας, παραμένει ικανός και έτοιμος 
για «διάθεση προσφοράς». Πάλι με το αζημίωτο. Και με 
τις ευλογίες όλων ημών. Δηλαδή με τον οβολό όλων 
ημών… Τον παρακολουθούμε… Και θα επανέλθουμε…

Η εμπιστοσύνη που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο 
πρόσωπο της πρώην βουλευτού του κόμματος Μαρίας 
Αντωνίου, επισφραγίστηκε, με την επιλογή της ως διευ-
θύντρια του πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονί-
κη. Οι πολύ καλές σχέσεις που διατηρεί η Μαρία Αντωνί-
ου με τον πρωθυπουργό, φάνηκαν το τελευταίο διάστημα 
από τον πολύ πρόσχαρο και ζεστό τρόπο με τον οποίο 
απευθύνθηκε στην ίδια ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρα-
τίας στις πρόσφατες επισκέψεις του στην Θεσσαλονίκη.Ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από σχεδόν ένα χρόνο δια-
κυβέρνησης έχει εικόνα για το έργο όλων, αλλά και για 
αυτούς που έχει ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στα πρόσωπα 
τους. Όπως μαθαίνουμε σε αυτό τον κύκλο ανθρώπων 
ανήκει και η Μαρία Αντωνίου, με ήσυχη, αλλά αποτελε-
σματική δουλειά, η οποία αναμένεται να αναβαθμιστεί 
στον προσεχή ανασχηματισμό.

Εδώ και λίγες ημέρες ο νυν πρόεδρος της Αττικό Με-
τρό ΑΕ Νίκος Ταχιάος, υπέβαλε την παραίτηση του από 
το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης και την ηγεσία της 
δημοτικής παράταξης «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα». Για τον 
κύριο Ταχιάο είχε εκφραστεί  δυσαρέσκεια από κομματικά 
στελέχη της ΝΔ για τον διπλό ρόλο μετά την επιλογή του 
ως προέδρου της Αττικό Μετρό. Έτσι, κομματικά στελέχη 
Θεσσαλονίκης της ΝΔ που δεν πρόσκεινται στον Κυριάκο 
Μητσοτάκη είχαν αρχίσει να μεθοδεύουν εδώ και καιρό 
τον τρόπο με τον οποίο θα οδηγούνταν στην παραίτηση 
ο κ. Νίκος Ταχιάος από το δημοτικό συμβούλιο και την 
δημοτική παράταξη.

Η πρόσφατη πολιτική περίοδος για το κόμμα των 
Ανεξαρτήτων Ελλήνων ήταν σχεδόν καταστροφική με 
αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να κατέβουν στις τελευ-
ταίες εθνικές εκλογές, απόφαση η οποία ελήφθη από τον 
πρόεδρο του κόμματος Πάνο Καμμένο μετά από την εικό-
να που εισέπραττε για εκλογικό καταποντισμό των ΑΝΕΛ 
σε περίπτωση που ζητούσαν την ψήφο του Ελληνικού 
Λαού. Τώρα και σε χρονική απόσταση από τη συμφωνία 
των Πρεσπών που έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στο 
κόμμα. Υψηλόβαθμο στέλεχος των ΑΝΕΛ μας πληροφό-
ρησε πως το κόμμα βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης, 
ώστε να είναι έτοιμο να δώσει την μάχη στις επόμενες 
εθνικές εκλογές. Όσο για την σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ αυτή 
όπως μας τόνισε «δεν υπάρχει» χωρίς να συμβαίνει όμως 
το ίδιο με τη σχέση Καμμένου-Πολάκη που βρίσκεται σε 
πολύ καλό επίπεδο.

Έντονη δραστηριότητα αναπτύσσει το τελευταίο χρο-
νικό διάστημα η αντιπεριφερειάρχης περιφερειακής ενό-
τητας Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, με αποτέλεσμα 
να είναι και η το πιο προβεβλημένο πρόσωπο από την 
διοίκηση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτή 
τη στιγμή ο Απόστολος Τζιτζικώστας δεν απειλείται από 
κανέναν. Έχει εκλεγεί με τεράστιο ποσοστό και κατέχει 
δύο θεσμικές θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη όσον αφο-
ρά τις περιφέρειες. Ωστόσο στην πολιτική η προετοιμασία 
για την επόμενη ημέρα γίνεται πάντα από νωρίς και με 
δεδομένο πως οι φιλοδοξίες του κ. Τζιτζικώστα μετά τις 
πρόσφατες επιτυχίες, σε Ελλάδα και Ευρώπη είναι μεγά-
λες, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για το ποιος θα μπορού-
σε να τον διαδεχθεί στην παράταξη και στην περιφέρεια. 
Η Βούλα Πατουλίδου εμφανίζεται ως το επικρατέστερο 
πρόσωπο που θα μπορούσε με όλες αυτές τις εμφανίσεις 
να συνηγορούν σε αυτό.
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Ο «χιλιομετροφάγος» Καράογλου Βουλευτής Θεσσαλονίκης σκέφτεται 
απόσυρση στις επόμενες εκλογές 

Προτάσεις ενίσχυσης του ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 
ετοιμάζει η Άννα Ευθυμίου

Έχει μηδενίσει τις χιλιομετρικές αποστάσεις ο Θεόδω-
ρος Καράογλου γυρίζοντας κυριολεκτικά όλη τη Μακε-
δονία και τη Θράκη. Την Τετάρτη για παράδειγμα το πρωί 
επισκέφθηκε τη Δράμα ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης 
για τα «Ελευθέρια» της πόλης που γιόρταζε τα 107 χρό-
νια απελευθέρωσης την 1η Ιουνίου 1913 και από την 
Ανατολική Μακεδονία ταξίδεψε μέχρι την Κατερίνη, όπου 
το απόγευμα της ίδιας ημέρας παρευρέθηκε στην πα-
ράδοση δωρεάς τριών ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ Πιερίας 
εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. 
Δεν τον αποκαλούν άδικα χιλιομετροφάγο

Βουλευτής Αριστερών αποχρώσεων της Κεντρικής 
Μακεδονίας, που λαμβάνει πάντα μεγάλο αριθμό σταυ-
ρών, σκέφτεται σοβαρά να μην θέσει υποψηφιότητα στις 
επόμενες Εθνικές Εκλογές, ειδικά εάν αυτές γίνουν σε 
βάθος τετραετίας. Τουλάχιστον, αυτές είναι οι σκέψεις 
που του περνάνε από το μυαλό το τελευταίο χρονικό δι-
άστημα, από πιο πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση μέχρι 
και σήμερα και δεν έχουν να κάνουν με δυσαρέσκεια 
προς το κόμμα ή κάτι άλλο αυτής της λογικής. Ο λόγος 
είναι πως θέλει να αφιερωθεί σε άλλα πράγματα και στην 
οικογένεια του. Φυσικά αυτό μένει να επιβεβαιωθεί και τη 
στιγμή που θα πλησιάζει η κάλπη. 

Βάση τη εμπειρίας της στο εργατικό δίκαιο η δικηγό-
ρος και βουλευτής Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας 
κ. Άννα Ευθυμίου πληροφορούμαστε πως ετοιμάζει συ-
μπληρωματικές προτάσεις για το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑ-
ΣΙΑ, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω, αλλά και να στηριχθεί 
η προσπάθεια της κυβέρνησης στον δύσκολο στόχο της 
διατήρησης των θέσεων εργασίας. Η κυβέρνηση έχει 
επενδύσει πολλά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και μόνι-
μος «πονοκέφαλος» πολλών βουλευτών είναι η αγωνία 
που τους μεταφέρεται από ψηφοφόρους τους στις περι-
οχές όπου πολιτεύονται για το εργασιακό τοπίο. Κάποιοι 
αμφιβάλλουν για την διατήρηση της εργασίας τους, άλ-
λοι που είναι άνεργοι, για το κατά πόσο θα μπορέσουν να 
βρουν δουλειά. Αυτή η αγωνία έχει μεταφερθεί και στην 
κ. Ευθυμίου.

ΣΙΓΗ ΙΧΘΥΟΣ τηρεί η νεόκοπη προεδρία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης από το Βερολίνο, για το μείζον ζήτημα 
που ανακίνησε η πρόθεση της κυ-
βέρνησης Ερντογάν να μετατρέψει 
το μέγα σύμβολο της Ορθοδοξίας 
της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντι-
νούπολη σε τζαμί. Χρησιμοποιώ-
ντας εκφράσεις που προκαλούν 
τις θρησκευτικές ευαισθησίες της 
ελληνικής και της διεθνούς γνώ-
μης η Άγκυρα δυναμιτίζει το κλίμα 
με νέες προκλητικές δηλώσεις, 
χαρακτηρίζοντας το παγκόσμιο 
σύμβολο της Ορθοδοξίας «οθω-
μανική ιδιοκτησία» και η απόφα-
ση για το ζήτημα αυτό δεν αφορά 
την διεθνή κοινότητα. «Η Αγία Σο-
φία λέει ο υπουργός εξωτερικών της γείτονος, δεν είναι 
διεθνές θέμα. Είναι θέμα κυριαρχίας και αυτό γιατί μετά 
την κατάκτησή της έγινε οθωμανική ιδιοκτησία». 

Οι αντιδράσεις έρχονται από παντού, απ’ όλο τον κό-
σμο, πλην της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανικής 
κυβέρνησης που έχει και την προεδρία της ΕΕ. Οι Ηνω-

μένες Πολιτείες της Αμερικής διαφωνούν ξεκάθαρα, το-
νίζοντας προς την τουρκική κυβέρνηση ότι η Αγία Σοφία 

είναι παγκόσμιο σύμβολο ειρη-
νικής συνύπαρξης διαλόγου και 
σεβασμού μεταξύ των θρησκει-
ών, υπονοώντας σαφώς αυτό που 
προ ημερών πρώτος διατύπωσε 
με θάρρος και παρρησία και ο οι-
κουμενικός πατριάρχης Κωνστα-
ντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίος 
λέγοντας «ότι μια τέτοια εξέλιξη 
θα οδηγήσει σε διαρκή πόλεμο 
των Χριστιανών όλου του κόσμου 
κατά του Ισλάμ». 

Η Αγία Σοφία είναι μνημείο 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρο-

νομιάς και η οποιαδήποτε μετατροπή του για να ισχύσει 
πρέπει να έχει την έγκριση της UNESCO, τονίζουν ξένοι 
σχολιαστές στην Ευρώπη που βλέπουν ιδιαίτερα επικρι-
τικά την καθαρά προκλητική πολιτική εκμετάλλευση της 
πρότασης από τον πρόεδρο Ερντογάν εν όψει των προσε-
χών εκλογών στην Τουρκία. Αποστάσεις από το ζήτημα 
πήρε και ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης δηλώ-

νοντας ότι «η Τουρκία δεν χρειάζεται να φέρει αυτή την 
στιγμή ένα τέτοιο θέμα» ενώ ο πρώην πρωθυπουργός 
της γείτονος Νταβούτογλου σημείωσε με νόημα ότι «Ας 
γεμίσουμε πρώτα το Μπλε Τζαμί και μετά βλέπουμε για 
την Αγία Σοφία». 

To Ανώτατο Δικαστήριο της Τουρκίας που συνεδρία-
σε προχθές το ζήτημα δεν πήρε καμία απόφαση και όλα 
δείχνουν ότι ο τούρκος πρόεδρος Ερντογάν εν μέσω πι-
έσεων και διεθνών αντιδράσεων πρέπει να αποφασίσει 
μόνος του. Οι ομογενειακές οργανώσεις στο εξωτερικό 
και ιδιαίτερα το Αμερικανικό λόμπυ στις ΗΠΑ τονίζουν 
ξεκάθαρα ότι η όποια αλλαγή καθεστώτος της Αγίας 
Σοφίας, είναι βιασμός της ιστορίας, της παγκόσμιας πο-
λιτιστικής κληρονομιάς και της ανεξιθρησκείας, από την 
ίδια χώρα που έκανε τις γενοκτονίες των Αρμενίων, των 
Ελλήνων και των Ασσυρίων. Είναι η ίδια χώρα που σήμε-
ρα πραγματοποιεί νέο σχέδιο γενοκτονίας των Κούρδων, 
κατηγορούμενη ότι χρηματοδοτεί τα κτηνώδη εγκλήματα 
του ISIS, εισβάλλοντας στη Συρία και στη Λιβύη, κατέχο-
ντας ως εισβολέας τη βόρεια Κύπρο και αξιώνοντας με 
θράσος  και πρωτοφανείς ανυπόστατες αιτιάσεις, το μισό 
Αιγαίο, τα νησιά μας και την Ν/Α Μεσόγειο, παραβιάζο-
ντας την εθνική μας κυριαρχία και το διεθνές δίκαιο.

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

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

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ   Ν Τ Ι Ν Ο Σ 
Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Πρωτάρηδες με την τεχνολογία 

Με μπαστούνι ο Μπουτάρης 

Απειλές καταγγέλλει η Χρυσίδου 

Η αδυναμία της Βούλας 

Τέσσερις οι μνηστήρες, 
δυο το προβάδισμα

Γιόρτασε … ευρωπαϊκά ο Απόστολος

Μετά από τόσες συνεδριάσεις με τη μέθοδο της τη-
λεδιάσκεψης και ορισμένοι δημοτικοί σύμβουλοι του 
δήμου Θεσσαλονίκης εξακολουθούν να λειτουργούν 
ως ...πρωτάρηδες με την τεχνολογία. Ανοιχτά μικρό-
φωνα ώστε να ακούγονται προσωπικές συζητήσεις και 
προσωπικά τηλεφωνήματα, σύμβουλοι που τρώνε το 
μεσημεριανό τους με ανοιχτές κάμερες ήταν ορισμένα 
από τα ...παρατράγουδα μίας συνεδρίασης που για μία 
ακόμη φορά τράβηξε σε μάκρος με πολλά προβλήματα 
όσον αφορά τις συνδέσεις και την επικοινωνία. Μάλιστα, 
υπήρξαν αντιδράσεις για το πότε θα πραγματοποιηθεί η 
συνεδρίαση διά ζώσης, με τον πρόεδρο, Δρόσο Τσαβλή, 
να αναφέρει πώς η επόμενη διπλή συνεδρίαση -στις 20 
Ιουλίου- θα γίνει κανονικά στο δημαρχείο λαμβάνοντας 
όμως τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό.

Με μπαστούνι εξακολουθεί και κυκλοφορεί ο πρώ-
ην δήμαρχος Θεσσαλονίκης και προεδρος του Δ.Σ. του 
Μουσείου Ολοκαυτώματος, Γιάννης Μπουτάρης. Η βα-
ριά πνευμονία που πέρασε στα μέσα της άνοιξης, για την 
αντιμετώπιση της οποίας χρειάστηκε να νοσηλευτεί, του 
έχει αφήσει μια αδυναμία. Παρ’ όλα αυτά παρακολουθεί 
στενά τα τεκταινόμενα στον δήμο και οι πληροφορίες 
αναφέρουν πως σύντομα θα ασκήσει κριτική για τα έργα 
και τις ημέρες της νέας διοίκησης. 

Απειλητικά μηνύματα σε βάρος της καταγγέλλει η δη-
μοτική σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος Πολιτισμού 
του δήμου Θεσσαλονίκης, Έλλη Χρυσίδου. Για την υπό-
θεση ενημερώθηκε η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, 
καθώς άγνωστοι έστειλαν στην κ.Χρυσίδου και σε πρώην 
συνεργάτη της απειλητικά sms στα οποία αναγράφονται 
πως θα πρέπει να σταματήσουν να ασχολούνται με θέ-
ματα που αφορούν τα πολιτιστικά του δήμου διότι σε δι-
αφορετική περίπτωση θα υποστούν συνέπειες. Την απο-
κάλυψη έκανε η ίδια η κ.Χρυσίδου στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης ανεβάζοντας παράλληλα το soundtrack της 
ταινίας «Ο Νονός». 

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει τα τελευταία 24ωρα η αντι-
περιφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου. Ο 
λόγος; Έσμιξε και πάλι με τον αγαπημένο της γιο Γιώργο 
που ζει μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες για σπουδες και 
λόγω κορονοϊού έμειναν αρκετούς μήνες μακρια. Είναι 
γνωστή η αδυναμία που έχει η κ.Πατουλιδου στον μονά-
κριβο της και δεν χάνει ευκαιρία να το λέει και φυσικά να 
το δείχνει. Το ίδιο έκανε και με το που πάτησε το πόδι του 
στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Ανάρτησε μια φωτογρα-
φία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια μόνο λέξη: 
«Ήρθε!!!».

Πόσα ...new entry πρόσωπα θα συμπεριλαμβάνονται 
στον ανασχηματισμό που προγραμματίζει τον Σεπτέμβριο, 
με τη συμπλήρωση ενός χρόνου διοίκησης, ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζερβας; Οι «μνηστήρες» 
αυτό το διάστημα φαίνεται πως είναι τέσσερις, ωστόσο 
προβάδισμα έχουν δυο: ένας άντρας και μια γυναίκα. Βέ-
βαια, μέσα στο επόμενο δίμηνο, όποτε και θα κριθούν και 
θα αξιολογηθούν οι υπάρχοντες αντιδήμαρχοι,  πολλά 
μπορούν να αλλάξουν! 

 Ευχαριστίες από τις Βρυξέλλες έστειλε ο περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, σε 
όσους έσπευσαν να του ευχηθούν για την ονομαστική 
του εορτή. Με την ιδιότητα του προέδρου της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής των Περιφερειών βρέθηκε στη βελγική 
πρωτεύουσα για σημαντικές επαφές και συσκέψεις και τα 
τηλεφωνήματα και τα μηνύματα έπεφταν «βροχή» από 
φίλους, συγγενείς και συνεργάτες για να του ευχηθούν τα 
«χρόνια πολλά».
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Σύμβουλος στο Δ. Π. Μελά 
ο Καράγιωργας

Κάθε ευτυχία στους νεόνυμφους!

«Παρθενιά» για Β. Γάκη και Σ. Γωγάκο Ταχεία ανάρρωση 
στον Π. Τσακίρη

Αμισθος ειδικός σύμβουλος σε θέματα περιβάλλο-
ντος, προσβασιμότητας και εθελοντισμού του δήμου 
Παύλου Μελά ανέλαβε ο Αντώνης Καράγιωργας μετά 
από απόφαση του δημάρχου, Δημήτρη Δεμουρτζίδη. Ο κ. 
Καράγιωργας μέσα από την εθελοντική του δράση έχει 
συμμετάσχει στην οργάνωση πολλών δράσεων και έχει 
διεκπεραιώσει εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανα-
κύκλωση, τη βιώσιμη κινητικότητα και την προάσπιση 
του δημόσιου χώρου. 

Την γιατρό της καρδιάς του χειρουργό παίδων Ελένη 
Κόγια παντρεύτηκε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Αθλητι-
σμού και Πολιτισμού του Δήμου Θερμαϊκού Παναγιώτης 
Τροκάνας. Τον Γάμο τέλεσε ο συνάδελφος του γαμπρού 
Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Θερμαϊκού Κω-
στής Κούτουκας σε ένα ειδυλλιακό τοπίο, στην Παραλία 
Επανομής. Τους ευχόμαστε ανέφελο βίο!  

 Την ...παρθενική του εμφάνιση ως επικεφαλής της παρά-
ταξης «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» πραγματοποίησε ο Βασίλης 
Γάκης, στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 
Θεσσαλονίκης που έγινε για  μία ακόμη φορά μέσω τηλεδιάσκε-
ψης. Να σημειωθεί ότι ο Β. Γάκης ανέλαβε ηγετικό ρόλο παίρνο-
ντας και την ψήφο των άλλων τεσσάρων συμβούλων της παρά-
ταξης (Αηδονά, Αρβανίτης, Καλαϊτζίδης, Γωγάκος). Την πρώτη 
του εμφάνιση κατέγραψε και ο Στέφανος Γωγάκος (φωτο) που 
πήρε τη θέση του παραιτηθέντα Νίκου Ταχιάου. Απλά το «ρόδι» 
έσπασε πίσω από μία οθόνη και όχι στα έδρανα λόγω των μέ-
τρων για τον κορονοϊό. 

Ο χημικός στο επάγγελμα Στέφανος Γωγάκος ήταν μέλος και 
του προηγούμενου δημοτικού συμβουλίου με την παράταξη του 
Σταύρου Καλαφάτη ενώ στις περσινές δημοτικές εκλογές ήταν 
επιλαχών στην παράταξη «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» του Νίκου 
Ταχιάου. 

Σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση 
υποβλήθηκε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντε-
λής Τσακίρης, με αποτέλεσμα να απουσιάσει κά-
ποια 24ωρα από τα καθήκοντα του στο δημαρχείο. 
Ο κ. Τσακίρης εισήχθη σε κλινική για ωτορινολα-
ρυγγολογική επέμβαση και σύμφωνα με τους για-
τρούς όλα πήγαν καλά. Δέχτηκε αμέτρητες ευχές 
για ταχεία ανάρρωση από συνεργάτες και φίλους, 
ενώ κατά την ανάρρωση βρισκόταν σε συνεχή επι-
κοινωνία για τα τρέχοντα θέματα του δήμου. Πε-
ραστικά στον δήμαρχο!
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Οτιδήποτε ψεύτικο δεν επιβιώνει!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
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Η «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» ΤΗΣ ΗΛΙΑΝΝΑΣ ΖΕΡΒΑ ΣΤΟ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟ

Νέα, ταλαντούχα, και πολλά υποσχόμενη, η Ηλιάννα Ζέρβα, κάνει τη μουσική της «Επανάσταση» στο πεντάγραμμο. Με το τραγούδι να κυλάει στις 
φλέβες της, λόγω της μητέρας της, η οποία υπήρξε η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Νάντια Ζέρβα, που θυσίασε την καριέρα της για την οικογένειά 
της, η μουσική, ήταν δρόμος αναπόφευκτος για την όμορφη Ηλιάννα, που όσοι την έχουν ακούσει, παρά το νεαρό της ηλικίας της, εντυπωσιάζο-
νται με το χαρακτηριστικό της λαϊκό ηχόχρωμα. Μιλώντας στην «Καρφίτσα», μας αποκαλύπτει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για εκείνη, ενώ 
δεν παύει να ευχαριστεί και δημόσια τον Βασίλη Δήμα, που υπογράφει σε μουσική και στίχους, το πρώτο της τραγούδι, με τίτλο, «Η Επανάστασή 
μου».

Πώς αισθάνεσαι που το πρώτο σου τραγούδι το 
υπογράφει ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ο Βα-
σίλης Δήμας; Αισθάνομαι πολύ τυχερή, που στο 
ξεκίνημά μου βρίσκεται στο πλευρό μου ο Βασι-
́λης Δήμας, ένας τόσο ταλαντούχος, χαρισματικός 
και προικισμένος άνθρωπος.  Είναι ένας σπάνιος 
καλλιτέχνης και η συνεργασία μου μαζί του, είναι 
ο λόγος που βγήκε ένα τόσο άρτιο αποτέλεσμα..
Τον ευχαριστώ πολύ για όλα ..
Ήρθε η ώρα να κάνεις την επανάστασή σου και 
γιατί; Αν και την έχω κάνει καιρό τώρα, ίσως είναι 
η κατάλληλη στιγμή για να μπορέσω να το φωνά-
ξω και μέσω του τραγουδιού αυτού,  που το αγα-
πώ παρά πολύ! 
Πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το τραγούδι; 

Δεν ήταν πρωταρχικός στόχος να ασχοληθώ με 
το τραγούδι, αλλά στη πορεία της ζωής μου, ήταν 
αναπόφευκτο να μην συμβεί αυτό.  Διότι βασικό 
ρόλο έπαιξε η καλλιτεχνική φλέβα που έχω από 
την οικογένειά μου, καθώς και οι δυο γονείς μου 
ανήκουν στον χώρο της μουσικής.  Συνεπώς ήταν 
κάτι έμφυτο.
Ζητάς τις συμβουλές της μητέρας σου;  Ποιες εί-
ναι αυτές που σου έχει δώσει για να επιβιώσεις 
στο καλλιτεχνικό στερέωμα; Σαφώς και ζητάω, 
γιατ́ η εμπειρική της γνώση με έχει βοηθήσει 
πολύ.  Η καλύτερη συμβουλή που μου έχει δώσει 
είναι, να είμαι ο εαυτός μου και αυθεντική, διότι 
οτιδήποτε ψεύτικο χάνεται στον χρόνο και φυσικά 
δεν επιβιώνει.

Ποια είναι τα όνειρα σου για το πεντάγραμμο; Το 
όνειρό μου είναι να καταφέρω να μεταδώσω στον 
κόσμο την αγάπη που έχω για την τέχνη μου. Να 
μπορέσω μέσω της μουσικής να δημιουργήσω 
συναισθήματα και να αγγίξω την ψυχή τους, διότι 
η τέχνη είναι μια μορφή επικοινωνίας σε έναν κό-
σμο που κυριαρχεί η αποξένωση.
Ποιες θυσίες θα έκανες για την καριέρα σου; Κά-
ποιες από τις θυσίες που κάνω και θα έκανα ακόμα 
περισσότερο, είναι να επενδύσω χρόνο, κόπο και 
σκληρή δουλειά και φυσικά πολλές συνήθειες 
που με αποσπούν από τον στόχο μου. Ξεκινάω με 
πολύ μεγάλη όρεξη για τη δουλειά μου.
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The Media
▶ Απαράδεκτο έως 
τραγικό αυτό που συνέβη 
στο ΠΡΩΙΝΟ. Βγάλανε 
θέμα με δήθεν ‘σχέση’ του 
ηθοποιού Αργύρη Πα-
νταζάρα.Και το θέμα το 
είχε ‘αποκλειστικό’ η φίλη 
της Φαίης που υποτίθεται 
διασταυρώνει και όλα 
τα ρεπορτάζ που κάνει.
Μπούρδες!Το πήρε από 
το story του ηθοποιού,το έπαιξε και όποιον πάρει ο χάρος.
Ακολούθησε η ανάρτηση του Πανταζάρα ο οποίος βέβαια 
κυριολεκτικά ξεφτιλίζει και συνάμα εκθέτει μία εκπομπή 
αλλά και ένα ολόκληρο κανάλι.Και ενοείται πως πρέπει να 
ζητήσουν δημόσια συγνώμη τόσο από τον ηθοποιό όσο και 
από το ανήλικο κορίτσι που ήταν με την μητέρα του και ζή-
τησε να φωτογραφηθεί μαζί του στον δρόμο αφού πρόκειται 
για θαυμάστριά του!

▶ Διαβάζω για μεγάλα 
ποσοστά και πρωτιές στο 
J2US.Καλά είναι όλα αυ-
τά,πολύ καλή παραγωγή 
για τους δύσκολους και-
ρούς που διανύουμε,πολύ 
καλό ότι υπάρχει δουλειά 
για πολύ κόσμο αλλά 
πρέπει να χαλαρώσουν 
λίγο με τα νούμερα γιατί 
όλοι γνωρίζουμε πως είναι μία εποχή που πολλά προγράμ-
ματα έχουν τελειώσει και ο ανταγωνισμός είναι στα τάρταρα.
Το σίγουρο είναι πως ο Κοκλώνης έστησε μία αξιολογότατη 
παραγωγή και έβαλε τις βάσεις για την επόμενη σαιζόν όπου 
θα είναι πολύ δυνατός ‘παίχτης’.

▶ Και μιας και ο λόγος για τον ανταγωνισμό,συνεχίζει την 
κατηφόρα του ο ‘κουρασμένος’ Σπύρος Παπαδόπουλος ο 
οποίος πρέπει να σκεφτεί σοβαρά την απόσυρσή του από την 
συγκεκριμένη εκπομπή που όπως ξανάγραψα δεν έχει καμία 
σχέση με αυτήν που παρουσίαζε πριν μερικά χρόνια.Και το 
μόνο σίγουρο είναι πως πρέπει να αποχωρούμε στις επιτυχίες 
για να μας θυμάται ο κόσμος με τις καλύτερες εντυπώσεις 
–ειδικά όταν έχεις περάσει τέτοια δόξα-και όχι όταν πιάσουμε 
πάτο.Αλλά υπάρχει και το ρητό με την δόξα και τα λεφτά…
#’Αντελίνα χτύπα το κουδούνι’.Αντελίνα χτύπα καλύτερα την 
πόρτα εξόδου από τον Alpha γιατί πιστεύω πως και πολύ 
κράτησε.Μία εκπομπή που από την πρώτη στιγμή ήταν πα-
σιφανές πως δεν υπήρχε περίπτωση να φέρει νούμερα,επι-
βεβαιώνεται καθημερινά και πλέον μιλάμε για νούμερα που 
ούτε στα τοπικά κανάλια συναντάμε.Και όπως όλα δείχνουν 
το κορίτσι θα βρεθεί εκτός Alpha αφού το όλο concept 
πάτωσε για τα καλά.Οι εποχές που η διασκέδαση χτυπούσε κόκκινο στην Θεσσαλονίκη.Εποχές που οι ΧΑΝΤΡΕΣ στην Πέτρου Συνδίκα ήταν 

από τα πλέον πολυσυζητημένα μαγαζιά στην Ελλάδα.Στην φωτο από τα τέλη του 1994 η Νατάσα Θεοδωρίδου(!!!!) σε 
πρώτο πλάνο τραγουδάει και στο πρώτο τραπέζι ο επιχειρηματίας Λάκης Ραπτάκης με την Μιμή Ντενίση και ακριβώς 

στο πίσω τραπέζι η αλησμόνητη Τζέσσυ Παπουτσή με την παρέα της σε μία χαλαρή καθημερινή βραδιά του τότε!!!

H ΨΑΡΟΥ λειτουργεί από το 2010 στην περιοχή της Κάτω Τούμπας στη Θεσσαλονίκη και μπορεί 
κανείς να τη χαρακτηρίσει ως ουζερί, τσιπουράδικο και μεζεδοπωλείο. Οι καιροί σιγά-σιγά 
άλλαξαν, οι συνήθειες διαφοροποιήθηκαν, αλλά στο Ουζερί - Τσιπουράδικο η Ψαρού τα καλά 
πράγματα παραμένουν αναλλοίωτα. Ποιότητα, φρεσκάδα, διάθεση παρέας, οικογενειακό 
περιβάλλον… όλα μοναδικά… ανθρώπινα! Σε ένα φιλόξενο και καλόγουστο περιβάλλον στη 
Θεσσαλονίκη που παραπέμπει σε ατμόσφαιρα από νησί, η ΨΑΡΟΥ ικανοποιεί κάθε γαστριμαρ-
γική απαίτηση με ψαρικά, θαλασσινά αλλά και κρεατικά που γίνονται έμπνευση για πρωτότυ-
πους μεζέδες. Η ποιότητα των υλικών στην Ψαρού εγγυάται κορυφαία γευστική απόλαυση με 
πιάτα που ετοιμάζονται με σπιτική φροντίδα. Το ουζερί είναι προσβάσιμο και περιφερειακά από 
το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Διαθέτει άνετο πάρκινγκ και η αίθουσα διατίθεται για εκδηλώσεις 
συλλόγων, αρραβώνων, βαπτίσεων με δυνατότητα κάλυψης 100 ατόμων και με άψογο σέρβις. 
Διεύθ.: Μυκόνου 10, Τούμπα.Τηλ. 2314 028151.
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Οι Νέοι Ρεαλιστές, των χρόνων 1960 στη Γαλλία, 
στους οποίους αναφέρθηκε το προηγούμενο σημείω-
μα, αναγνωρίζονται σήμερα αναδρομικά ως το εξίσου 
σημαντικό ιστορικό κίνημα της σύγχρονης τέχνης με 
εκείνο της αμερικανικής πόπ-αρτ, της ίδιας ακριβώς πε-
ριόδου.  Τα κυριότερα χαρακτηριστικά αυτής της καλλι-
τεχνικής κατεύθυνσης στη Γαλλία, είναι τα εξής: πρώτα, 
είναι πώς οι καλλιτέχνες θεώρησαν, με πρωταγωνιστή 
τον κριτικό τέχνης Pierre Restany (1930-2003), που 
τους ανέδειξε, ότι ο πνευματικός τους «πατέρας» ήταν 
ο Marcel Duchamp (1887-1968), για τον οποίο, όταν ο 
καλλιτέχνης επιλέγει ένα κοινό αντικείμενο ή γεγονός 
του σύγχρονου κόσμου για να το χρησιμοποιήσει διαφο-
ρετικά, -στην πράξη το «οικειοποιείται»: το αποσπά από 
την πρακτική του χρησιμότητα και το εντάσσει σε μια δι-
αφορετική χρήση, όπως συμβαίνει με την παράδοση της 
ζωγραφικής όπου ο ζωγράφος μετατρέπει ένα πραγμα-
τικό τοπίο, σε εικόνα.  Η οικειοποίηση είναι σημαντικός 

όρος της σύγχρονης τέχνης γιατί αναφέρεται στην αλλα-
γή της λειτουργίας, αλλά ταυτόχρονα και στην καθαυτή 
λειτουργία της τέχνης. Παράδειγμα είναι, ο Daniel Spoerri 
(1930) για τον οποίο η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα αγαπητή 
γιατί έζησε τα χρόνια της απέραντης φτώχιας του, τη δε-
καετία 1970, στη Σύμη, από όπου έγραψε το βιβλίο του, 
J’aime les kéftedes, με περίπου 20 συνταγές κεφτέδων. 
Ο Spoerri ονόμαζε τα έργα του Πίνακες-Παγίδες και ήταν 
η ακινητοποίηση με κόλλα των υπολειμμάτων ενός γεύ-
ματος, που έγιναν μια μη-ζωγραφική, «νεκρή φύση».  Ο 
Yves Klein (1928-1962), πραγματοποιούσε τη μεταφορά 
από το αντικείμενο στην εικόνα, με την απευθείας αποτύ-
πωση γυμνών μοντέλων βαμμένων μπλέ, στο μουσαμά. 
Το μπλέ ήταν έκτοτε το έμβλημα της μονόχρωμης ζω-
γραφικής του, ως οικειοποίηση του ουράνιου βάθους.  

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

Θλίψη και η μελαγχολία  - δύο συναισθήματα που 
κατά καιρούς επικρατούν στον ψυχικό κόσμο κάθε αν-
θρώπου και αυτό, βέβαια, είναι απολύτως φυσιολογικό. 
Πρόσφατα, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου 
στη μελέτη που διεξήγαγαν διαπίστωσαν ότι το τακτικό 
άγχος για το παρελθόν και το μέλλον οδηγεί στη συσ-
σώρευση επιβλαβών ουσιών στον εγκέφαλο, που, στη 
συνέχεια, αποτελεί αιτία της άνοιας ή πιο συγκεκριμένα 
της νόσου του Alzheimer. 

Κατά τη διάρκεια πολυάριθμων μελετών οι επιστή-
μονες διαπίστωσαν ότι με την εξέλιξη της νόσου του 
Alzheimer στον ανθρώπινο εγκέφαλο αυξάνεται ο αριθ-
μός δύο πρωτεϊνών: της πρωτεΐνης Ταυ (Tau) και του β-α-
μυλοειδούς. Καθεμία από αυτές επιδεινώνει τις νοητικές 
ικανότητες του ατόμου και φθείρει τον εγκέφαλο στον 
ίδιο βαθμό. Οι πρωτεΐνες Ταυ σχηματίζονται στα κύτταρα 
του κεντρικού νευρικού συστήματος και φράζουν τους 
μικροσωληνίσκους που είναι απαραίτητοι για τη σωστή 
λειτουργία των κυττάρων. Τα β-αμυλοειδή  συσσωρεύο-
νται στις λεγόμενες πλάκες του αμυλοειδούς, επιβραδύ-
νοντας έτσι τις ανθρώπινες διανοητικές διαδικασίες.

Δεν είναι ακόμη σαφές στους επιστήμονες πώς ακρι-
βώς η θλίψη, η μελαγχολία και το άγχος προκαλούν την 
παραγωγή αυτών των ουσιών σε μεγάλες ποσότητες, 
όμως το γεγονός ότι ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος 
στα άτομα που δε συνηθίζουν να σκέφτονται αισιόδοξα 
αποδείχθηκε κατά τη διάρκεια του πειράματος.

Στην επιστημονική μελέτη έλαβαν συμμετοχή 360 
άτομα άνω των 50 ετών. Κατά τη διάρκεια δύο ετών 
συμπλήρωναν τακτικά ερωτηματολόγια για το πώς 
αντιδρούν στις δυσκολίες της ζωής και κατά πόσο θετι-
κές είναι οι σκέψεις που κάνουν για το παρελθόν και το 

μέλλον τους. Επίσης, μέρος της μελέτης ήταν να λύνουν 
τακτικά λογικά προβλήματα και να υποβάλλονται σε εξε-
τάσεις παρουσίας κατάθλιψης καθώς και του επιπέδου 
του άγχους τους. Κατόπιν στους συμμετέχοντες μετρή-
θηκαν οι ποσότητες της πρωτεΐνης Ταυ και του β-αμυ-
λοειδούς. Ουσίες που οδηγούν σε άνοια βρέθηκαν σε 
μεγαλύτερους αριθμούς σε άτομα, από τα ερωτηματολό-
για των οποίων αποκαλύφθηκε μια ισχυρή προδιάθεση 
για επαναλαμβανόμενες αρνητικές σκέψεις. Ως προς το 
τεστ λογικής, χειρότερα τα πήγαν εκείνοι που έτειναν να 
σκέφτονται αρνητικά σε αντίθεση με εκείνους που είχαν 
θετικότερο τρόπο σκέψης. 

Σύμφωνα με έναν από τους δημιουργούς της μελέ-

της, τη Fiona Carragher, η κατανόηση και η αντίληψη του 
γεγονότος πως οι αρνητικές σκέψεις οδηγούν σε τόσο 
επικίνδυνες ασθένειες, όπως η νόσος του Alzheimer, 
μπορεί να σώσει πολλούς ανθρώπους. Το ότι οι πρωτε-
ΐνες Ταυ και τα β-αμυλοειδή προκαλούν την εμφάνιση 
της άνοιας ήταν γνωστό από καιρό. Αλλά το γεγονός ότι 
αυτές οι ουσίες παράγονται ενεργά ως αποτέλεσμα απαι-
σιόδοξου τρόπου ζωής και αρνητικών σκέψεων αποτελεί 
μια νέα και σημαντική ανακάλυψη.

Κατά συνέπεια, αποδεικνύεται ότι μπορεί κανείς να 
κοιτάει στη ζωή του με περισσότερη αισιοδοξία για να 
μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου του Alzheimer. 
Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
με τη βοήθεια διαλογισμών –  τακτικών διαστημάτων 
όταν ο άνθρωπος ξεχνάει τις πολυπλοκότητες της ζωής 
του και απλώς επικεντρώνεται στην αναπνοή του - που 
αναμφίβολα θα έχουν αίσια επίδραση στη συναισθηματι-
κή του κατάσταση.

Πιστεύεται ότι κατά τη διάρκεια του διαλογισμού ο 
διαλογιζόμενος δεν πρέπει να σκέφτεται απολύτως τίπο-
τα. Για τους αρχάριους σίγουρα θα φανεί δύσκολο έως 
και αδύνατο στην αρχή, καθώς η εμφάνιση και η συνεχή 
παρουσία σκέψεων στο μυαλό είναι μια φυσική διαδικα-
σία και στο ξεκίνημα όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν 
αυτό το πρόβλημα. Αυτή η ικανότητα του «αδειασμένου 
νου» έρχεται μόνο με την εμπειρία, οπότε κατά τις πρώ-
τες προσπάθειες αρκεί ο διαλογιζόμενος να συνειδητο-
ποιήσει απλώς την ύπαρξή του. Τα θετικά νέα είναι πως 
οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η απόκτηση της ικανότητας 
του ορθού διαλογισμού δεν είναι χρονοβόρα και πως ο 
καθένας μας μπορεί να μάθει να διαλογίζεται σωστά – 
φτάνει να έχει υπομονή και να σκέφτεται αισιόδοξα. 

«Το κίνημα του Νέου Ρεαλισμού»

Οι επιστήμονες εξηγούν πώς η θλίψη οδηγεί στην άνοια

opinion

Μ Ε  Τ Η Ν  Ε Υ Η  Κ Υ Ρ Μ Α Κ Ι Δ Ο Υ * 

Τ Ο Υ  Α Ν Δ Ρ Ε Α  Σ Ο Υ Π Ο Ν Ι Τ Σ Κ Ι
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Περίμενες πρωτιά στις βουλευτικές εκλογές;
Δε με αφορούν οι πρωτιές παρά μόνο αν είναι να 

αναλάβω ευθύνες ή να δουλέψω διπλά για να βε-
βαιωθώ πως ολοκληρώνονται οι εκκρεμότητες. Η 
πολιτική για μένα δεν είναι φιλοδοξία, είναι τρόπος 
ζωής και όραμα. Οι πολίτες έχουν μεγάλες προσδο-
κίες από τους νέους. Το βάρος ήταν και είναι μεγάλο. 

Καταφέρνεις δύο καρπούζια σε μία μασχάλη; 
Bουλή και δήμο; ‘Εχω εξαντληθεί σε βάρος της 
προσωπικής μου ζωής. Περισσότερο με δυσκολεύει 
η ζωή που μοιράζεται σε δύο πόλεις. Ως πολιτικές 
ευθύνες μπλέκονται, καταλήγουν στην ανάγκη για 
διεύρυνση του προοδευτικού χώρου, για ισχυροποί-
ηση στις τοπικές κοινωνίες, για μάχες σε κάθε επί-
πεδο. Η παράταξη που δημιουργήσαμε στις εκλογές 
ήρθε για να μείνει σε πείσμα πολλών. 

Στιγμή από περιοδείες που ξεχωρίζεις… Κάθε 
χαμόγελο ή θυμωμένη έκφραση. Κάθε αγκαλιά ή 
απογοήτευση. Στις γειτονιές χτίζω σχέση με τους αν-
θρώπους. Στο τέλος της ημέρας κλωθογυρίζει στο 
μυαλό μου η φράση: «Εσείς οι νέοι βγείτε μπροστά. 
Είστε η ελπίδα...». 

Τι της λείπει της Θεσσαλονίκης; Πίστη στον 
εαυτό της. Κακόπαθε η πόλη, την κορόιδεψαν, της 
έταξαν πολύτιμα πετράδια, τη χρησιμοποίησαν για 
χρόνια πολλά. Πίστη στο όραμα. Η Θεσσαλονίκη ήδη 
έκανε το τόλμημα. Μπορεί αρκεί να πιστέψει και να 
διεκδικήσει.  

Ειπώθηκαν πράγματα που σε πλήγωσαν; Φυσι-
κά! Κλήθηκα πολλές φορές να αποδείξω ότι δεν εί-
μαι ελέφαντας κυρίως λόγω φύλου ή επειδή δεν εί-
μαι από πολιτικό «τζάκι». Με τσάκισε όμως η χυδαία 
αναίτια επίθεση στους δικούς μου, στην οικογένεια 
μου. Ένιωθα και ήμουν αδύναμη να σταματήσω  τον 
ανεμιστήρα της λάσπης. Αλλά ευτυχώς οι δικοί μου 
άνθρωποι είναι πιο δυνατοί από μένα, μου θύμιζαν 
πως αυτό είναι το σύστημα και πως πρέπει να σταθώ 
όρθια και να παλέψω.  

Βοήθησε το πτυχίο ψυχολογίας να ψυχολογείς 
ανθρώπους; Να κατανοώ ναι ... και να αποδέχομαι. 
Κάθε τι το ανθρώπινο.

‘Εχεις χιούμορ; Δεν είναι το δυνατό μου σημείο. 
Το αγαπώ όμως στους άλλους...

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. 

Γέννημα θρέμμα Θεσσαλονικιά. Η Κατερίνα Νοτοπούλου, παρά το νεαρό της ηλικίας, ανέλαβε βάρη ως προϊσταμένη του Γραφείου Πρωθυπουργού και υφυπουργός 
Μακεδονίας - Θράκης. Πλέον, μοιράζει τη ζωή της ανάμεσα στη Βουλή και τον δήμο Θεσσαλονίκης. Το σίγουρο είναι πως τραβάει την προσοχή… ίσως γι αυτό ν’ άκου-

σε πολλά! Κι αν κάποια την πλήγωσαν, στέκεται όρθια και προχωράει. 

Κατερίνα Νοτοπούλου
Κλήθηκα πολλές φορές να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας

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 

Χειρίζεσαι μόνη τα social media; Όχι απόλυ-
τα. Τα αγαπώ, αλλά ο χρόνος είναι πιεσμένος. Στις 
εκλογές είχα σπουδαία βοήθεια! Να πω την αλή-
θεια, δυσκολεύομαι να διατηρήσω ένα απόλυτα  
πολιτικό προφίλ, γιατί υπάρχουν και οι άλλες πλευ-
ρές της ηλικίας και της ζωής μου. 

‘Ηξερες πως 30 Ιουλίου στα γενέθλια σου εί-

ναι «Ημέρα Φιλίας»;  Όχι! Εξηγεί πολλά σε συμβολι-
κό επίπεδο! Με την ευκαιρία, είμαι ευγνώμων για τους 
φίλους που μου έτυχαν στη ζωή. 

Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια;  
Ούτε η φαντασία είναι δυνατό μου σημείο. Εύχομαι να 
έχω οικογένεια, να είμαι γερή, χρήσιμη και να χαμογε-
λάω. Ας πούμε αυτοί είναι οι προσωπικοί μου στόχοι. 
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Η χρονιά – καριέρας του Γιάννη Φετφατζίδη στον Άρη 
εξαργυρώθηκε με «χρυσή» μεταγραφή στην Αλ Αϊν

Ρεκόρ... εκατομμυρίων!

Το καλοκαίρι έφτασε μια ανάσα από την 
μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Η ρελάνς 
του Αρη, σε συνδυασμό με το γεγονός πως το 
προηγούμενο εξάμηνο, είχε καταφέρει να πά-
ρει παιχνίδια στα πόδια του με την φανέλα των 
Κιτρίνων, έπαιξε σημαντικό ρόλο, ώστε να πει 
το «ναι» στην πρόταση που του έγινε και να 
παραμείνει κάτοικος Θεσσαλονίκης. Ο Γιάννης 
Φετφατζίδης έμεινε στον Αρη, με ένα και μόνο 
σκοπό. Να αποδείξει την αξία του και τα σπάνια 
ποδοσφαιρικά του χαρίσματα. Το στοίχημα το 
κέρδισε. Με τρόπο εκκωφαντικό. Με μία «χρυ-
σή» μεταγραφή στην Αλ Αϊν του Ντουμπάι. Ο 
Ελληνας άσος, θα εισπράξει καθαρά 5,1 εκ. 
ευρώ (καθαρά) για τα επόμενα τρία χρόνια. Συν 
τα μπόνους. «Μίδας». Κερδισμένος από την με-
ταγραφή αυτή είναι και ο Αρης. Οι Κίτρινοι που 
επένδυσαν στον «Φέτφα» θα βάλουν στα ταμεία 
τους 1,6 εκ. ευρώ μετρητά. Ποσό που μπορεί να 
αυξηθεί ακόμα περισσότερο, αφού στην μεταξύ 
τους συμφωνία υπάρχουν και μπόνους επίτευ-
ξης στόχων. Χρήματα που μόνο λίγα δεν τα λες 
για τα δεδομένα της εποχής, αν συμπεριλάβει 
επίσης κανείς το γεγονός πως ο Φετφατζίδης 
αποκτήθηκε ως ελεύθερος. Αυτή ήταν η 2η πιο 

ακριβή πώληση στην ιστορία του Αρη, μετά από 
αυτή του Αγγελου Χαριστέα στην Βέρντερ Βρέ-
μης τη σεζόν 2002-2003 (είχε πωληθεί αντί 3,5 
εκατ. ευρώ).

Ασύλληπτα ποσά και μπόνους
Το καθαρό ποσό που θα πάρει ο Φετφατζίδης 

για κάθε χρόνο συμβολαίου του είναι 1.700.000 
ευρώ. Από εκεί και πέρα, όμως, στη συμφωνία 
έχουν ενταχθεί απίστευτα μπόνους, που θα εκτο-
ξεύσουν το εισόδημά του: 10.000 ευρώ για κάθε 
συμμετοχή άνω των 20 λεπτών, 10.000 ευρώ 
πριμ για κάθε γκολ, 10.000 ευρώ για κάθε νίκη, 
3.000 ευρώ πριμ για κάθε βαθμό, 5.000 ευρώ 
για κάθε ασίστ. Και δεν είναι μόνο αυτά. Στο συμ-
βόλαιο προβλέπονται 400.000 πριμ κατάκτησης 
πρωταθλήματος, 150.000 πριμ κατάκτησης του 
President’s Cup, συν μεγάλα πριμ σε περίπτω-
ση προκρίσεων και κατάκτησης του Ασιατικού 
Champions League.

Σημαντικό ρόλο, εκτός φυσικά από τα πα-
ραπάνω ποσά, έπαιξε το γεγονός πως η Αλ Αϊν, 
εδρεύει στο Ντουμπάι. Καμία σχέση δηλαδή με 
την Τζέντα (και γενικότερα τη Σαουδική Αραβία) 
που ούτε ν’ ακούσει δεν ήθελε ο διεθνής εξτρέμ, 
που είχε επίσης προτάσεις και από εκεί. Εξάλλου 

προ μηνός, η Αλ Ουάχντα, είχε καταθέσει επίση-
μη προσφορά η οποία και είχε απορριφθεί.

Η χρονιά των ρεκόρ
Τα νούμερα και τα πεπραγμένα του 29χρο-

νου άσου με την φανέλα του Αρη... ζαλίζουν. Ο 
«Φέτφα» έσπασε τα κοντέρ. Κατέγραψε νούμερα 
ρεκόρ καριέρας. Ο Ελληνας άσος, αγωνίστηκε σε 
όλα τα παιχνίδια πρωταθλήματος, με εξαίρεση 
το τελευταίο με τον ΠΑΟΚ που έμεινε στον πά-
γκο, λόγω του τελικού σταδίου που βρίσκονταν 
η μεταγραφή του. Συνολικά έπαιξε σε 29 αγώνες 
πρωταθλήματος (26 στην κανονική διάρκεια και 
τρία στα πλέι οφ). Σε όλα βασικός. Αγωνίστηκε 
επίσης ως βασικός στα 3 από τα 4 ευρωπαϊκά 
παιχνίδια του Αρη. Επιπροσθέτως, μέτρησε 6 
παιχνίδια στο κύπελλο (και σε αυτά βασικός). 
Σύνολο: 39 αγώνες. Περισσότερα από κάθε 
άλλη σεζόν στην μέχρι τώρα καριέρα του. Δεν 
είναι όμως μόνο τα πόσα παιχνίδια αγωνίστηκε, 
αλλά και το τι έκανε σε αυτά. Ο Ελληνας άσος, 
κατέγραψε ρεκόρ ασίστ, έχοντας 12 (σε όλες τις 
διοργανώσεις) και 3 γκολ. Όλα αυτά τα εξαργύ-
ρωσε και με την κλήση του στην Εθνική Ελλά-
δος, εκεί όπου επέστρεψε μετά από το 2015.
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Ο Φραν Βέλεθ μίλησε στην «Κ» για τον Αρη, 
την οικογένειά του και τον Παναθηναϊκό 

«Δέθηκα με τον Αρη, 
γι’ αυτό... αποχώρησα»

Μετά από δύο χρόνια στον Αρη ο Φραν Βέλεθ απο-
χώρησε για τον Παναθηναϊκό. Ο Ισπανός αμυντικός του 
Αρη, μέτρησε 57 συμμετοχές και 5 γκολ με την Κιτρινό-
μαυρη φανέλα και κατάφερε να γίνει ένας από τους πιο 
αγαπητούς ποδοσφαιριστές της κερκίδας. Μία ημέρα πριν 
την αναχώρησή του για την Αθήνα, μίλησε στην Karfitsa 
βάζοντας τους «τίτλους τέλους» της πορείας του στον 
Αρη. «Ο Αρης είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην κα-
ριέρα μου. Δέθηκα με τον σύλλογο και θα τον έχω για 
πάντα στην καρδιά μου. Στη Θεσσαλονίκη, ξανάνιωσα 
ποδοσφαιριστής. Όλα πήγαν πολύ καλά, μου φέρθηκαν 
πολύ όμορφα και φεύγοντας από εδώ εγώ πάντα θα εί-
μαι άλλος ένας οπαδός αυτής της ομάδας». Όσο για την 
στιγμή που θα κρατήσει για πάντα χαραγμένη μέσα του, 
είπε: «Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και το γκολ που πέτυχα 
στο 2-1. Για μένα ήταν κάτι εντυπωσιακό. Θα με συντρο-
φεύει η ανάμνηση για όλη μου την ζωή. Έχω παίξει σε 
πολλά ντέρμπι, αλλά τέτοια συναισθήματα τα βίωσα για 
πρώτη φορά». Μίλησε και για τους λόγους που αποφά-
σισε να αποχωρήσει από τον Αρη: «Πολλοί λένε πως ο 
λόγος που αποχώρησα είναι οικονομικός. Δεν είναι μόνο 
αυτό που μέτρησε στην τελική μου απόφαση. Έψαχνα ένα 
φιλόδοξο πρότζεκτ. Ήθελα να είμαι στην Αθήνα, για να 
μπορέσω να έχω κοντά μου και την οικογένειά μου. Όλοι 
γνωρίζουν το πρόβλημα που έχω με την μικρή μου κο-
ρούλα και δεν μπορούσα να είμαι άλλο μακριά της. Ήταν 
πολύ επώδυνο όλο αυτό». Φυσικά δεν θα μπορούσε 
να μη σταθεί στην ιδιαίτερη σχέση που «έχτισε» με τον 
κόσμο των Κιτρίνων. «Ένιωσα από την πρώτη στιγμή να 
ταυτίζομαι μαζί τους. Με το παραμικρό που κάνεις, εκεί-
νοι σε υποστηρίζουν. Δεν είναι μια ομάδα που σου ζητάει 
να κάνεις τρελά πράγματα. Αρκεί να τα δίνεις όλα για την 
φανέλα, το να παίζεις καλό ποδόσφαιρο». Στη συνέχεια, 
μίλησε για το πρόβλημα αυτισμού που αντιμετωπίζει η 
μικρή του κορούλα, Βέγκα. «Καταλάβαμε πως αντιμετω-
πίζει το θέμα του αυτισμού όταν ήμασταν στην Πολωνία. 
Προτού μας συμβεί αυτό, έβλεπα την ζωή διαφορετικά. 
Χάρη σε εκείνη, άλλαξα πολύ τόσο σε προσωπικό επίπε-
δο, όσο και στον τρόπο που βλέπω την ζωή. Σου αλλά-
ζει όλη την προοπτική. Αισθάνομαι τυχερός που μπορώ 
να απολαμβάνω την συντροφιά της. Προσπαθώ να της 
δώσω ό,τι καλύτερη περιποίηση μπορώ». Ο 29χρονος 
αμυντικός έδωσε και τις δικές του συμβουλές σε όσους 
γονείς αντιμετωπίζουν παρόμοια θέματα: «Είναι φυσιο-
λογικά άτομα. Η μεγαλύτερη συμβουλή είναι να απο-
λαμβάνεις την κάθε στιγμή. Να απολαμβάνεις αυτό που 
κάνεις. Και να προσπαθεί να απολαμβάνεις την ζωή όσο 
το δυνατόν περισσότερο. Χωρίς να δίνεις υπερβολική ση-
μασία σε πράγματα ασήμαντα ή δευτερεύοντα. Επιπλέ-

ον, όπως έχω ήδη πει να προσπαθείς να αντιμετωπίζεις 
την κατάσταση, όσο πιο φυσιολογικά γίνεται. Αυτή είναι 
η γνώμη μου». Κλείνοντας, την κουβέντα μας ο Ισπανός 
άσος, μίλησε και για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. 
Τον Παναθηναϊκό. «Το κλειδί για να υπογράψω στον Πα-
ναθηναϊκό ήταν αθλητικό. Είχε φιλόδοξο και ξεκάθαρο 

πρότζεκτ. Όποτε μίλησα με τον Τσάβι Ρόκα μου εξήγησε 
ότι θέλουν να δημιουργήσουν κάτι όμορφο. Να επανέλ-
θει ο Παναθηναϊκός και σε εγχώριο και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο στα παραδοσιακά του δεδομένα. Να γίνει αυτό 
που ήταν πάντα. Αυτό για μένα ήταν πολύ σημαντικό, μου 
αρέσει να πηγαίνω σε ομάδες που έχουν φιλόδοξη πο-
δοσφαιρική πρόταση. Αυτό πολλές φορές είναι πάνω και 
από το οικονομικό. Να νιώθεις μέλος ενός ελκυστικού 
πρότζεκτ. Στο τέλος το αποδέχτηκα. Και για όσα μου ανέ-
φερε, αλλά και λόγω της στήριξης που θα είχε στο θέμα 
με την οικογένειά μου».

Η αταξία στον ερασιτεχνικό
αθλητισμό είναι... «πληγή»

Exει γίνει κόκκινο πανί ο υφυπουργός Αθλητι-
σμού Λευτέρης Αυγενάκης, για τους παραδοσια-
κούς διοικητικούς παράγοντες του ερασιτεχνικού 
αθλητισμού. Ο λόγος; Γιατί με τους νόμους που έχει 
περάσει, κι αυτούς που ετοιμάζεται να περάσει, ξε-
βολεύει όλους εκείνους που είχαν το πάνω χέρι στο 
αθλητικό κίνημα. Εκείνους που έχοντας σε πλήρη 
λειτουργία τον μηχανισμό εξουσίας, κατάφερναν να 
διοικούν ιστορικές ομοσπονδίες, παρότι το αθλητικό 
τους έργο είχε φθίνουσα πορεία. 

Ο Λευτέρης Αυγενάκης σε επίπεδο επαγγελμα-
τικού αθλητισμού έχει κάνει λάθος χειρισμούς οι 
οποίοι προκάλεσαν αντιδράσεις. Σ’ αυτή την περί-
πτωση ισχύει το «όποιος μπλέκεται με τα πίτουρα 
τον τρώνε οι κότες». Το είχε πει άλλωστε πολλά 
χρόνια νωρίτερα, ο συνάδερφος του Γιώργος Λιά-
νης, όταν κατείχε την ίδια θέση:«όποιος επιχειρεί να 
αλλάξει πράγματα στο ποδόσφαιρο καταστρέφεται 
πολιτικά».

Σε επίπεδο ερασιτεχνικού αθλητισμού πάντως, ο 
κ. Αυγενάκης, δείχνει ότι έχει ως στόχο να ξεκαθαρί-
σει το τοπίο. Οι προθέσεις του αμφισβητούνται από 
τους πολιτικούς του αντιπάλους οι οποίοι υποστηρί-
ζουν ότι οι νόμοι που έφερε προς ψήφιση έχουν ως 
στόχο να εξυπηρετήσουν την κυβέρνηση. Δηλαδή 
να εκλεγούν στις Ομοσπονδίες διοικήσεις οι οποίες 
θα είναι φίλα προσκείμενες στη Ν.Δ. Παραδοσιακά 
υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει από τις 
κυβερνήσεις, η πρόθεση να αποτελεί ο αθλητισμός 
το μακρύ χέρι της πολιτικής εξουσίας. Απ’ αυτό τον… 
πειρασμό δεν ξέφυγε, ούτε πρόκειται να ξεφύγει κα-
μία κυβέρνηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι το παραγοντι-
κό τοπίο στον αθλητισμό θα πρέπει να παραμένει 
το ίδιο. Ο κ. Αυγενάκης επιβάλει με νόμο την Ειδική 
αθλητική αναγνώριση των σωματείων,

την καταγραφή όλων των αθλητικών υποδομών 
και των προπονητών της χώρας. 

Μ’ όλα αυτά αναμένεται να μπει τάξη στον ερα-
σιτεχνικό αθλητισμό και να κλείσουν «πληγές» οι 
οποίες είναι επιζήμιες για την ανάπτυξη. Κάποια άρ-
θρα του νόμου ίσως να είναι και προϊόν πολιτικών 
κινήτρων. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη. Το ζήτημα εί-
ναι αν η πλειονότητα τους έχει ως στόχο να ξεκαθα-
ρίσει η ήρα από το σιτάρι. Και η άποψη μου είναι ότι 
όποιος διαβάζει ανιδιοτελώς τις διατάξεις του νόμου 
θα καταλήξει σ’ αυτό το συμπέρασμα. 

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός
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Άκρατος Άκρατος 
ΟίνοςΟίνος

ΠΡ
ΟΤ

ΑΣ
Η

Ένα από τα new entry στο χώρο του κρασιού και της γαστρονομίας της Θεσσαλονίκης είναι ο Άκρατος Οίνος. Άνοιξε το 2019 στα Λα-

δάδικα 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 ελληνική 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 προϊδεάζεσαι ότι έχει επισκεφθεί ένα μαγαζί που γνωρίζει καλά τα πάντα γύρω από τον οίνο. Ο χώρος του διατηρητέου κτιρίου που 

στεγάζεται ο Άκρατος Οίνος συνδυάζει το παραδοσιακό με το μοντέρνο, δημιουργώντας έναν φιλόξενο χώρο, υπό την υπόκρουση ποιο-

τικής 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

H απόλαυση του κρασιού και του φαγητού
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ΑθιβολήΑθιβολή
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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 φιλόξε-

νο χώρο του στα Λαδάδικα σερβίρει  ιδιαίτερες κρητικές γεύσεις. Τα πιάτα με τα φρέσκα προϊόντα, η ντόπια κρητική ρακί, η μουσική με 

ακούσματα του μεγάλου Ξυλούρη, 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, πηχτόγαλο, σφακιανή πίτα, αλλά και το γαμοπίλαφο, χοχλιούς, απάκι 

και καπνιστή μπριζόλα.

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

Η κρητική παράδοση στα Λαδάδικα
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ΛούπινοΛούπινο
ΠΡ
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Η ελληνική κουζίνα συναντιέται με τις σύγχρονες τάσης της μαγειρικής στο Λούπινο, ένα μεζεδοπωλείο – 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: Γαριδομακαρονάδα, κρητική δροσερή σαλάτα που 

παντρεύεται με φέτα και αρωματικό γιαούρτι, ψάρι ημέρας που φιλετάρεται μπροστά σας, αλλά και για τους κρεατοφάγους τα premium 

κρέατα που τελειώνουν στο μαντέμι στο τραπέζι σας και κόβονται – σερβιρίζονται στα πιάτα σας κατευθείαν. Για ορεκτικό… χταπόδι μπου-

γιουρντί που δεν τον βρίσκεις εύκολα αλλού.

info: Κατούνη 4 , Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη τηλέφωνο 2310 535707

Η επιτομή της μεσογειακής κουζίνας
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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


