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Από εδώ, από αυτήν τη στήλη, σας είχαμε αποκαλύψει ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα έλεγε
«παρών» στη Βουλή για την ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Και μάλιστα τον καλούσαμε να μην κάνει αυτό το… δώρο στην Τουρκία και στους τάχα μου δήθεν συμμάχους μας εντός της ΕΕ.
Μακριά από μένα βέβαια οι χαρακτηρισμοί «προδότες» και «πατριώτες». Απλά δεν (μας)
άκουσε και έκανε το λάθος. Ένα λάθος που παραπέμπει σε αυτοκτονικό ιδεασμό. Διότι αλλιώς δεν μπορεί να ερμηνευθεί η απόφασή του. Για αυτήν τη συμφωνία, όπως πολύ ορθά
επισήμανε και η πρώην υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη στη Βουλή, ο ΣΥΡΙΖΑ
έβαλε ένα λιθαράκι και θα μπορούσε να την ψηφίσει και να καρπωθεί και τα όποια οφέλη.
Εκείνο που πάντως κρατώ είναι ότι, όπως και για την επέκταση των 12 μιλίων σε πρώτη
φάση προς τα δυσμάς της πατρίδας μας, έχει μερίδιο επιτυχίας και ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν χρειάζεται να κλωτσά την καρδάρα για να μην τον κατηγορήσει η εσωκομματική αντιπολίτευση.
Και τα δύο παραπάνω επιβεβαιώνουν πως, όταν υπάρχει εθνική στρατηγική, μπορεί
αυτή η χώρα να παράγει αποτελέσματα.
Ας περάσουμε τώρα στην ουσία. Αναμφισβήτητα η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη
να επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα είναι μια κίνηση ματ. Και αυτό όχι μόνο γιατί «μεγάλωσε» την Ελλάδα, καθώς τα χωρικά ύδατα έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως και το έδαφος,
αλλά γιατί βάζει τέλος σε μια περίοδο φοβικών συνδρόμων που χαρακτήριζε την ελληνική
εξωτερική πολιτική, μετά το «όχι» του Κώστα Καραμανλή στο Βουκουρέστι.
Για να καταλάβουμε τι σημαίνει η απόφαση αυτή της ελληνικής κυβέρνησης και να βάλουμε τέλος στα όσα ισχυρίζονται διάφοροι:
Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, εθιμικό και συμβατικό, η Ελλάδα έχει το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ.
Με το άρθρο 2 του Ν. 2321/1995, κυρωτικού της Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας,
προβλέπεται ότι «η Ελλάδα έχει το αναφαίρετο δικαίωμα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της
κυρουμένης Συμβάσεως να επεκτείνει σε οποιονδήποτε χρόνο το εύρος της χωρικής θάλασσας μέχρι αποστάσεως 12 ν. μιλίων».
Η Ελλάδα είχε αποφύγει μέχρι στιγμής να ασκήσει το δικαίωμά της και λόγω της απειλής πολέμου από την Τουρκία, η οποία με απόφαση της Εθνοσυνέλευσής της (08/06/1995)
θεωρεί ως αιτία πολέμου την επέκταση στα 12 μίλια των ελληνικών χωρικών υδάτων.
Η ίδια έχει ασκήσει αυτό το δικαίωμα από το 1964, όταν επέκτεινε τα χωρικά της ύδατα
στον Εύξεινο Πόντο και στη Μεσόγειο. Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι με την επέκταση
των ελληνικών χωρικών υδάτων στα νησιά του Αιγαίου στα 12 ν. μίλια θα αποκλειστούν
οι τουρκικές ακτές από την πρόσβασή τους στη θάλασσα. Λέει ψέματα, αφού είναι γνωστό
πως της παρέχεται, σύμφωνα με τη νέα Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, το δικαίωμα
της αβλαβούς διέλευσης. Επίσης, υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις περί θαλάσσιων στενών, που
διευκολύνουν τη ναυσιπλοΐα.
Το άλλο σαθρό επιχείρημα της τουρκικής πλευράς είναι ότι με την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια ανατρέπεται η Συνθήκη της Λωζάνης στο Αιγαίο.
Σκοπίμως δεν αναφέρει ότι το πλάτος των χωρικών υδάτων δεν είναι κάτι στατικό αλλά καθορίζεται κάθε φορά με βάση το βεληνεκές των όπλων που μπορούν να προσεγγίσουν μια
ακτή. Όταν υπογράφηκε, το 1923, η συγκεκριμένη συνθήκη, ίσχυαν διεθνώς τα 3 ν. μίλια
ως χωρικά ύδατα. Αργότερα έγιναν τα 6 ν. μίλια και σήμερα έχουν καθιερωθεί τα 12 ν. μίλια.
Η Ελλάδα προχώρησε το 2014 στη Δυτική Ελλάδα και νότια της Κρήτης στον επίσημο
καθορισμό των ορίων θαλάσσιων οικοπέδων χωρίς ανακήρυξη ΑΟΖ. Γι’ αυτό κατέθεσε στον
ΟΗΕ τις γεωγραφικές συντεταγμένες των περιοχών παραχώρησης. Γι’ αυτό η επέκταση των
χωρικών μας υδάτων στα 12 ν.μ. αποτελεί μια κίνηση που αφενός διασφαλίζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και αφετέρου θα επιτρέψει τη διεξαγωγή ερευνών σε μεγάλο τμήμα της
επικράτειας. Ξεκινά από το Ιόνιο, όπου δεν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα με γειτονικά
κράτη. Θα προχωρήσει στην περιοχή της Κρήτης. Το ερώτημα που θα κληθούμε να απαντήσουμε σύντομα είναι το τι θα γίνει στο Αιγαίο.
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WIND Ελλάς: Οικονομικά Αποτελέσματα Β’ τριμήνου

Προσηλωμένη στην αναπτυξιακή της στρατηγική
παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας
Τα οικονομικά αποτελέσματα Β’ τριμήνου 2020 ανακοίνωσε η WIND Ελλάς με τα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες να σημειώνουν μείωση -3,7% ετησίως, στα € 123,8
εκατ. και το προσαρμοσμένο EBITDAal αύξηση κατά 1,7%
ετησίως, στα € 33,3 εκατ.
Κύριες οικονομικές και λειτουργικές
επιδόσεις Β’ τριμήνου 2020
• Τα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν σε
ετήσια βάση κατά -3,7% στα € 123,8 εκατ.
• +62% ετησίως η κίνηση δεδομένων στο δίκτυο κινητής, με το 86% να γίνεται μέσω δικτύου 4G
• +81% ετησίως η βάση πελατών NGA
• 631.000 πελάτες σταθερής συνολικά, +2,8% ετησίως
• Τα νοικοκυριά με υπηρεσίες σύγκλισης αυξήθηκαν
κατά 11,3% σε ετήσια βάση στα 241.130
• Η WIND VISION έχει συνολικό αριθμό συνδρομητών
72.000 στο τέλος Ιουνίου, μετρώντας 2.000 νέους στο
δεύτερο τρίμηνο του 2020
• 98% η κάλυψη 4G
• Ενεργοποιήθηκαν 5.700 γραμμές NGA
Κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου, η WIND Ελλάς πραγματοποίησε συνολικές επενδύσεις ύψους € 20 εκατ., το
μεγαλύτερο μέρος των οποίων χρησιμοποιήθηκε για την
κατασκευή δικτύων νέας γενιάς. Παράλληλα ολοκληρώθηκε η συμφωνία για τη δημιουργία κοινής εταιρείας
με την Vodafone Ελλάδος με σκοπό την από κοινού δια-

χείριση του παθητικού εξοπλισμού των σταθμών βάσης
κινητής τηλεφωνίας των δύο εταιρειών. Επιπλέον η WIND
μέσω του διαγωνισμού ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ κέρδισε 4 συμβόλαια,
1 κινητής και 3 σταθερής μέσω των οποίων εξασφαλίζει
έσοδα € 41.4εκατ. για 36 μήνες.
«Παρά τις άνευ προηγουμένου προκλήσεις που δημιουργήθηκαν εξαιτίας του COVID-19, η πορεία μας το β΄
τρίμηνο του 2020 χαρακτηρίστηκε από σταθερότητα. Το

EBITDAaL αυξήθηκε από έτος σε έτος, ενώ μικρή σχετικά
ήταν η μείωση που παρατηρήθηκε στα έσοδα από υπηρεσίες. Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στην υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής μας, εστιάζοντας
στα επενδυτικά μας πλάνα και στην παροχή υπηρεσιών
υψηλής ποιότητας στους Έλληνες καταναλωτές και επιχειρήσεις», σχολίασε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της WIND Ελλάς, Νάσος Ζαρκαλής.

Πρόληψη χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση
ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ
ΜΊΧΑΛΟΥ*

Ένα από τα μέτρα που εφαρμόζονται με
σκοπό την ανάσχεση ενός δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού, είναι η διενέργεια προληπτικών τεστ ανίχνευσης από
τους εργαζομένους που επιστρέφουν από τις
θερινές διακοπές. Η αναγκαιότητα αυτών
των ελέγχων είναι προφανής, για λόγους
προστασίας της δημόσιας υγείας, αλλά και
για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας
των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα τις τελευταίες
ημέρες με την επιστροφή των αδειούχων εργαζομένων και με δεδομένο ότι πολλοί από
αυτούς έχουν επισκεφθεί περιοχές με υψηλό αριθμό κρουσμάτων, η πραγματοποίησή
τους είναι απόλυτα επιβεβλημένη.
Ωστόσο, το κόστος των τεστ δεν είναι λογικό να το καλύπτουν ούτε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι – ασφαλισμένοι, ούτε οι εργοδότες
και ειδικά οι Μικρομεσαίοι, οι οποίοι έχουν
περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. Τα
Επιμελητήρια ήδη έχουν γίνει αποδέκτες
παραπόνων και καταγγελιών, από επιχειρή-

σεις – μέλη τους, ότι υπάρχει «απροθυμία»
διενέργειας των ελέγχων από το δημόσιο
σύστημα υγείας, με αποτέλεσμα να πρέπει
να γίνουν σε ιδιωτικές δομές υγείας και τις
επιχειρήσεις να καλούνται να αναλάβουν
ένα ιδιαίτερα υψηλό κόστος, για λογαριασμό των εργαζομένων τους. Προκειμένου
να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, είναι
απαραίτητο να διευρυνθούν τα κριτήρια για
την πραγματοποίηση του τεστ σε δημόσιες
δομές, με παρέμβαση των συναρμόδιων
υπουργείων. Στόχος είναι να γίνουν όλοι οι
απαραίτητοι έλεγχοι, χωρίς να χρειαστεί να
επιβαρυνθούν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις
και κυρίως οι μικρομεσαίες, που ήδη βιώνουν ασφυκτικές οικονομικές πιέσεις.
Από το ξεκίνημα αυτής της υγειονομικής κρίσης, οι ελληνικές επιχειρήσεις στη
συντριπτική τους πλειοψηφία, έχουν δείξει
ευελιξία και υπευθυνότητα. Έδωσαν και δίνουν μάχη για να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους, λαμβάνοντας παράλληλα όλα

τα απαραίτητα μέτρα για να προστατέψουν
τους ανθρώπους τους και τις οικογένειές
τους, αλλά και το κοινωνικό σύνολο από
την εξάπλωση του ιού. Όπως όλα δείχνουν,
η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί
και τους επόμενους μήνες, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στην αγορά και στην
οικονομία. Οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να
αναλαμβάνουν το μερίδιο της ευθύνης που
τους αναλογεί, ώστε η χώρα να διαχειριστεί
με επιτυχία και τη νέα αυτή φάση της πανδημίας. Οφείλει, παράλληλα και η Πολιτεία να
εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για να μειώσει
την επιβάρυνση των μικρομεσαίων ειδικά
εργοδοτών και των εργαζομένων τους, στηρίζοντάς τους σε έναν ακόμη αγώνα επιβίωσης.
*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του εμπορικού και βιομηχανικού
επιμελητηρίου Αθηνών
29.08.2020
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Η στήριξη των εποχικών , οι παρατάσεις φόρων και η απαγόρευση απολύσεων

Τι επεξεργάζονται
Βρούτσης και Σταϊκούρας
Κραυγή αγωνίας από τους εργαζόμενους σε επισιτισμό – τουρισμό

Eνα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων με βασικό στόχο την διατήρηση των θέσεων εργασίας, επεξεργάζονται από κοινού
τα υπουργείο Εργασίας και Οικονομικών. Τα αυξημένα
κονδύλια ύψους 2,7 δισ. ευρώ μέσω του προγράμματος
SURE που εξασφάλισε η ελληνική κυβέρνηση θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των μέτρων διατήρησης των
θέσεων απασχόλησης που ήδη εφαρμόζονται από τον
περασμένο Μάρτιο και θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται
τους επόμενους μήνες.
Παρατείνεται το «Συν-Εργασία»
Στους σχεδιασμούς του υπουργείου Εργασίας είναι
μάλιστα η παράταση του προγράμματος «Συν-Εργασία»
έως τέλος του έτους. Στο πρόγραμμα μέχρι τώρα στο
4
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πρόγραμμα έχουν ενταχθεί περί τις 6.000 επιχειρήσεις
και 49.000 εργαζόμενοι.
Η πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος προκειμένου να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης που έχουν προσληφθεί μέχρι την ημερομηνία
δημοσίευσης της ΠΝΠ σε ΦΕΚ, δηλαδή μέχρι τις 10 Αυγούστου.
Υπενθυμίζεται ότι αρχικά το πρόγραμμα προέβλεπε
ότι μπορούσαν να ενταχθούν οι εργαζόμενοι που είχαν
εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης στις
30 Μαΐου του 2020.
Παράλληλα τους προηγούμενους μήνες έγιναν βελτιώσεις στο πρόγραμμα προκειμένου να γίνει πιο ελκυστικό.

Πλέον επιδοτείται πλέον το 100% των ασφαλιστικών
εισφορών για τον χρόνο εργασίας που χάνεται, οπότε μηχανισμός γίνεται φτηνότερος.
Ο εργοδότης θα πληρώνει μόνο τις εισφορές που
αναλογούν στο τμήμα του μισθού που καταβάλλει.
Όλες οι υπόλοιπες εισφορές – εργατικές και εργοδοτικές – θα βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Αυτό ισχύει από 1η Ιουλίου έως και 15 Οκτωβρίου.
Απαγόρευση των απολύσεων
Εν τω μεταξύ με απόφαση του υπουργού Εργασίας,
κου Γιάννη Βρούτση οι επιχειρήσεις που ωφελούνται από
το μέτρο της επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών και
παράλληλα εντάσσονται στο μηχανισμό της «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δεν θα μπορούν να απολύσουν κανένα εργαζόμενο.

reportage
Όπως αναφερόταν στην πρόσφατη απόφαση οι επιχειρήσεις-εργοδότες του τριτογενούς τομέα εφόσον πάνω
από το 50% των ακαθαρίστων ετήσιων εσόδων τους παρήχθη στο γ’ τρίμηνο του 2019 που κάνουν χρήση των
μέτρων επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών, υποχρεούνται για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2020 μέχρι 30η
Σεπτεμβρίου 2020 και μέχρι 15 Οκτωβρίου 2020 ή 31
Δεκεμβρίου 2020 εφόσον εντάσσονται στο μηχανισμό
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού που είχαν την 30ή Ιουνίου 2020.
Μάλιστα, σε περίπτωση καταγγελίας συμβάσεων εργασίας, αυτή είναι άκυρη, σύμφωνα με την ίδια απόφαση.
Δηλαδή βάσει της υπουργικής απόφασης Βρούτση,

νέα πληρωμή για τις αναστολές συμβάσεων του μηνός
Ιουλίου και τον μηχανισμό «Συν- Εργασία», σε μια κρίσιμη στιγμή για εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Σύμφωνα
με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός
Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, μέχρι στιγμής έχει διατεθεί
πάνω από 1,5 δισ. ευρώ για 1,9 εκατομμύριο εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. Ειδικότερα, έχουν
διατεθεί μέχρι τώρα 1,149 δισ. ευρώ για αποζημιώσεις
ειδικού σκοπού, που αντιστοιχούν σε 1.897.340 εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και συνολικά 420,3 εκατ. ευρώ προς τον e-EΦΚΑ για την ασφαλιστική τους κάλυψη.
Περαιτέρω στήριξη στους εποχικούς
Την ίδια στιγμή, στο υπουργείο Εργασίας πραγματοποιούνται συνεχείς συσκέψεις με όλα τα συναρμόδια
υπουργεία για να οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις για τις
παρατάσεις στις αναστολές των συμβάσεων αλλά και
την περαιτέρω στήριξη των εποχικών υπαλλήλων. Οι
δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, ωθούν την
κυβέρνηση στην επεξεργασία ενός νέου μεγάλου πακέτου μέτρων ανάσχεσης της ανεργίας και διάσωσης των
θέσεων εργασίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο τραπέζι των συζητήσεων, εκτός από την παράταση των επιδομάτων ανεργίας και του προγράμματος αναστολής των συμβάσεων
εργασίας, βρίσκεται και το σενάριο ενός επιδοτούμενου
προγράμματος κατάρτισης για να στηριχθούν οι εποχικοί
υπάλληλοι οι οποίοι θα έχουν ως μόνη πηγή εισοδήματος το επίδομα ανεργίας. Επίσης συζητείται η μείωση ενσήμων για το επίδομα ανεργίας των εποχικών, ώστε να

μπορέσουν να μπορούν φέτος στην επιδότηση εργασίας
των 399,25 ευρώ περίπου 250.000 εποχικοί εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν φέτος στα τουριστικά επαγγέλματα. Μάλιστα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων
σε Τουρισμό-Επισιτισμό επισημαίνει πως όσοι εργοδότες
επιλέξουν να κλείσουν νωρίτερα τις επιχειρήσεις τους
φέτος, θα πρέπει να βάλουν το προσωπικό τους έως 30
Σεπτεμβρίου σε αναστολή σύμβασης (ώστε να τύχει της
ευνοϊκής μεταχείρισης) και όχι να το απολύσουν.
Για τις αναστολές συμβάσεων μελετάται η παράταση
για Οκτώβριο και για Νοέμβριο πιθανότατα σε επιχειρήσεις εστίασης, τουρισμού, πολιτισμού και αθλητισμού ή
άλλων κλάδων που θεωρούνται πληττόμενοι.
Δύσκολος χειμώνας
Για δύσκολο χειμώνα κάνουν πάντως λόγω θεσμικοί παράγοντες και συνδικάτα, ενώ είναι ορατός ο κίνδυνος ενός νέου κύματος ανέργων. Ιδιαίτερα οι εποχικοί
εργαζόμενοι, πολλοί εκ των οποίων παραμένουν χωρίς
δουλειά, καθώς πολλές επιχειρήσεις είτε δεν άνοιξαν
είτε δεν λειτουργούν με μειωμένο αριθμό προσωπικού
αισθάνονται ανασφάλεια για το τι μέλλει γενέσθαι τους
επόμενους μήνες.
Στους κλάδους του επισιτισμού και τουρισμού,
σύμφωνα με εκτιμήσεις αρμόδιων φορέων, περί τους
250.000 εποχικούς εργαζόμενους σε σύνολο 500.000
δεν επαναπροσλήφθηκαν φέτος. Οι ίδιοι παράγοντες
υποστηρίζουν πως 125.000 εποχικοί εργαζόμενοι είναι
εκτός των μέτρων στήριξης της κυβέρνησης. Κυρίως είναι εποχικοί εργαζόμενοι στον επισιτισμό χωρίς δικαίωμα
υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, ή αυτοί που

Παράταση ως τον Μάρτιο
για τις πληρωμές φόρων - εισφορών

καθιερώνεται «οριζόντια» ρήτρα μη απόλυσης για τις
παραπάνω επιχειρήσεις.
Επομένως όποια επιχείρηση κάνει χρήση του μέτρου
της επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών και εντάξει
τους εργαζομένους της στη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δεν έχει δικαίωμα να απολύσει κανένα εργαζόμενο της με ημερομηνία πρόσληψης έως 30 Ιουνίου και όχι μόνο εκείνους
που ενέταξε στη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
Για παράδειγμα εάν μια επιχείρηση εντάξει 40 από
τους 80 εργαζομένους της στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» από την 1η Ιουλίου έως τις 15 Οκτωβρίου δεν μπορεί να απολύσει κανέναν από τους 80 εργαζόμενους έως
τα μέσα Οκτωβρίου.
Εν τω μεταξύ χθες Παρασκευή πραγματοποιήθηκε

Aπό την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών στις
τελευταίες του δημόσιες τοποθετήσεις κάνει λόγο για
την κατάρτιση ίσως του πιο δύσκολου προϋπολογισμού για το 2021 λόγω πανδημίας. Αναφορικά με τον
προϋπολογισμό θα ενσωματωθούν οι μέγιστες δυνατές παρεμβάσεις για τον περιορισμό των συνεπειών
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και όπου είναι εφικτό
θα υπάρχουν και παρεμβάσεις στη φορολογική πολιτική με μειώσεις φόρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές
το οικονομικό επιτελείο επικεντρώνεται στην παράταση υφιστάμενων μέτρων και την ενεργοποίηση πρόσθετων παρεμβάσεων για την τόνωση της ρευστότητας στην οικονομία και την οικονομική ανακούφιση
των πληγέντων από τον κορωνοϊό.
Σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση θα ανακοινώσει παράταση των αναστολών πληρωμών
φόρων και εισφορών για όσους επλήγησαν έως και
τον Μάρτιο του 2021. Ο υπουργός Οικονομικών σε
τηλεοπτική του συνέντευξη δήλωσε ότι οι όποιες
αναστολές φόρων και εισφορών ισχύουν έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα επεκταθούν έως και το πρώτο
τρίμηνο του 2021 και στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί

η νέα ρύθμιση αποπληρωμής των συσσωρευμένων
υποχρεώσεων σε 12 άτοκες ή 24 έντοκες δόσεις. Σημειώνεται πως το επιτόκιο για τις 24 δόσεις διαμορφώνεται στο 2,5%.
Για την επιστρεπτέα προκαταβολή, εντός του Σεπτεμβρίου θα τρέξει ο τρίτος κύκλος, λαμβάνοντας
υπόψη και τα στοιχεία Αυγούστου και θα χορηγηθούν
ενισχύσεις ύψους 1 δισ. Σε αυτή τη φάση θα μπορούν
να συμμετάσχουν και επιχειρήσεις χωρίς ταμειακή
μηχανή που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό
κλάδο.
Σε ό,τι αφορά στα ενοίκια στο τέλος Αυγούστου
λήγει η υποχρεωτική μείωση κατά 40% των ενοικίων στους κλάδους εστίασης, τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού. Όπως έχει τονίσει
ο κ. Σταϊκούρας εξετάζονται πολλοί τρόποι, ίσως και
συνδυαστικά, υπάρχουν σκέψεις στο τραπέζι και για
επέκταση αλλά και για εθελοντική συμφωνία μεταξύ
των μερών, ώστε να υπάρχει κίνητρο από την πλευρά των ιδιοκτητών να προχωρήσουν σε μείωση των
ενοικίων.
29.08.2020
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opinion
Προτεραιότητα για το Υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών τα έργα της Θεσσαλονίκης
ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΆΝΝΗ*

Έχει περάσει ένας χρόνος από την ανάληψη των ηνίων της χώρας από τον Κυριάκο
Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Αυτός ο
χρόνος, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υπό τον Κώστα Καραμανλή, κύλησε
γεμάτος δουλειά, δυσκολίες αλλά και σημαντικές αποφάσεις.
Κανονικά, τέτοιες μέρες, θα προετοιμαζόμασταν ως Κυβέρνηση και ως Υπουργείο για
την παρουσία μας στην ΔΕΘ, αλλά δυστυχώς
οι εξελίξεις με την πανδημία, κατέστησαν τη
διεξαγωγή της Έκθεσης αδύνατη. Μέσα σε
αυτή την παγκόσμια υγειονομική κρίση που
κανείς δεν υπολόγιζε, όμως, η χώρα
μας διαθέτει και μια σημαντική ευκαιρία: την έμπρακτη στήριξη της ΕΕ με τη
δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης.
Ευκαιρία να αλλάξουμε δομές και νοοτροπίες, αφού η απορρόφηση και αξιοποίηση ενός έκτακτου ποσού ύψους
72 δισ. €, αποτελεί αδήριτη ανάγκη για
την επανεκκίνηση μιας οικονομίας που
έχει πληγεί την τελευταία δεκαετία από
αλλεπάλληλες κρίσεις.
Σκεπτόμενος τη ΔΕΘ, το μυαλό αυτομάτως πηγαίνει στην πόλη της Θεσσαλονίκης, την πόλη στην οποία γεννήθηκα και μεγάλωσα. Μια πόλη που
διαχρονικά παραμένει μακριά από την
πραγματική προοπτική της, να εξελιχθεί σε ένα οικονομικό και πολιτιστικό
κέντρο για ολόκληρα τα Βαλκάνια.
Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τα έργα της Θεσσαλονίκης
αποτέλεσαν εξ αρχής προτεραιότητά
μας και αφιερώσαμε πόρους και προσπάθεια
στην ωρίμανση νέων έργων και στο ξεμπλοκάρισμα παλαιότερων.
Παραλάβαμε εκκρεμότητες ετών οι
οποίες σε μικρό χρονικό διάστημα έπρεπε
να μετουσιωθούν σε λειτουργικά και ενεργά
έργα. Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα
φυσικά είναι το πολύπαθο Μετρό της Θεσσαλονίκης. Την προηγούμενη 5ετία, η τότε
κυβέρνηση και ορισμένοι τοπικοί παράγοντες είχαν εγκλωβίσει μια ολόκληρη πόλη
στο ψευδοδίλημμα «Μετρό ή αρχαία», δημιουργώντας ένα νοσηρό και διχαστικό κλίμα.
Ο Κώστας Καραμανλής κατέθεσε με σαφήνεια την πρότασή μας που είναι η μόνη που
εξασφαλίζει και Μετρό και αρχαία. Πρόταση
που εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, ώστε το 2023 οι Θεσσαλονικείς να έχουν ολοκληρωμένο μετρό και

Το 2023
οι Θεσσαλονικείς
θα έχουν
ολοκληρωμένο
μετρό και
ταυτόχρονα ένα
ανοιχτό μουσείο
στο σταθμό
Βενιζέλου
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ταυτόχρονα ένα ανοιχτό μουσείο στο σταθμό
Βενιζέλου.
Έτσι, επιτέλους προχωράει ξανά αυτό το
σπουδαίο έργο υποδομής, αλλά και η μεγαλύτερη αρχαιολογική ανασκαφή που έγινε
ποτέ στην πόλη –η οποία έχει ήδη αναδείξει
χιλιάδες ευρήματα. Βέβαια, δυστυχώς, ακόμα και σήμερα κάποιοι για να υποστηρίξουν
και να υπηρετήσουν τις εμμονές τους καταθέτουν εκ νέου προσφυγές που μπορεί να
καθυστερήσουν. Εμμένουν σε μία αδιέξοδη
στάση που η «επιτυχία» της θα μπορούσε
να είναι η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου, με ό,τι αυτό θα σήμαινε για
τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις που μπορεί
να χαθούν και γενικότερα την ταλαιπωρία
ολόκληρης της πόλης... Οι κύριοι αυτοί είναι καιρός να αναλάβουν την ευθύνη για τις
συνέπειες των πράξεων τους και να απαντήσουν στους συμπολίτες μας για τη μηδενική
πρόοδο που είχε ο σταθμός Βενιζέλου τόσα
χρόνια, ακολουθώντας τη «λύση» που προτείνουν.
Το Μετρό δεν είναι όμως το μόνο έργο
που προχωράμε στη Θεσσαλονίκη, αφού ο
Υπουργός παρουσίασε και τη Νέα Ανατολική
Περιφερειακή Οδό, το λεγόμενο “flyover”.
Ένα σύγχρονο έργο ύψους 370 εκατ. € που
θα προωθηθεί μέσω ΣΔΙΤ και θα αποσυμφορήσει την κίνηση στην υπάρχουσα Περιφερειακή Οδό κατά 25-35%, θα μειώσει δραστικά τους χρόνους που χρειάζεται κανείς
προκειμένου να βρεθεί από τη δυτική στην
ανατολική πλευρά της πόλης, σε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, με ασφάλεια και
σεβασμό στο περιβάλλον.
Έχουμε ακόμα παρέμβει και ευρύτερα
στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας,

με μικρότερα αλλά σημαντικά σε τοπικό
επίπεδο έργα, όπως τις παρεμβάσεις οδικής
ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη-Πολυγύρου που εντοπίζονται κυρίως στο
τμήμα Θέρμη-Γαλάτιστα ύψους αξίας 14εκ.
και το «ορφανό» χιλιόμετρο στην Ποτίδαια
που ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια το καλοκαίρι
τους πολίτες που ταξιδεύουν για τη Χαλκιδική.
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ετοιμάζει ως το τέλος του 2020 και μέχρι τα
μέσα του 2021, τη δημοπράτηση και νέων
έργων στην ευρύτερη περιοχή. Σε αυτά περιλαμβάνονται δεκαεπτά νέες σχολικές μονάδες μέσω ΣΔΙΤ στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, αποχετευτικά και αντιπλημμυρικά έργα στην Καλαμαριά και τη Λαχαναγορά, η αναβάθμιση των σιδηροδρομικών
γραμμών Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας και
Θεσσαλονίκη-Ειδομένη, καθώς και η σύνδεση του 6ουπροβλήτα με τον ΠΑΘΕ και το
σιδηροδρομικό δίκτυο.
Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα που
μπορούν να αλλάξουν την εικόνα της πόλης.
Μέσα σε ένα χρόνο, έγιναν αρκετά. Και μάλιστα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον,
με πρωτόγνωρες συνθήκες για όλους μας.
Όμως δεν ψάχνουμε δικαιολογίες και θέλουμε να μας κρίνουν οι πολίτες καθημερινά. Γιατί μόνο με την σταθερή παρουσία του
κράτους στο πλάι του πολίτη, για να αφουγκράζεται τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του,
μπορούμε να οικοδομήσουμε και πάλι μια
νέα εμπιστοσύνη και να κάνουμε, μέρα με τη
μέρα, καλύτερη την καθημερινότητα όλων
μας.
*Ο Γιώργος Καραγιάννης είναι γενικός
γραμματέας του υπουργείου Υποδομών

Ο Βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ Λάζαρος Τσαβδαρίδης στην karfitsa

Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε
κάθε εκατοστό του εδάφους μας

Συνέντευξη

παραβατικότητα υπερβαίνει τα όρια των διμερών διαφορών της με την Ελλάδα αλλά αφορά ολόκληρη την ΕΕ, όπως και ολόκληρο το
ΝΑΤΟ μιας και - ας μην το ξεχνάμε - η Τουρκική επιθετικότητα εκδηλώνεται απέναντι σε μία
σύμμαχο χώρα.
Συνειδητοποιούν επίσης ότι η Ελλάδα χωρίς μεγάλα λόγια αλλά με ψυχραιμία και μεθοδικότητα υπερασπίζει στο όνομα του δικαίου
όχι μόνο τα δικά της κυριαρχικά δικαιώματα
απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα και
αλαζονεία αλλά και τα δικαιώματα της ίδιας
της Ευρώπης.
Σε κάθε περίπτωση βέβαια, η συνειδητοποίηση αυτή, πέρα από τις καλοδεχούμενες
ανακοινώσεις στήριξης που επιφέρει, θα πρέπει να μεταφραστεί και σε απτές επιπτώσεις
προς την παραβατική Τουρκία. Επιπτώσεις που
πρέπει να λάβουν τη μορφή συγκεκριμένων
κυρώσεων από την ΕΕ, που θα υπενθυμίζουν
στην Τουρκία ότι οι ευθείες απειλές απέναντι
σε ένα κράτος – μέλος της ΕΕ, δεν πρόκειται
να γίνουν ανεκτές.
Δυστυχώς η χώρα μας όπως δείχνουν τα
νούμερα βιώνει ένα δεύτερο κύμα πανδημίας. Μήπως χρειάζεται πιο δραστικά μέτρα;
Πρώτα από όλα να σημειώσουμε ότι η
χώρα μας ήταν και παραμένει σε καλύτερο
επιδημιολογικό επίπεδο, σε σύγκριση με άλ-

λες χώρες, παρά την έξαρση που παρατηρείται
ξανά τις τελευταίες εβδομάδες σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Ασφαλώς δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός. Ούτε και υπήρξε εξάλλου από την
Κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ενισχύσαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με περισσότερες από 6.000 προσλήψεις υγειονομικών
μέχρι τώρα, πολλαπλασιάσαμε τις Μ.Ε.Θ., αυξήσαμε τον αριθμό των Νοσοκομείων αναφοράς, εντατικοποιήσαμε τα τεστ, έχοντας φτάσει
πλέον στα 13.000 τεστ ημερησίως από τα 800
τεστ που πραγματοποιούνταν στα τέλη του Φεβρουαρίου.
Και συνεχίζουμε να αυστηροποιούμε τα
μέτρα όπου χρειάζεται, σύμφωνα πάντα με τις
γνώμες των ειδικών επιστημόνων, δίνοντας
έμφαση στις περιοχές με αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο. Και βεβαίως, με αποφασιστικότητα τονίζουμε συνεχώς την υποχρέωση όλων
μας να τηρήσουμε αυστηρά τους κανόνες υγιεινής, τις αποστάσεις, την αποφυγή των συναθροίσεων και οπωσδήποτε τη χρήση μάσκας
σε όλους τους κλειστούς χώρους.
Τα 72 δισ. ευρώ Ευρωπαϊκών χρημάτων
που θα λάβουμε σε βάθος επταετίας αρκούν;
Με ποιόν τρόπο σχεδιάζει η κυβέρνηση να
στηριχθούν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις.
Η ουσιαστική αξιοποίηση του πακέτου των
72 δισ., που σημειωτέον υπήρξε μία τεράστια
επιτυχία της Κυβέρνησης της ΝΔ και προσωπικά του Πρωθυπουργού μας του Κυριάκου
Μητσοτάκη, αποτελεί μία μεγάλη ευκαιρία για
τη χώρα μας να κάνει το άλμα προς τα εμπρός
μετασχηματίζοντας το οικονομικό της μοντέλο.
Το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία που έχει εκπονηθεί από επιτροπή με
επικεφαλής τον Νομπελίστα οικονομολόγο,
Χριστόφορο Πισσαρίδη θέτει ως κεντρικό στόχο για την ελληνική οικονομία κατά τα επόμενα χρόνια τη συστηματική αύξηση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας καθώς και
τη στενότερη διασύνδεση της παραγωγής με
την τεχνολογία και την καινοτομία.
Η εποχή της φιλοσοφίας «δώσε και σε
μένα μπάρμπα» έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Η
Κυβέρνηση της ΝΔ θα αναστυλώσει την ελληνική οικονομία με σοβαρά βήματα και με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ

Την αποφασιστική στάση της ελληνικής
κυβέρνησης απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα τονίζει σε συνέντευξη του στην
karfitsa ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ και
Βουλευτής Ημαθίας Λάζαρος Τσαβδαρίδης,
δηλώνοντας πως η Ελλάδα πιστεύει στο διάλογο όχι όμως υπό το καθεστώς απειλών και
εκβιασμών.
Ποιες θεωρείτε πως είναι οι πραγματικές
επιδιώξεις του Ερντογάν προχωρώντας σε
σειρά παραβιάσεων στο Αιγαίο και ποιες είναι οι δικές μας κόκκινες γραμμές;
Η προκλητική στάση της Τουρκίας αποκαλύπτει μία εμμονή στην παραβατικότητα και
καταδεικνύει ότι οι αναφορές της περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου είναι προσχηματικές. Η Τουρκία δεν επιθυμεί να είναι παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή.
Ο Ερντογάν «πνιγμένος» από την κατρακύλα της τουρκικής οικονομίας και παγιδευμένος από την εμμονή του στον Ισλαμικό μεγαλοιδεατισμό επιθυμεί να σύρει την Ελλάδα
σε διαπραγματεύσεις με ατζέντα μία σειρά
αίολων διεκδικήσεων από μέρους της Τουρκίας, στην αγωνιώδη προσπάθειά του να επαναστυλώσει την βαριά κλονισμένη πολιτική του
κυριαρχία στο εσωτερικό της χώρας του.
Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Η Ελλάδα
παραδοσιακά πιστεύει στον διάλογο και στις
αρχές της καλής γειτονίας αλλά ξεκαθαρίζουμε ρητά ότι ο διάλογος με την Τουρκία είναι καλοδεχούμενος μόνο επί τη βάσει του Διεθνούς
Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, θα
αφορά αποκλειστικά το ζήτημα οριοθέτησης
της υφαλοκρηπίδας και σε καμία περίπτωση
δεν μπορεί να γίνει κάτω από συνθήκες απειλών και εκβιασμών από την απέναντι πλευρά.
Η Ελλάδα δεν επιθυμεί ούτε την ένταση
ούτε την κλιμάκωση της κρίσης. Είμαστε όμως
έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό του
εδάφους μας με αποφασιστικότητα όταν και αν
χρειαστεί.
Η Ευρώπη αν και πιο αιχμηρή σε επίπεδο
δηλώσεων απέναντι στην Άγκυρα, ωστόσο
δεν προχωρά σε ουσιαστικές κυρώσεις. Θα
ήθελα το σχόλιο σας.
Οι ευρωπαίοι εταίροι μας όπως και ολόκληρη η διεθνής κοινότητα συνειδητοποιούν
κάθε μέρα και περισσότερο ότι η Τουρκική
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Συνέντευξη με τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής
Μακεδονίας (ΠΕΔΚ-Μ) και δήμαρχο Πυλαίας - Χορτιάτη, Ιγνάτιο Καϊτεζίδη.

ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

Συνέντευξη

Αν δεν στηριχτούν οι δήμοι
θα καταρρεύσει το κοινωνικό κράτος
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Την άποψη πως η τοπική αυτοδιοίκηση είναι
...εφτάψυχη και θα βγει νικήτρια από τη νέα μάχη
με τον κορονοϊό, αρκεί να ενισχυθούν οικονομικά οι δήμοι για να μην καταρρεύσει το κοινωνικό
κράτος και οι δομές, εκφράζει σε συνέντευξή του
στο «Π» ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης
Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚ-Μ) και δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.
Οι 38 δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας είναι
πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουν το δεύτερο κύμα
της πανδημίας έχοντας σχέδιο, οργάνωση και
εμπειρία όπως δηλώνει ο κ.Καϊτεζίδης, ο οποίος
στέκεται στις προετοιμασίες για το άνοιγμα των
σχολείων, στην οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων και των δημοτών που επλήγησαν από
τον κορονοϊό, αλλά και στις συνέπειες που θα
έχει η Θεσσαλονίκη από την ακύρωση της 85ης
ΔΕΘ. Τέλος, ανακοινώνει πως τα ...παράπονα
των δημοτών του δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη για
θέματα της καθημερινότητας συνεχίζονται και
εν μέσω πανδημίας και πλέον θα γίνονται μέσω
βιντεοκλήσης!
Κύριε Καϊτεζίδη, με την ιδιότητα του προέδρου της ΠΕΔΚ-Μ, είναι έτοιμοι οι 38 δήμοι
στην Κεντρική Μακεδονία για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος του κορονοϊού; Η
τοπική αυτοδιοίκηση αναδείχθηκε πρωταγωνίστρια κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος
της πανδημίας. Έκανε το καθήκον της και με το
παραπάνω και στάθηκε επάξια στο ύψος των περιστάσεων. Μπήκαμε κατά κυριολεξία στα σπίτια
των συμπολιτών μας, με την επέκταση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και τις κοινωνικές μας υπηρεσίες παρέχοντας συνεχή στήριξη
ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες. Κρατήσαμε τις πόλεις μας όρθιες, καθαρές και κυρίως ασφαλείς.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες των δήμων που κατέβαλαν
τεράστια προσπάθεια ώστε κανείς συνάνθρωπός
μας να μην μείνει αβοήθητος. Με σχέδιο, οργάνωση και υπευθυνότητα ανταποκριθήκαμε στη
σκληρή δοκιμασία της πανδημίας και αποκτήσαμε εμπειρία για την επόμενη μέρα, την επόμενη
μεγάλη μάχη που θα δώσουμε για να βγούμε και
πάλι νικητές.
Σας προβληματίζουν η αύξηση των κρουσμάτων και ενδεχόμενα τοπικά lock down;
Κάθε πισωγύρισμα με αρνητικό οικονομικό, ανα-

πτυξιακό και κοινωνικό πρόσημο ειδικά σε μία οικονομία εύθραυστη όπως της Ελλάδας
σίγουρα προκαλεί σκεπτικισμό και προβληματισμό. Πιστεύω πως όλοι καταλαβαίνουμε
ότι μαζί με τη δημόσια υγεία και τον σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, πρέπει να επιβιώσει
και η οικονομία μας. Η δραστηριότητα με τη παράλληλη λήψη μέτρων προστασίας θεωρώ πως είναι η χρυσή τομή. Πέρα από τα μέτρα που λαμβάνει η πολιτεία όμως είναι στο
χέρι του καθενός μας να επιδείξει υπομονή και υπεύθυνη στάση με πνεύμα συνεργασίας
και πίστη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτόν τον αγώνα τον δίνουμε όλοι μαζί.
Ωστόσο, τα οικονομικά των δήμων επαρκούν για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από την πανδημία; Στην πρώτη φάση της υγειονομικής κρίσης
ακούσαμε πολλά καλά λόγια σαν δήμοι, αλλά δεν στηρίχθηκαμε οικονομικά από την
κεντρική διοίκηση την ώρα που η ζημία από την πανδημία είναι μεγάλη. Από την μία οι
ανάγκες είναι τεράστιες και διαρκώς αυξανόμενες με τους δήμους να υποχρεώνονται σε
έξοδα, όπως για παράδειγμα οι διπλές μισθοδοσίες από τις άδειες του προσωπικού και η
προμήθεια υγειονομικού υλικού, ενώ από την άλλη χάνονται έσοδα από τις απαλλαγές
δημοτικών τελών για πληττόμενες ομάδες συμπολιτών μας. Καθολικό μας αίτημα είναι η
απόδοση στην τοπική αυτοδιοίκηση τουλάχιστον δύο επιπλέον ΚΑΠ, έναντι αυτών όμως
έχουμε πάρει μόνον τα 3/5 μίας ΚΑΠ. Κατά συνέπεια είναι ορατός ο κίνδυνος να βρεθούν
δήμοι στα πρόθυρα χρεοκοπίας, κάτι που εισπράττω καθημερινά και από τους 38 δημάρχους της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας την οποία έχω την τιμή να εκπροσωπώ. Αν δεν στηριχθούν οι δήμοι θα καταρρεύσει το κοινωνικό κράτος και οι δομές. Είναι κάτι που πρέπει
να το καταλάβει η πολιτεία, η οποία θέλω να πιστεύω πως κατανοεί τις νέες δύσκολες
συνθήκες στις οποίες καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε.
Πώς μπορούν οι δήμοι να στηρίξουν περαιτέρω επιχειρηματίες και δημότες που
έχουν πληγεί από τον κορονοϊό; Η πανδημία ανέδειξε την αποτελεσματικότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κάναμε πολλά θα συνεχίσουμε να κάνουμε πολλά, όπως για παράδειγμα την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για πληττόμενες επιχειρήσεις, την απαλλαγή
από την καταβολή τελών κοινόχρηστων χώρων, τη ρύθμιση σε δόσεις οφειλών των δημοτών μας. Εξαντλούμε κάθε περιθώριο ελάφρυνσης, στηρίζουμε την τοπική επιχειρηματικότητα, δήμοι και πολίτες είμαστε στην ίδια πλευρά. Προκειμένου όμως να επιτύχουμε
τη μέγιστη δυνατή στήριξη των τοπικών μας οικονομιών, θα πρέπει και η πολιτεία να πάρει ανάλογες πρωτοβουλίες τις οποίες και θα υποστηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
Οι γονείς, από την άλλη, ανησυχούν για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
Ποιες οι αρμοδιότητες των δήμων ώστε τα σχολεία να υποδεχτούν με ασφάλεια τους
μαθητές; Καταρχήν η υπουργός Παιδείας κ.Νίκη Κεραμέως θα πρέπει να καταλήξει πότε
τελικά θα ανοίξουν τα σχολεία, καθώς είναι εύλογος ο προβληματισμός μαθητών, καθηγητών και γονέων για το άνοιγμα των σχολείων σε σχέση με την ασφάλεια της υγείας
τους. Από την πλευρά τους οι δήμοι είναι σε διαρκή ετοιμότητα και απολυμαίνουν τα σχολεία για να μπουν οι μαθητές σε ασφαλείς και καθαρές αίθουσες και να παίξουν σε καθαρές αυλές. Ταυτόχρονα οι δήμοι θα συνεχίσουν να προμηθεύουν με υγειονομικό υλικό
τις σχολικές μονάδες για να εγγυηθούν την ασφαλή διεξαγωγή των μαθημάτων και την
υγεία της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως ακριβώς κάναμε και στην πρώτη φάση της
πανδημίας.
Εκτός από μήνας των σχολείων, ο Σεπτέμβρης για τη Θεσσαλονίκη ήταν και μήνας
της ΔΕΘ. Θεωρείτε πως θα επηρεάσει η ματαίωση της Διεθνούς Έκθεσης την πόλη; Η
αναβολή της ΔΕΘ ήταν αναγκαίο κακό. Κακό για την οικονομία της Θεσσαλονίκης και για
συγκεκριμένους κλάδους ιδιαίτερα που η δραστηριότητά τους παραδοσιακά σχετίζεται με
το μεγαλύτερο γεγονός της πόλης, όπως είναι τα ξενοδοχεία, η εστίαση και τα εμπορικά
καταστήματα. Αναγκαίο όμως λόγω της αναζωπύρωσης του κορονοϊού και της αύξησης
των κρουσμάτων. Και εγώ με την ιδιότητα του προέδρου της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας
σε συνεργασία με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κ.Ζέρβα, τον πρόεδρο της ΔΕΘ – Helexpo
Τ.Τζήκα και φορείς της πόλης πρωταγωνιστήσαμε ώστε η έκθεση να μην σιγήσει και να
μετεξελιχθεί φέτος σε ένα πολιτικό-οικονομικό φόρουμ. Σε κάθε περίπτωση πάντως το
κόστος από την ακύρωση της ΔΕΘ είναι τεράστιο και βέβαια υπάρχει προβληματισμός για
το τί μέλλει γενέσθαι με τις υπόλοιπες κλαδικές εκθέσεις (όπως Agrotica, Philoxenia).
Μετά από τόσα χρόνια δήμαρχος θυμάστε άλλη ανάλογη -δύσκολη- κατάσταση
που θα μπορούσε να συγκριθεί με την τωρινή; Η σημερινή κατάσταση είναι πραγματικά
δύσκολη, πρωτοφανής και μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά η αυτοδιοίκηση έχει πε-

ράσει και στο παρελθόν δύσκολες καταστάσεις και άντεξε τα stress test στην περίοδο της
κρίσης. Μην ξεχνάμε τις εποχές των μνημονίων όπου περικόπηκε πάνω από το 60% των
πόρων μας, αλλά και απομακρύνθηκαν μεμιάς σημαντικοί συνεργάτες μας, θυμηθείτε
για παράδειγμα τη διάλυση της δημοτικής αστυνομίας. Ήταν χρόνια που ψαλιδίστηκαν
σημαντικά τα έσοδα των δήμων οι οποίοι παράλληλα «αποψιλώθηκαν» από προσωπικό
λόγω των συνεχών απαγορεύσεων προσλήψεων. Παρόλα αυτά η τοπική αυτοδιοίκηση
στάθηκε στα πόδια της, έτοιμη να αποδείξει και πάλι αν χρειαστεί πως είναι….εφτάψυχη!
Κύριε Καϊτεζίδη, είχατε πάντα ανοιχτή την πόρτα του γραφείου σας για τους δημότες... μήπως ο κορονοϊος επηρέασε και δεν έρχονται να παραπονεθούν γι άλλα ζητήματα της καθημερινότητας; Στον δήμο μας ο κορονοϊός μας έφερε …πιο κοντά, όσο
οξύμωρο κι αν ακούγεται με δεδομένη την κοινωνική αποστασιοποίηση που επιβάλλουν
τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Θέλω να πω πως δήμος και πολίτες προσαρμοστήκαμε στα
νέα δεδομένα δίχως να χάσουμε την αμεσότητα της επικοινωνίας μας. Σε ό,τι με αφορά
συνεχίζω να συναντώ πολίτες πάντοτε τηρώντας τα μέτρα ατομικής προστασίας, εξακολουθούμε να επικοινωνούμε τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά ενώ την ίδια ώρα καθιερώνουμε και την ώρα της συνάντησης με τον δήμαρχο μέσω βιντεοκλήσης. Πρόκειται για μία
καινούρια εφαρμογή που βάζουμε σε λειτουργία γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μην
χαθεί η επαφή με τον πολίτη, έστω κι αν οι ψηφιακές υπηρεσίες υποκαθιστούν τη φυσική
παρουσία. Ως δήμος δουλέψαμε πολύ και πριν την έλευση της πανδημίας ώστε οι πολίτες
να εξυπηρετούνται από το σπίτι τους, από την οθόνη του υπολογιστή ή του κινητού τους.
Ήδη πολλά πιστοποιητικά, υπηρεσίες και πληρωμές στον δήμο μας διεκπεραιώνονται
ηλεκτρονικά. Αλλάζουμε την καθημερινότητα του πολίτη με στόχο να εξαλειφθούν οι
ουρές στα γκισέ και οι στοίβες των δικαιολογητικών. Χτίζουμε με πράξεις και χειροπιαστές
αποδείξεις μία νέα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ δήμου και δημότη, μένοντας on-line και
κυρίως μένοντας ασφαλείς.

ΧΡΟΝΙΑ

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ
Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020
7.00 μ.μ Επιμνημόσυνη Δέηση στον τόπο του Μαρτυρίου
«Φούρνος Γκουραμάνη»
Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020
7.30 π.μ
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως
κ.κ. Βαρνάβα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Χορτιάτη
10.15 π.μ Πέρας υποδοχής προσκεκλημένων στην πρώην Κοινότητα
Χορτιάτη
10.30 π.μ Τέλεση 76ου Αρχιερατικού Μνημόσυνου στον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου Χορτιάτη από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως κ.κ Βαρνάβα
11.00 π.μ Μετάβαση με πομπή στο Μνημείο Θυμάτων του Ολοκαυτώματος
Επιμνημόσυνο Αρχιερατικό Τρισάγιο
11.15 π.μ
Ομιλία
11.30 π.μ Προσκλητήριο Νεκρών. Καταθέσεις στεφάνων
12.00 μ.μ Ενός λεπτού σιγή
12.01 μ.μ Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου. Πέρας Τελετής
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Ανησυχούν γονείς και εκπαιδευτικοί- Τι προτείνει η αξιωματική αντιπολίτευση
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Reportage

Αντιπαράθεση για τον σχεδιασμό
ανοίγματος των σχολείων
Η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων έχουν λάβει την
απόφαση τα σχολεία, παρά την αύξηση των
κρουσμάτων κορωνοϊού και την μεγάλη διασπορά, να ανοίξουν κανονικά με πιο πιθανή
ημερομηνία της 7η Σεπτεμβρίου χωρίς όμως
αυτό να έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. Εκπρόσωποι γονέων και κηδεμόνων όπως και εκπαιδευτικών έχουν εκφράσει μια σειρά από
επιφυλάξεις σχετικά με τα μέτρα τα οποία θα
εφαρμοστούν ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη
δυνατή ασφάλεια σε μαθητές, εκπαιδευτικούς
και φυσικά στους ανθρώπους του περιβάλλοντος τους. Όπως έχουν αναφέρει στην karfitsa
υπάρχει μεγάλη ανησυχία καθώς οι ανακοινώσεις του υπουργείου δεν τους έχουν καλύψει.
Τι έχει ανακοινώσει το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων
Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως έχει
ανακοινώσει πως η μάσκα προσώπου θα είναι
υποχρεωτική ως μέσο προστασίας από τον
κορωνοϊό και για τους μαθητές και για τους
εκπαιδευτικούς, προειδοποιώντας πως όποιο
παιδί με την παραίνεση των γονέων του δεν
πειθαρχεί και δεν φοράει μάσκα, τότε θα μένει
εκτός σχολείου, με λίγα λόγια θα αποβάλλεται.
Η Υπουργός, έχει γνωστοποιήσει πως ξεκινά συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό
Σύλλογο προκειμένου γιατροί να πηγαίνουν
στα σχολεία και να ενημερώνουν τους μαθητές για τη σημασία της εφαρμογής των
μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού,
αλλά και την ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας.
Επίσης, θα εκδοθούν από τον ΕΟΔΥ αναλυτικές οδηγίες σταθμισμένες στην ηλικία των
παιδιών για τη χρήση μάσκας, ενώ θα ετοιμαστεί και οπτικό υλικό για μαθητές και εκπαιδευτικούς .
Όσον αφορά το θέμα του αριθμού των
μαθητών που θα φιλοξενούνται σε κάθε αίθουσα, στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα και
Θεσσαλονίκη θα κυμαίνεται από 18 έως 22
παιδιά, σύμφωνα με δήλωση της Υπουργού.
Επίσης τα διαλείμματα θα πραγματοποιούνται
διαφορετικές ώρες για το κάθε τμήμα, ώστε να
μην υπάρχει μεγάλος συνωστισμός ούτε στα
προαύλια των σχολείων.
Στην περίπτωση κρούσματος σε μαθητή η

Υπουργός εξήγησε ότι με βάση το πρωτόκολλο θα κλείνει μόνο το τμήμα, ενώ σε περίπτωση που πρόκειται για εκπαιδευτικό που εισέρχεται σε περισσότερες από μια τάξεις, τότε η
υπόθεση θα αξιολογείται από τον ΕΟΔΥ. Πάντως η Υπουργός έχει μαζί της και την άποψη
των ειδικών με τον καθηγητή Λοιμωξιολογίας
Νίκο Σύψα στις πρώτες δημόσιες εκτιμήσεις
του για το θέμα της επιστροφής των παιδιών
στα σχολεία, να αναφέρει ότι αναμένουμε αύξηση του δείκτη μεταδοτικότητας, του δείκτη
«R», αλλά διευκρίνισε ‘’αν τα παιδιά μείνουν
στο σπίτι τους οι συνέπειες θα είναι δυσανάλογα μεγάλες. Τα σχολεία είναι τα τελευταία που
πρέπει να κλείσουν’’.
Ποιες οι ανησυχίες και τα αιτήματα
γονέων και κηδεμόνων
Για τους γονείς και κηδεμόνες ένας είναι
ο στόχος, η ασφάλεια της υγείας των παιδιών
τους, έτσι όπως δήλωσε στην karfitsa ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ενώσεων Γονέων και

Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας Αθανάσιος Κοκκωνάς «σημασία έχουν οι όροι που θα
ανοίξουν τα σχολεία και θα λειτουργούν και
όχι τόσο το πότε».
Ο κ. Κοκκωνάς υπογράμμισε πως τα όσα
έχει εξαγγείλει η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων μέχρι στιγμής δεν δείχνουν ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο, «το μόνο μέτρο που
έχουμε δει είναι η χρήση μάσκας, το οποίο δεν
μπορεί να είναι ούτε πανάκια ούτε το μοναδικό
μέτρο για να ανοίξουν τα σχολεία», δήλωσε,
εκφράζοντας παράλληλα αμφιβολία για το
κατά πόσο θα μπορέσει να εφαρμοστεί η αναγκαστική χρήση μάσκας και απορρίπτοντας
πλήρως την εξαγγελία της κ. Κεραμέως, πως
όποιο παιδί δεν φοράει μάσκα θα μένει εκτός
σχολείου. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Κοκκωνάς
τόνισε στην karfitsa, «είναι τραγικό η κυβέρνηση να κουνάει το δάχτυλο σε μαθητές και
γονείς και να τους απειλεί ότι αν δεν φορούν
μάσκα θα αποβάλλονται. Θεωρούμε ότι αυτό
το μέτρο στη πράξη δεν μπορεί να εφαρμοστεί
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σε μαθητές έξι, επτά και οκτώ ετών».
Τα αιτήματα γονέων
και κηδεμόνων είναι:
Ολιγομελή τμήματα με εξεύρεση χώρων σε συνεργασία και με τους δήμους.
Προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας ώστε να καθαρίζονται πιο συχνά τα σχολεία.
Να υπάρχει γιατρός που θα επιβλέπει την υγεία των
μαθητών και
να πραγματοποιούνται δειγματοληπτικά τεστ ανά
τμήμα
Η πλευρά των εκπαιδευτικών
Υπέρ του ανοίγματος των σχολείων τάσσονται οι εκπαιδευτικοί. Ωστόσο, αμφιβάλουν για την μέθοδο που
χρησιμοποίησε το Υπουργείο ώστε να βγάλει τον αριθμό
17, ως μέσο όρο μαθητών στις αίθουσες των ελληνικών
σχολείων . Όπως εξήγησε στην karfitsa ο κύριος Νίκος
Φασφαλής από την της Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος «δεν μπορεί να προσθέτει το Υπουργείο Παιδείας
τους μαθητές των μεγάλων αστικών κέντρων με αυτούς
των τμημάτων απομακρυσμένων περιοχών και μετά να
τους διαιρεί με τα σχολικά τμήματα της χώρας και να
βγάζει μέσο όρο. Για εμάς, για να λειτουργήσουν τα σχο-

λεία με ασφάλεια πρέπει κάθε τμήμα να έχει 15 μαθητές.
Αυτό θέλει χώρους και εκπαιδευτικούς».
Όσον αφορά την υποχρεωτική χρήση μάσκας ο εκπρόσωπος της ΔΟΕ τονίζει πως είναι πολύ δύσκολο αυτό
τα μέτρο να εφαρμοστεί σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για πολλές ώρες και σε αίθουσες με 20 παιδιά.
Τέλος ο κ. Φασφαλής τάσσεται υπέρ των τεστ σε εκπαιδευτικούς, υπογραμμίζοντας όμως πως αυτό θα έπρεπε να γίνεται από την αρχή που εμφανίστηκε ο κορωνοιός
στη χώρα μας και άνοιξαν τα σχολεία. Ολιγομελή τμήματα και προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας είναι τα
κύρια αιτήματα της ΔΟΕ.
Συντονιστικό Όργανο Παιδείας και Υγείας
ανά Δήμο προτείνει η αξιωματική αντιπολίτευση
Δυσαρεστημένη από το γεγονός πως η κυβέρνηση
δεν έχει προχωρήσει στις απαραίτητες προσλήψεις εκπαιδευτικών εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ με τον επί χρόνια εκπαιδευτικό και Βουλευτή Θεσσαλονίκης του κόμματος
Γιάννη Αμανατίδη να εξηγεί μέσα από δήλωση του στην
karfitsa τις δυο σημαντικές προτάσεις της αξιωματικής
αντιπολίτευσης.
«Η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε τον χρόνο ώστε να
κάνει τις κινήσεις εκείνες που επιτρέπουν το ασφαλές
άνοιγμα των σχολείων. Θα πρέπει να επιταχύνει τους
10.500 μόνιμους διορισμούς. Δεν προβλέπει κανένα

έκτακτο κονδύλι ,πέρα από αντισηπτικά και μάσκες που
δεν αρκούν. Θα πρέπει να υπάρχει έκτακτο κονδύλι στον
προϋπολογισμό για την υγειονομική θωράκιση των σχολείων και την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού. Πρέπει
να υπάρξουν τεστ αυξημένα για όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές», τονίζει ο πρώην υφυπουργός.
Όπως εξηγεί στην karfitsaο κ. Αμανατίδης οι δυο σημαντικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι: Πρώτον, ο αριθμός
των μαθητών ανά τάξη. Σύμφωνα με τον βουλευτή «η
πραγματικότητα στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε σχέση με
το 17 μαθητές ανά τάξη μέσο όρο που βγάζει η κυρία
Κεραμέως, είναι πολύ διαφορετική. «Πρέπει να πέσει ο
αριθμός μαθητών ανά τάξη. Ήμαστε η μόνη χώρα που η
κυρία Κεραμέως εν μέσο πανδημίας έφερε νόμο για την
αύξηση των μαθητών ανά τάξη. Μπορεί να υπάρξει λύση
σε συνεργασία με την περιφέρεια και τους δήμους, επισημαίνει».
Η δεύτερη σημαντική πρόταση είναι η συγκρότηση
ενός συντονιστικού οργάνου παιδείας και υγείας ανά
δήμο σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και την Πολιτική Προστασία, το οποίο να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε τοπικό
επίπεδο και όπου χρειάζεται θα κάνει στοχευμένες παρεμβάσεις. «Δυστυχώς η κυβέρνηση νομίζει πως μπορεί
να τα αντιμετωπίσει χωρίς να δώσει χρήματα», καταλήγει
ο βουλευτής.
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Ο δήμαρχος Καλαμαριάς υπέγραψε την μετεγκατάσταση
των σχολείων για τη φετινή χρονιά
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Λύση στο πρόβλημα της σχολικής
στέγης στην Καλαμαριά
Με χαμόγελα ικανοποίησης δέχτηκαν μαθητές, απόφοιτοι γυμνασίου και γονείς στην
Καλαμαριά τη λήξη της περιπέτειας τους με
την έλλειψη σχολικής στέγης.
Το πρωί της Τετάρτης ο δήμαρχος Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδαμανέλης υπέγραψε την
απόφαση για την μετεγκατάσταση του 10ου
Γυμνασίου και του 3ου Λυκείου προκειμένου
να μην αναγκαστούν παιδιά του Λυκείου να
οδηγηθούν στο Βότση για να μαθητεύσουν.
Με αυτήν την απόφαση ανοίγει ο δρόμος για
την υποδοχή μεγαλύτερου αριθμού μαθητών
στο 3ο Λύκειο που μέχρι σήμερα λειτουργούσε με υπεράριθμα τμήματα. Με τις νέες συνθήκες που θα αντιμετωπίσει και η εκπαιδευτική
κοινότητα λόγω του κορονοϊού, η μετεγκατάσταση κρίθηκε απολύτως απαραίτητη, όπως
σχολίασαν κύκλοι της διοίκησης του δήμου
Καλαμαριάς.
Μάλιστα σε μια προσπάθεια να καμφθούν
όλες οι αντιδράσεις που ανέφεραν ότι με την
μετακίνηση του 10ου Γυμνασίου στις εγκαταστάσεις του 3ου Λυκείου ενδέχεται πολλοί
μαθητές του Φοίνικα να εγκαταλείψουν το
σχολείο, καθώς στην περιοχή ζουν πολλοί
Ρομά, που επιλέγουν να μην ακολουθήσουν
την υποχρεωτική φοίτηση του Γυμνασίου, ο
Δήμαρχος Καλαμαριάς, Γιάννης Δαρδαμανέλης, προχώρησε ένα βήμα παραπάνω εξασφαλίζοντας τη μετακίνηση των μαθητών με
λεωφορεία του ΟΑΣΘ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Καλαμαριάς, «για τη διευκόλυνση των μαθητών
της Α΄ Γυμνασίου της περιοχής του Φοίνικα,
που θα κληθούν να διανύσουν επιπλέον 450
μέτρα, έχει υπάρξει συνεννόηση με τον Ο.Α.
Σ.Θ. για τη δωρεάν μετακίνησή τους με λεωφορείο».
Αγώνας δρόμος που δικαιώθηκε
Η μετεγκατάσταση των σχολείων πέρασε
δια πυρός και σιδήρου καθώς προηγήθηκαν
πολλά στάδια μέχρι την τελική εφαρμογή
της. Βασικό σκεπτικό ήταν να μη χρειάζεται οι
μαθητές που ζουν στην Καλαμαριά να μετακινούνται στο Βότση και να διασχίζουν την λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως κινδυνεύοντας με
κάποιο τροχαίο ατύχημα.
Η πρόταση που έκανε η διοίκηση του Δή-

μου Καλαμαριάς να μεταφερθεί το 3ο Λύκειο,
το οποίο είναι υπεράριθμο και φέτος θα φοιτούν περίπου 400 μαθητές, στο κτήριο του
10ου Γυμνασίου το οποίο θα έχει 250 παιδιά,
και πέντε κενές αίθουσες διδασκαλίας απορρίφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο προκαλώντας την έντονη αντίδραση συλλόγων γονέων
και κηδεμόνων.
Ακολούθησε η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που
ακύρωσε την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Καλαμαριάς που έβαζε «φρένο» στη
μεταστέγαση του 10ου Γυμνασίου και του 3ου
Λυκείου ανοίγοντας το δρόμο για την μετέγκατασταση των σχολείων.
Σύμφωνα με την απόφαση ελήφθησαν υπ’
όψη οι διατάξεις που διέπουν το συγκεκριμένο
ζήτημα, καθώς και οι προσφυγές διδασκόντων και συλλόγων γονέων των μαθητών
των σχολείων που αποφασίστηκε να συστεγαστούν, ώστε ο δήμος Καλαμαριάς να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της σχολικής στέγης.
Όπως τονίζεται μεταξύ άλλων, η απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου λήφθηκε αναρμοδίως, καθώς η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στον
Δήμαρχο.
Μέχρι στιγμής δεν προέκυψε κάποια προσφυγή κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης ενώ ο Δήμαρχος ήδη έδωσε την τελική
λύση με την υπογραφή της απόφασης.
«Συνεπείς στην αρχική τους εισήγηση,
αναφορικά με το θέμα της μεταστέγασης του
10ου Γυμνασίου και του 3ου Λυκείου, η οποία
προήλθε μετά από ενδελεχή σκέψη και εξέταση όλων των σχετικών με το θέμα παραμέτρων και μετά από εκτενείς και πολύωρες
διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους

φορείς, ο Δήμαρχος Γιάννης Δαρδαμανέλης
και η διοίκηση του Δήμου Καλαμαριάς προχώρησαν στην τελική λύση» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Καλαμαριάς.
Παράλληλα άρχισαν οι διαδικασίες για την
ανέγερση του 7ου Λυκείου Καλαμαριάς στην
περιοχή του Αη Γιάννη με τον Αντιδήμαρχο
Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας
και Δια βίου Μάθησης Θανάση Γιαννακό να
μεταβαίνει στο υπουργείο Παιδείας, για να
συζητήσει την άμεση κατασκευή του Λυκείου
, το οποίο θα λύσει το πρόβλημα της σχολικής
στέγης και θα επαναφέρει την περιοχή στην
κανονικότητα.
«Με αίσθημα ευθύνης, μετά από διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς για το
θέμα της σχολικής στέγης και της υπεραριθμίας και σταθμίζοντας όλα τα στοιχεία και τις παραμέτρους, αποφασίσαμε και καταλήξαμε στη
λύση της μεταστέγασης των σχολείων, η οποία
μπαίνει σε εφαρμογή με την έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς. Είναι μια ασφαλής λύση,
που διευκολύνει τους μαθητές, αποφεύγοντας τις μεγάλες μετακινήσεις, ενώ καθησυχάζει, ανακουφίζει σημαντικά και χαροποιεί
ιδιαίτερα τους γονείς. Η Διοίκηση του Δήμου
βέβαια προωθεί την κατασκευή του 7ου Λυκείου στην περιοχή, η λειτουργία του οποίου
θα επιλύσει οριστικά τη σχολική στέγη στην
περιοχή. ΄Ηδη έχει προχωρήσει η διαδικασία
έγκρισης της κατασκευής του Λυκείου και έχει
κατατεθεί ο σχετικός φάκελος στο γραφείο της
υφυπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη και
στο γραφείο της γενικής γραμματέως, Αναστασίας Γκίκα» τόνισε στην karfitsa ο δήμαρχος Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδαμανέλης.

Σε λίγες ημέρες η «υποδοχή» της πρώτης πεντάδας

Ερχονται σταδιακά
τα 50 λεωφορεία από τη Λειψία
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης θα αρχίσουν να κυκλοφορούν σταδιακά από τις επόμενες ημέρες τα μεταχειρισμένα λεωφορεία που
αγόρασε ο κεντρικός δήμος από τη Λειψία της
Γερμανίας. Τα πρώτα πέντε οχήματα φορτώθηκαν σε νταλίκες και αναμένονται στην πόλη τα
προσεχή 24ωρα, ενώ τμηματικά και μέχρι τα
τέλη Δεκεμβρίου 2020 θα έρθουν τα υπόλοιπα
45 με στόχο να βελτιωθούν οι αστικές συγκοινωνίες και να μειωθεί όσο είναι δυνατόν η ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού.
«Εκεί που άλλοι τόσα χρόνια απλά διαπίστωναν το πρόβλημα, ερχόμαστε εμείς και δίνουμε
ανάσα», επανέλαβε στο τελευταίο δημοτικό
συμβούλιο ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, αναφορικά με τη συγκεκριμένη
πρωτοβουλία που ανέλαβε, υπογραμμίζοντας
πως τα 50 λεωφορεία βρίσκονται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση και αγοράστηκαν σε πολύ
καλή τιμή. «Τα οχήματα κόστισαν στον δήμο μας
550.000 ευρώ συν το ΦΠΑ, που θα αποδοθεί στο
ελληνικό δημόσιο. Ούτε σεντ παραπάνω», συμπλήρωσε ο κ.Ζέρβας.
Τα έξοδα που θα προκύψουν από τη σταδιακή μεταφορά των λεωφορείων από τη Γερμανία
καθώς επίσης, από τη συντήρηση των οχημάτων, από τυχόν προσαρμογές που θα κριθούν
απαραίτητες από τον χρήστη τους όπως για παράδειγμα η τοποθέτηση των κλιματιστικών, τα
ανταλλακτικά και τα τέλη ταξινόμησης τα έχει
αναλάβει ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), μετά το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη με τον κεντρικό δήμο.
Για σπουδαία αγορά που θα προσφέρει σημαντικό ανταποδοτικό έργο στους πολίτες και τους
επισκέπτες της Θεσσαλονίκης κάνει λόγο από
την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Οικονομικών,
Μιχάλης Κούπκας, από το ταμείο του οποίου
πληρώθηκαν τα οχήματα. Ο ίδιος παρέστη στη
Λειψία, στη διάρκεια του ελέγχου που διενήργησε κλιμάκιο του δήμου και του ΟΑΣΘ, και όπως
τονίζει τα 50 λεωφορεία είναι πλήρως λειτουργικά και άριστα συντηρημένα, απαντώντας στις
όποιες επικρίσεις δημιούργησε η αγορά τους.
«Δεν έχουν σκουριές, ούτε στα αμαξώματα,
ούτε πουθενά. Είναι Euro 5 EEV (5+), που σημαίνει μισό σκαλί κάτω, όσον αφορά το κομμάτι της
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που είναι πλέον
Euro 6», δηλώνει ο κ.Κούπκας, προσθέτοντας
πως στη συμφωνία με τον ΟΑΣΘ προβλέπεται να
έχει μερίδιο από τα διαφημιστικά δικαιώματα ο
δήμος Θεσσαλονίκης.

Για την κριτική πως πρόκειται για παλιά αυτοκίνητα, ο κ.Κούπκας αναφέρει πως τα οχήματα είναι ηλικίας από 11 έως το πολύ 13 ετών,
τα οποία χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα
για τις μετακινήσεις των πολιτών. Η συνολική
δυναμικότητά τους είναι 102 επιβάτες, εκ των
οποίων 34 καθήμενοι και 68 όρθιοι. Τα λεωφορεία διαθέτουν δύο πόρτες εισόδου και εξόδου,
ενώ διαθέτουν σύστημα εύκολης πρόσβασης για
τα άτομα με αναπηρίες (σύστημα kneeling) και
εντός των λεωφορείων προβλέπεται χώρος για
αναπηρικά αμαξίδια.
29.08.2020
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Σενάρια σύνδεσης και με την ένταση που πυροδοτήθηκε στο Αιγαίο

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΚΑΝΤΟΥΡΗ

Reportage

Προβληματισμός για την αύξηση
αφίξεων Τούρκων αντικαθεστωτικών

14 29.08.2020

Την Τρίτη 18 Αυγούστου μία είδηση κάνει
τον γύρο των τουρκικών μέσων ενημέρωσης,
«παραβιάζοντας» την πρωτοκαθεδρία της
έντασης που επικρατεί στο Αιγαίο. Αναφέρεται στη σύλληψη 13 Τούρκων πολιτών που
επιχείρησαν να διαφύγουν από τη γειτονική
χώρα, προκειμένου να φτάσουν στην Ελλάδα,
ως διωκόμενοι από την κυβέρνηση Ερντογάν.
Όλοι τους είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ορισμένοι όμως στρατιωτικοί και αστυνομικοί. Την
επόμενη μέρα μία αντίστοιχη είδηση κυκλοφόρησε στον Έβρο, στα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα, όπου συνελήφθησαν χαμηλόβαθμοι αξιωματικοί της τουρκικής αστυνομίας
επειδή πέρασαν τα σύνορα, ζητώντας πολιτικό
άσυλο.
Η διέλευση των συνόρων με την Τουρκία
από αντικαθεστωτικούς, κυρίως υποστηρικτές
του ιμάμη Φετουλάχ Γκιουλέν, δεν θα προβαλλόταν σε τέτοιο βαθμό εάν την ίδια ώρα
τα καράβια των στόλων των δύο χωρών στο
Αιγαίο δεν έφταναν το ένα από το άλλο σε
απόσταση αναπνοής. Αναπόφευκτα η μικρή
αύξηση που παρατηρείται τον Αύγουστο στις
συνήθεις ροές Τούρκων προσφύγων σε Έβρο
και Αιγαίο, συνδέεται με την ένταση μεταξύ
των δύο χωρών. «Η ένταση στις διμερείς σχέσεις μπορεί να είναι ένας από τους λόγους που
οδηγούν ορισμένους να φύγουν από την Τουρκία. Αισθάνονται τον φόβο ότι στην περίπτωση που η κατάσταση στη γειτονική χώρα δεν
εξελιχθεί καλά, το καθεστώς ενδεχομένως να
τους επιρρίψει ευθύνες ή να στραφεί εναντίον
τους», ανέφερε στην Karfitsa παράγοντας των
συνόρων που γνωρίζει τη ροή των μεταναστευτικών κυμάτων και ειδικά των αφίξεων
Τούρκων πολιτών. Από την άλλη η προβολή
της σύλληψης από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ίσως έχει στόχο τη στοχοποίησή τους,
στο πλαίσιο της γενικότερης προπαγάνδας για
την ένταση στο Αιγαίο.
Στην είδηση της σύλληψης των 13 Τούρκων στα Τσανάκαλε, λίγο πριν την αναχώρησή
τους για τη Μυτιλήνη, συνόδευαν λεπτομέρειες ότι μαζί τους είχαν 500.000 τουρκικές λίρες, όπως και 30.000 ευρώ. Συμπληρώνεται
ότι ήταν δημόσιοι υπάλληλοι και στρατιωτικοί.
Τις ίδιες ημέρες οι αστυνομικές αρχές των συνόρων διαπίστωσαν ότι πέραν των δημοσίων

υπαλλήλων, κυρίως δασκάλων και καθηγητών, μεταξύ των συλληφθέντων Τούρκων που
ζητούν άσυλο τον Αύγουστο είναι αξιωματικοί
της αστυνομίας και χαμηλόβαθμοι αξιωματικοί του στρατού. «Συμβαίνει, δεν είναι κάτι
που σπανίζει προκειμένου να μας προκαλέσει
εντύπωση», απάντησε στην Karfitsaαξιωματικός των συνόρων. Και γι’ αυτό η αύξηση των
ροών δεν κινητοποίησε τα αντανακλαστικά
των συνοριακών φρουρών και του στρατού.
Οι διωκόμενοι
«Οι Τούρκοι που έρχονται είναι ούτως ή
άλλως διωκόμενοι στη χώρα τους. Δεν μειώθηκε, ούτε αυξήθηκε ο βαθμός δίωξης λόγω
των γεγονότων στο Αιγαίο», ανέφερε από την
πλευρά του δικηγόρος ο οποίος έχει χειριστεί υποθέσεις Τούρκων προσφύγων σε όλη
τη χώρα. Επιβεβαιώνοντας τη μικρή αύξηση
που παρατηρείται αυτή την περίοδο σε αφίξεις
Τούρκων αντικαθεστωτικών στην Ελλάδα, σημείωσε πως δεν μπορεί να συνδεθεί αυτό με
την ένταση που έχει πυροδοτηθεί τα τελευταία
24ωρα μεταξύ των δύο χωρών.
Παράγοντες των συνόρων στον Έβρο,
συμφωνούν πως ο βασικός λόγος της φυγής
των αντικαθεστωτικών παραμένει η πολιτική
κατάσταση στην Τουρκία και το γεγονός ότι οι
περισσότεροι έχουν απολυθεί από τις δουλειές
τους λόγω των φρονημάτων τους. Προστίθενται όμως και πρακτικοί λόγοι που συνδέονται με την αύξηση του Αυγούστου, όπως ότι
ολοκληρώθηκαν οι σπουδές των παιδιών στα
μέσα Ιουλίου και έτσι αποφασίστηκε να φύγουν από τη χώρα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας το

2019 συνελήφθησαν στην Ελλάδα και ζήτησαν πολιτικό άσυλο 8.017 Τούρκοι αντικαθεστωτικοί, αριθμός μειωμένος από το 2018 που
είχαν φτάσει τους 8.899. «Οι ροές των Τούρκων αυτή την περίοδο είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όμως
δεν υπάρχει κάποια θεαματική αύξηση», επισημαίνουν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. στα σύνορα.
Αυτό όμως που έχει προκαλέσει προβληματισμό είναι ότι παρατηρείται μία μεγαλύτερη
ευκολία στη διέλευση των συνόρων, την ώρα
που γνωρίζουν καλά πως η τουρκική στρατοχωροφυλακή ελέγχει απόλυτα όλο το κομμάτι διακίνησης μεταναστών και προσφύγων.
Έγκυρες πληροφορίες της Karfitsa ανέφεραν
πως πλέον οι Τούρκοι έχουν τη δυνατότητα
να διασχίζουν τον ποταμό Έβρο, πάντα με τη
βοήθεια διακινητών, με ποσά που μόλις φτάνουν τα 300 – 400 ευρώ για το κάθε άτομο,
όταν πριν ένα χρόνο τα ποσά αυτά μπορούσαν
να φτάσουν και τα 1.000 ευρώ μόνον για τη
διέλευση του Έβρου. «Δεν αποκλείεται πλέον
και το τουρκικό καθεστώς να μην τους θέλει
και να τους αφήνει να έρχονται εδώ», εξέφρασε προβληματισμό παράγοντας των συνόρων
στον Έβρο.
Το βέβαιο είναι ότι ι Τούρκοι που διασχίζουν τα ελληνοτουρκικά σύνορα του Έβρου
έχουν σκοπό να συνεχίσουν το ταξίδι τους στην
Ευρώπη. «Οι περισσότεροι έχουν συγγενείς σε
Γερμανία και Γαλλία και προσπαθούν να φτάσουν εκεί μέσω των νόμιμων οδών, κάνοντας
αιτήσεις επανένωσης με τους συγγενείς τους,
αφού έχουν εξεταστεί τα αιτήματα ασύλου
τους στην Ελλάδα», σημείωσε δικηγόρος που
έχει αναλάβει υποθέσεις Τούρκων πολιτών.

#streets_of_skg
Βασιλέως Ηρακλείου
ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ
ΒΛΑΣΤΟΥ

Είναι από τις πιο παλιές οδούς της Θεσσαλονίκης, φορτωμένη με ιστορία. Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το 1917 στη πόλη την
άλλαξε. Και έπειτα στο πέρασμα του χρόνου αφέθηκε σε αλλαγές που τελικά την διαμόρφωσαν έτσι όπως την βλέπουμε και την
περπατάμε πλέον. Η Βασιλέως Ηρακλείου είναι μια μικρή οδός ανάμεσα στην Ερμού και την Τσιμισκή. Εκεί που συναντάς τα χρωματιστά Λουλουδάδικα, το επιβλητικό Γιαχουντί Χαμάμ, τη Στοά Μοδιάνο και την αόρατη και ορατή ιστορία της Εβραϊκής Κοινότητας
της Θεσσαλονίκης.
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Τα παραδοσιακά ανθοπωλεία
Τα Λουλουδάδικα είναι από τα σημεία κατατεθέν όλης της Θεσσαλονίκης.
Περιβάλλεται από τις οδούς Κομνηνών, Φραγγίνη και Βασιλέως Ηρακλείου.
Τα Λουλουδάδικα είναι ένα από τα must αξιοθέατα για κάθε επισκέπτη της
πόλης, αλλά και για τους κατοίκους της, καθώς μέσα στους δρόμους με τα
τσιμεντένια κτίρια ξεπροβάλει μια γωνιά με λουλούδια, μυρωδιές και εικόνες
όμορφες και σπάνιες για την πόλη.

Τα γραφεία
της ΙΚΘ
και
η συναγωγή
Γιαντ
Λεζικαρόν
Η παλαιότητα της οδού
Β.Ηρακλείου είναι μεγάλη.
Μάλιστα, πριν από σχεδόν
ένα αιώνα η οδός είχε άλλη
μορφή και το σημείο ήταν
το θρησκευτικό κέντρο
της Εβραϊκής Κοινότητας.
Ο Ευάγγελος Χεκίμογλου,
έφορος του Εβραϊκού
Μουσείου Θεσσαλονίκης
και Διδάκτωρ Οικονομικής
Ιστορίας μιλώντας στην
Karfitsa περιγράφει πως «διαγωνίως απέναντι από εκεί που είναι το λουτρό υπήρχε τουλάχιστον από τον 19 αιώνα και πριν το
συγκρότημα της Ταλμούδ Τορά, που ήταν το θρησκευτικό κέντρο της Εβραϊκής Κοινότητας. Εκεί υπήρχε και το πολυϊατρείο της. Ωστόσο
και τα δυο κάηκαν στην πυρκαγιά του 1917.
Τότε η Κοινότητα πήρε στη θέση τους ένα κτηματόγραφο, το οποίο χρησιμοποίησε για να αποκτήσει την γωνία των οδών Β.Ηρακλείου
με Κομνηνών. Σε αυτό το μεγάλο οικόπεδο ανήγειρε καταστήματα, ώστε να συντηρούνται τα φιλανθρωπικά της ιδρύματα και μια μικρή
συναγωγή, στην αυλή που σχημάτιζε το τετράγωνο αυτό. Η συναγωγή αυτή επειδή βρισκόταν στο σημείο που παλαιότερα ονόμαζαν
πλάζα, δηλαδή την κεντρική πλατεία, διατήρησε αυτό το όνομα.
Το 1978 αυτό κατεδαφίστηκε γιατί το συγκρότημα είχε υποστεί ζημιές από σεισμούς και χτίστηκε το σημερινό κτίριο, όπου εγκαταστάθηκαν
τα γραφεία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, τα τελευταία χρόνια, στην Β.Ηρακλείου 26». Επίσης, εκεί υπάρχει η συναγωγή
Γιαντ Λεζικαρόν, η οποία εγκαινιάστηκε το 1984 και είναι αφιερωμένη στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και βρίσκεται στο
μέγαρο που στεγάζει τα γραφεία της διοίκησης της ΙΚΘ, τις Λέσχες της και τη Ladino Society.
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Η Στοά Μοδιάνο

Στην περιοχή όπου βρίσκεται σήμερα η Στοά Μοδιάνο υπήρχε
η συναγωγή Ταλμούδ Τορά και το ομώνυμο οικόπεδο της στην
εβραϊκή συνοικία Kadi. Το 1917 η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε
στην πόλη έκαψε την συνοικία. Λίγα χρόνια αργότερα όμως, το
1922 άρχισε η κατασκευή της Αγοράς, η οποία ολοκληρώθηκε το
1925, από τον αρχιτέκτονα Ελί Μοδιάνο, ο οποίος ήταν μέλος της
εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Το κτίριο πήρε το όνομα
«Κεντρική Στοά Τροφίμων». Μικρά μαγαζάκια λειτουργούσαν
στην στοά και έκτοτε είναι από τα κτίρια που έχουν γράψει την
δική τους ιστορία, στην πόλη. Η αγορά είναι σκεπαστή και η
κατασκευή της έχει σταυροειδές σχήμα. Η μορφή της θυμίζει
παρισινά bazzar της εποχής όπου δημιουργήθηκε. Άλλωστε, ο
Μοδιάνο είχε σπουδάσει στο Παρίσι και οι αρχιτεκτονικές επιρροές
του πηγάζουν και από εκεί. Από την πλευρά της Β.Ηρακλείου
βρίσκουμε την μια από τις εισόδους της. Το κτίριο χαρακτηρίστηκε
ως διατηρητέο το 1983 από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Στη συνέχεια ως
ιστορικό διατηρητέο μνημείο το 1995 από το Υπουργείο
Πολιτισμού διότι «είναι χαρακτηριστικό δείγμα κτιρίων Αγοράς με
στοά», ενώ λίγες μέρες πριν ξεκίνησαν οι εργασίες για την πρώτη
φάση της αναπαλαίωσης της.
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Ναός Αγίου Μηνά
Εκεί έγινε η λαμπρή πανηγυρική δοξολογία για την απελευθέρωση
της Θεσσαλονίκης το 1912. Ο λόγος για τον Ναό του Αγίου
Μηνά. Θεωρείται ένας εκ των αρχαιοτέρων Ναών της πόλης.
Χρονολογείται από το 5 μ.Χ. αιώνα. Στο πέρασμα του χρόνου ο
Ναός είχε υποστεί αρκετές φορές ζημιές από πυρκαγιές. Υπάρχουν
αναφορές ότι τουλάχιστον από πέντε φωτιές ο Ναός καταστράφηκε.
Για αυτό τον λόγο οι Τούρκοι ονόμασαν την περιοχή «Γιανήκ
μοναστήρ μαχαλέ» (μτφρσ: γειτονιά του καμένου μοναστηριού)
Παρά τις ανοικοδομήσεις λόγω των πυρκαγιών, δεν έχασε τον
αρχικό του σχέδιο.

Στοά Σαούλ
Ανάμεσα στις οδούς Ίωνος Δραγούμη και Βενιζέλου, επί της Β.Ηρακλείου
βρίσκεται η Στοά Σαούλ, στο αριθμό 15. Ο Σαούλ Μοδιάνο το 1881 δημιούργησε
ένα σύγχρονο, για την εποχή τότε, εμπορικό κέντρο. Οι πληροφορίες που
μεταφέρονται στον χρόνο αναφέρουν ότι τον σχεδιασμό του ανέλαβε ο
αρχιτέκτονας Βιταλιάνο Ποζέλι, ωστόσο δεν υπάρχει επιβεβαίωση.
Η Στοά ήταν ένα από τα κτίρια που κάηκαν στην μεγάλη φωτιά του 1917, όμως
η πρόσοψη του κτιρίου που βρίσκεται από την πλευρά της Β.Ηρακλείου γλύτωσε
από τις φλόγες της. Μετά από χρόνια στη στοά χτίστηκαν νέα κτίρια, εκεί όπου είχε
καεί. Έτσι προέκυψε η σημερινή αναδιαμόρφωση της, από τον επανασχεδιασμό
του κεντρικού πολεοδομικού ιστού της πόλης, μετά την καταστροφική φωτιά. Στη
Στοά λειτούργησαν διάφορα καταστήματα ενώ εκεί διατηρούσε το αρχιτεκτονικό
του γραφείο ο Ελί Μοδιάνο. Το 1980 με ΦΕΚ το κτίριο κρίθηκε διατηρητέο.

Γιαχουντί Χαμάμ
Στην περιοχή των Λουλουδάδικων
συναντάς και το Γιαχουντί Χαμάμ,
κτίριο από την Οθωμανική περίοδο.
Το όνομα του Yahudi(Γιαχουντί)
σημαίνει «Εβραϊκό» και το πήρε
καθώς εκεί λειτουργούσαν
καταστήματα Εβραίων.
Παλαιότερα το Γιαχουντί Χαμάμ είχε
διάφορα ονόματα. Για παράδειγμα
«Παζάρ Χαμαμ» επειδή ήταν στο
κέντρο της αγοράς, Λουτρό του
Χαλίλ Αγά, Παζαρί Κεμπίρ χαμάμ
(λουτρό της μεγάλης αγοράς). Το
λουτρό ήταν διπλού τύπου διότι
μπορούσαν να το χρησιμοποιούν
και γυναίκες και άνδρες, έχοντας
ξεχωριστούς χώρους. Η χρονολογία
του κτίσματος υπολογίζεται πως
είναι από το 16ο αιώνα και είναι
επηρεασμένο από την βυζαντινή
αρχιτεκτονική. Και αυτό το κτίριο
είχε υποστεί ζημιές από την φωτιά
του 1917.
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Ο αποκαλούμενος «Εσκομπάρ του Πιρίν» είναι πίσω στη χώρα του

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΚΑΝΤΟΥΡΗ

Reportage

Παραδόθηκε, καταδικάστηκε
και επεστράφη!
Ο 56χρονος Ογκνιάν Ατανάσοφ, ο αποκαλούμενος «Εσκομπάρ του Πιρίν», που είχε
αναστατώσει τις ελληνικές διωκτικές αρχές
με την απόδρασή του από τις φυλακές το Νοέμβριο του 1998, επιστρέφει στη χώρα του. Η
ελληνική δικαιοσύνη μετά την ολοκλήρωση
των δικών που εκκρεμούσαν σε βάρος του,
για όσα αδικήματα δεν είχαν παραγραφεί, τηρεί τα συμφωνηθέντα και τον παραδίδει στη
Βουλγαρία, για να εκτίσει εκεί τις ποινές που
του επιβλήθηκαν από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Με μία διαφορά: οι ποινές δεν θα είναι
ίδιες.
Η Βουλγαρία στην υπόθεση Ογκνιάν Ατανάσοφ κάνει χρήση της απόφασης – πλαίσιο
της Ευρώπης, που προβλέπει ότι οι καταδικασθέντες μπορούν να εκτίουν τις ποινές που
τους έχουν επιβληθεί στην ευρωπαϊκή επικράτεια, στη χώρα τους και μάλιστα τα εθνικά δικαστήρια με ξεχωριστές αποφάσεις να
ανάγουν τις ποινές αυτές στο εθνικό δίκαιο.
Έτσι οι ελληνικές δικαστικές αρχές περίμεναν
έξι μήνες έως ότου η βουλγαρική δικαιοσύνη εκδώσει απόφαση για τη «διαχείριση» του
καταδικασθέντα μεγαλέμπορου ναρκωτικών.
Και η απόφαση έκρυβε μία έκπληξη. Η μία καταδίκη σε ισόβια κάθειρξη που έχει από το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης για διακίνηση
ηρωίνης και κοκαΐνης έχει ήδη μετατραπεί σε
κάθειρξη έως 15 χρόνια. Επειδή αυτό προβλέπεται από το βουλγαρικό δίκαιο. Οι άλλες δύο
ποινές των 13 και 10 χρόνων κάθειρξης για
εμπορία ναρκωτικών, παρέμειναν οι ίδιες καθώς οι ποινές ταυτίζονται με αυτές των βουλγαρικών δικαστηρίων.
Αυτό σημαίνει ότι ήδη η ποινή για την
οποία τιμωρήθηκε ο Ατανάσοφ στην Ελλάδα
έχει μειωθεί από τα βουλγαρικά δικαστήρια.
Δεν είναι βέβαια ξεκάθαρο τι συμβαίνει με την
πραγματική έκτιση της ποινής στη γειτονική
χώρα. Σύμφωνα με το δίκαιο ένας κρατούμενος έχει δικαίωμα να αιτηθεί αποφυλάκισης
εφόσον εκτίσει το μισό της ποινής που του
επιβλήθηκε και εφόσον κριθεί αυτό από δικαστήριο. Όμως στην πράξη έχουν γίνει αρκετές
συζητήσεις για τα όσα συμβαίνουν…
Η νέα πραγματικότητα
Η Βουλγαρία επικύρωσε τη συγκεκριμένη
18 29.08.2020

απόφαση πλαίσιο μόλις την 1η του έτους και η
πρώτη εφαρμογή έγινε στην υπόθεση του Ατανάσοφ, που θεωρείται τυχαίο. Η χώρα μας έχει
επικυρώσει την ίδια απόφαση μερικώς από το
2014 όμως από πέρσι είναι σε πλήρη εφαρμογή. Όμως απαραίτητη προϋπόθεση για την
εφαρμογή της είναι να έχει επικυρωθεί και από
τα δύο ευρωπαϊκά κράτη που «διαχειρίζονται»
τον συγκεκριμένο καταδικασθέντα.
Η συγκεκριμένη απόφαση είναι ένα βήμα
παραπάνω στις διατάξεις που ισχύουν με το
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Πλέον για πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν καταδικαστεί δεν χρειάζεται καν να μετακινούνται για
την εκτέλεση μίας καταδικαστικής απόφασης.
Υπάρχει η δυνατότητα να εκτίονται οι ποινές με
την ανταλλαγή αλληλογραφίας και την έκδοση μίας απόφασης, με την οποία η καταδικαστική απόφαση θα ανάγεται στο εθνικό δίκαιο.
«Είναι ένα βήμα μπροστά», σχολιάζει ο
δικηγόρος Κωνσταντίνος Χατζηιωάννου που
ασχολείται με υποθέσεις ευρωπαϊκού δικαίου.
«Πρώτα απ’ όλα μπορείς να εκτίσεις μια ποινή
στη χώρα σου. Δεύτερον οι όποιες ευεργετικές
διατάξεις ισχύουν με το δίκαιό μας ισχύουν
και σ’ αυτές τις περιπτώσεις», εξήγησε. Ωστόσο η αναγωγή της κάθε απόφασης στο εθνικό
δίκαιο μπορεί να δείχνει θετική και υπέρ του
κατηγορούμενου, όμως δημιουργεί ανισότητες, όπως υποστηρίζει. «Είναι στα αρνητικά ότι
υπάρχει διαφορά δικαίου. Είναι αναπόφευκτο
βέβαια να συμβαίνει αυτό, δεν μπορείς να επιβάλλεις σε κάθε χώρα το δίκαιο που θα έχει.
Όμως δημιουργεί μία αδικία και μία ανισότητα
μεταξύ των κατηγορουμένων που τελούν το
ίδιο αδίκημα στην ίδια χώρα και έχουν διαφο-

ρετική μεταχείριση», συμπλήρωσε. Σημείωσε
δηλαδή ότι δύο υπήκοοι διαφορετικών χωρών
μπορεί να καταδικαστούν ακριβώς για την ίδια
πράξη σε διαφορετικές ποινές λόγω… αναγωγής.
Παραδόθηκε 21 χρόνια μετά
Ο 56χρονος Βούλγαρος παραδόθηκε στην
Ελλάδα 21 χρόνια μετά την απόδρασή του
από τις φυλακές Κασσάνδρας. Εκεί είχε μεταχθεί περιέργως όταν το συμβούλιο φυλακών
αποφάσισε ότι μπορεί αν μεταχθεί σε αγροτικές φυλακές, καθώς βοήθησε στην αποτροπή
μίας εξέγερσης. Προηγουμένως τα ισόβια στα
οποία είχε καταδικαστεί είχαν «σπάσει» στο
Εφετείο σε 18 χρόνια κάθειρξη.
Ο Ατανάσοφ συνελήφθη πρώτη φορά από
τη δίωξη ναρκωτικών το 1985 για διακίνηση
2,5 κιλών ηρωίνης από τη χώρα του, τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. Η σύλληψή του έγινε στην
εθνική οδό Σερρών – Προμαχώνα, κοντά στο
χωριό Κάτω Αμπέλα. Παρουσιάστηκε τότε ως
μεγάλη επιτυχία των διωκτικών αρχών, όμως
εκείνη η σύλληψη έμελλε να γίνει η αρχή ενός
σίριαλ με ηττημένους τους αστυνομικούς, οι
οποίοι σε κάθε διακίνηση ναρκωτικών που
ακολουθούσε από τη Βουλγαρία συναντούσαν
πάντα το όνομά του. Όχι όμως τον ίδιο. Εκείνος
δρούσε ανενόχλητος από τη χώρα του στέλνοντας ηρωίνη στην Ελλάδα.
Όταν προσήχθη για πρώτη φορά στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης τον περασμένο Ιανουάριο κινούταν υποβασταζόμενος και υποστήριξε ότι έχει πολλά προβλήματα υγείας.
Λόγω της υγείας του δεν θυμόταν καμία πράξη
για την οποία κατηγορήθηκε στην Ελλάδα…
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Διακοπές με άθληση και διάβασμα για τον Σταύρο Καλαφάτη
Μάθημα ιστορίας

Άθληση και διάβασμα είναι τα δύο αγαπημένα χόμπι του Γενικού Γραμματέα της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ και βουλευτή Θεσσαλονίκης Σταύρου Καλαφάτη, στα οποία επιδόθηκε και στις ολιγοήμερες διακοπές του στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Εκτός από το τζοκινγκ και το κολύμπι, τα δυο τελευταία βιβλία που ανέσυρε
από την βιβλιοθήκη του ήταν ο «Ηγεμών» βιβλίο του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Φώτιου. Μάλιστα το συγκεκριμένο το είχε ξαναδιαβάσει και στο παρελθόν. Η δεύτερη επιλογή του βουλευτή Θεσσαλονίκης ήταν το βιβλίο «Η Ελλάς των
Τεσσάρων Θαλασσών» του Γιάννη Βαληνάκη. Ένα εξαιρετικό και επίκαιρο πόνημα
για το σχέδιο οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών και την ανακήρυξη Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, που τέθηκε σε εφαρμογή το 2004.»Ο Γ. Γ. της Κ. Ο. της ΝΔ
με το που επέστρεψε από τις διακοπές του, ξεκίνησε κατευθείαν τη δουλειά καθώς
οι ευθύνες είναι πολλές.

Τα μανικετόκουμπα του Πάιατ

Εντυπωσιασμένος από ένα κομμάτι ιστορίας της Θεσσαλονίκης είναι ο Αμερικανός Πρέσβης Τζέφρι Πάιατ και πιο συγκεκριμένα από το γνήσιο έγγραφο παράδοσης της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους το 1912, που βρίσκεται σε περίοπτη θέση στο γραφείο του Υφυπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Καράογλου στο Διοικητήριο. Μάλιστα, τον ενθουσιασμό του
αυτόν δεν δίστασε να μοιραστεί με την νέα αμερικανίδα πρόξενο στην πόλη, Ελίζαμπεθ Λι. Ο
κ. Πάιατ κατά την πρόσφατη συνάντηση που είχε ο ίδιος και η νέα πρέσβης με τον Θεόδωρο
Καράογλου, εισερχόμενος στο γραφείο του Υφυπουργού, του ζήτησε να δείξει το ιστορικό
αυτό έγγραφο στην κ. Ελίζαμπεθ Λι, κάτι το οποίο έκανε με χαρά δίνοντας της και κάποιες
ιστορικές πληροφορίες.

Το αντίο της Ευθυμίου στις διακοπές

Ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ φαίνεται πως είναι ένας άνθρωπος που
τιμά τα δώρα που του κάνουν, γεγονός που απέδειξε και κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στο δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης όπου είχε συνάντηση με τον
Δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα. Ο κ. Πάιατ επέλεξε να φορέσει τα μανικετόκουμπα
που του είχε κάνει δώρο ο Κωνσταντίνος Ζέρβας κατά την πρόσφατη υπογραφή
τού Μνημονίου Συνεργασίας με τον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό Cisco για
τη δημιουργία στη Θεσσαλονίκη ενός Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και
Ψηφιακών Δεξιοτήτων. Πρόκειται για συλλεκτικά μανικετόκουμπα με την κεφαλή
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κάτι που δείχνει και την αγάπη του Αμερικανού Πρέσβη
στην αρχαία Ελλάδα.

Με μια πολύ όμορφη και τρυφερή ανάρτηση στα Social media, αφού
στην φωτογραφία που ανέβασε κράτα στην αγκαλιά της, την μικρή της
κόρη κρύβοντας με μια χαμογελαστή
φατσούλα emoji το προσωπάκι της,
η βουλευτής Θεσσαλονίκης Άννα
Ευθυμίου, χαμογελαστή και από την
παραλία, αποχαιρετά τις διακοπές.
«Επιστροφή στα θρανία σύντομα
για τους μαθητές, επιστροφή και στα
έδρανα της Βουλής. Τελευταίες μέρες διακοπών οικογενειακώς, λαμβάνοντας πάντα τα ανάλογα μέτρα
προστασίας» !!, έγραψε.
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Η viral... βασκανία του Αηδονόπουλου

Αλλάζει μόνο την Τανιμανίδου
Light… αναμένεται να είναι ο ανασχηματισμός της διοίκησης στον δήμο Θεσσαλονίκης μετά τον πρώτο χρόνο θητείας.
Ο δήμαρχος, Κωνσταντίνος Ζέρβας, θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στους περισσότερους αντιδημάρχους και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες η μόνη αλλαγή θα είναι αυτή της αντιδημάρχου Πολιτισμού, Στεφανίας Τανιμανίδου. Δεν αποκλείονται βέβαια «καραμπόλες» στις αντιδημαρχίες, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει ποιοι θα δεχθούν το ρόλο του αντιδήμαρχου αμισθί! Ο κ. Ζέρβας έχει τη δυνατότητα να ορίσει άλλους δύο αντιδημάρχους που όμως δεν θα έχουν οικονομικές
απολαβές. Μέχρι στιγμής ο μόνος που επέλεξε να μην πληρώνεται είναι ο Γιώργος Αβαρλής, αντιδήμαρχος Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Με μάσκες made in ...
municipality

Τις εντυπώσεις, όμως, κέρδισε από τη συνεδρίαση ο
αντιδήμαρχος, Χάρης Αηδονόπουλος, καθώς την ώρα
που ήταν σε εξέλιξη η συζήτηση εθεάθη να τον ...ξεματιάζει η γραμματέας του. «Το χρειαζόμουν», ήταν το σχόλιο του αντιδημάρχου όταν τον ρώτησαν οι συνάδελφοι
του. Πάντως, ο κ.Αηδονόπουλος με το συγκεκριμένο περιστατικό έγινε viral και τον κάλεσαν όλα τα τηλεοπτικά
κανάλια για να μάθουν εάν έπιασε το ξεμάτιασμα. Πάντως, αυτό δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό στο οποίο
ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος υπήρξε πρωταγωνιστής.
Δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης είχαν απορίες
για θέμα της αρμοδιότητας του… ο κ.Αηδονόπουλος, ουρολόγος στο επάγγελμα, εμφανίστηκε ξαφνικά βιαστικός
στην κάμερα λέγοντας το εξής: “Θα σας απαντήσω σε
λίγο, μόλις τελειώσω με την εξέταση του ασθενή μου».
«Επειδή καταλαβαίνω σε τι στάση έχετε τον ασθενή, παρακαλώ συνεχίστε τη δουλειά σας», είπε ο πρόεδρος του
δημοτικού συμβουλίου, Δρόσος Τσαβλής, προκαλώντας
το γέλιο των υπολοίπων συμβούλων.

Η ... θερινή διάθεση του Περιφερειάρχη

Φορώντας μία μαύρη μάσκα
που είχε το λογότυπο του δήμου
Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε ο
Κωνσταντίνος Ζέρβας τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ, Παναγιώτη Αρκουμανέα, στο δημαρχιακό μέγαρο. Οι δυο τους, παρά τη στενή
συνεργασία, δεν χαιρετήθηκαν…
παρά μόνο με τον αγκώνα. Παρών στη συνάντηση ήταν και ο
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, Δρόσος Τσαβλής. Με
τον ίδιο τρόπο, με αγκωνιά, χαιρετήθηκε ο κ. Αρκουμανέας και
στη συνάντηση που είχε με τον
περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα.

Κοντά στην τέχνη και την αγορά της Ημαθίας ο Θ. Καράογλου.
Μια δράση καλλιτεχνικής έκφρασης που θα έχει και αναπτυξιακά στοιχεία αποφάσισε να στηρίξει το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης). Ο υφυπουργός Θεόδωρος Καράογλου βρέθηκε στη Βέροια και το Επιμελητήριο
Ημαθίας και πήρε την απόφαση να ενισχύσει μια πρωτότυπη ιδέα για την τόνωση της τοπικής αγοράς. Πιο συγκεκριμένα,
το Νοέμβριο σχεδιάζεται στα εμπορικά καταστήματα της πόλης να «φιλοξενηθούν» έργα που φιλοτέχνησε ο αείμνηστος
Ευθύμιος Βαρλάμης προς τιμήν του σπουδαίου Μίκη Θεοδωράκη. Με τον αυτόν τον ξεχωριστό τρόπο ο κ. Καράογλου φιλοδοξεί να δοθεί ώθηση στην αγορά της Βέροιας σε μια δύσκολη περίοδο για τον εμπορικό κόσμο εξαιτίας της πανδημίας,
τιμώντας παράλληλα δυο ακούραστους «υπηρέτες της τέχνης» και της Ελλάδας.

Το «Αφτεράδικο» της πόλης

Μια οικογενειακή φωτογραφία γεμάτη ...αγάπη
ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας. Με άκρως καλοκαιρινή διάθεση ο περιφερειάρχης απόλαυσε το απογευματινό του μπάνιο στη
θάλασσα έχοντας στους ώμους του τον γιο του και
αγκαλιά τη μικρή του κόρη. «Μικρές στιγμές, μεγάλες
αναμνήσεις» ήταν το σχόλιο του κ.Τζιτζικώστα που
συνόδευσε τη συγκεκριμένη φωτογραφία η οποία συγκέντρωσε άπειρα likes.
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Στο μοναδικό ...after «μαγαζί» της πόλης τείνει να εξελιχθεί κατά την περίοδο του κορονοϊού το δημοτικό συμβούλιο
του δήμου Θεσσαλονίκης. Οι δημοτικοί σύμβουλοι όλων των παρατάξεων επέστρεψαν, μετά τις μίνι καλοκαιρινές διακοπές, σε τακτική συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης και διήρκησε 10 ώρες. Το αξιοσημείωτο είναι
ότι η συζήτηση ξεκίνησε στις 6 το απόγευμα και τελείωσε στις 4 το ξημέρωμα! Θέματα προς συζήτηση για νυχτοπούλια
και ξενύχτηδες…

Ταξιδεύει όπως ολοι
Ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας) Θόδωρος Καράογλου είναι γνωστό στη Θεσσαλονίκη ότι είναι ένας απλός
καθημερινός άνθρωπος. Το πρωί της περασμένης Πέμπτης ήταν στο αεροδρόμιο για να πάρει το αεροπλάνο της γραμμής,
περίμενε στην αίθουσα αναμονής όλων των επιβατών και επιβιβάστηκε σε μια κοινή θέση του αεροσκάφους για την Αθήνα. Θα μου πείτε γιατί αυτό να είναι είδηση; Η απάντηση ειναι πως παλιότερα, πολιτικοί όταν ταξίδευαν στις κοινές θέσεις
και όχι στις VIP, το διαφήμιζαν στα κανάλια. Και πάλι η νοοτροπία δεν άλλαξε. Ο Καράογλου απλώς το κάνει πάντα.

Δείπνο Καράογλου-Μπουρλά με
ευχάριστες ειδήσεις για την Θεσσαλονίκη
Ευχάριστες ειδήσεις για τη Θεσσαλονίκη έβγαλε
το δείπνο μετά συζύγων που είχαν ο Υπουργός Εσωτερικών με αρμοδιότητα Μακεδονία - Θράκη Θεόδωρος Καράογλου με τον Άλμπερτ Μπουρλά, διευθύνοντα σύμβουλο του φαρμακευτικού κολοσσού Pfizer,
στην περιοχή της παραλίας. Οι δυο άνδρες διατηρούν
μια εξαιρετική προσωπική σχέση, γεγονός που αποδείχθηκε και στην προηγούμενη συνάντηση που είχαν
στο Διοικητήριο στις γιορτές των Χριστουγέννων. Στο
δείπνο δύο ήταν τα σημαντικά θέματα που κυριάρχησαν στη συζήτηση. Το πρώτο ήταν η πορεία ανάπτυξης της Pfizer με τον κ. Μπουρλά να δηλώνει πολύ
ικανοποιημένος. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που
έθεσε στον Υφυπουργό ήταν το γεγονός πως για 30
θέσεις εργασίας, δέχθηκε 1.650 αιτήσεις το 15% των
οποίων ήταν από Έλληνες του εξωτερικού, γεγονός
που δείχνει πως όταν υπάρχει εργασιακή προοπτική
οι νέοι θέλουν να επιστρέψουν. Η πολύ σημαντική
είδηση προέρχεται από τη φιλοδοξία της εταιρείας να
προχωρήσει σε 200 προσλήψεις μέσα στο 2020, άλλες 100 το 2021 και σε πλήρη ανάπτυξη να έχει 500
άτομα προσωπικό που συνεπάγονται εισάριθμες νέες
θέσεις εργασίας για την Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο
θέμα ήταν η πρόοδος του τεχνολογικού πάρκου 4ης
γενιάς του Thess INTEC, με την Pfizer να προτίθεται
να γίνει η πρώτη εταιρεία που θα εγκατασταθεί στο
πάρκο, λειτουργόντας έτσι στη Θεσσαλονίκη το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της Pfizer στην Ευρώπη.
Ο κ. Μπουρλά είχε συναντηθεί επίσης με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Αμερικανό Πρέσβη
Τζέφρι Πάιατ, και τους υπουργούς υγείας Βασίλη Κικίλια και Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη.

Από γαμπρός, μπαμπάς ο Χρηστίδης

karfitsomata
Την εκλεκτή της καρδιάς του, Νάντια Μητσάκου, απόφοιτο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που εργάζεται ως οικονομολόγος, παντρεύτηκε στο Ναύπλιο ο εκπρόσωπος
Τύπου του ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης.
Το ζευγάρι επέλεξε τον πολιτικό γάμο, ο
οποίος τελέστηκε στο Βουλευτικό Ναυπλίου το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου
22 Αυγούστου, από τον Δήμαρχο Ναυπλιέων,
Δημήτρη Κωστούρο, παρουσία συγγενών και
φίλων.
Ωστόσο, όπως πληροφορούμαστε ο Παύλος Χρηστίδης έχει έναν ακόμη πολύ καλό
λόγο να είναι πολύ χαρούμενος και μόνιμα με
ένα χαμόγελο στο στόμα, καθώς ετοιμάζεται
να γίνει πατέρας για πρώτη φορά.

Νοτοπούλου: Κάντο όπως στη βουλή
Πρόταση ώστε οι συνεδριάσεις του δημοτικού
συμβουλίου Θεσσαλονίκης να γίνονται όπως στη
...Βουλή έκανε η επικεφαλής της παράταξης «Θεσσαλονίκη Μαζί», Κατερίνα Νοτοπούλου. Απευθυνόμενη προς το προεδρείο πρότεινε οι συνεδριάσεις
να γίνονται από κοντά παρουσία των επικεφαλής και
εκπροσώπων των συνδυασμών, ώστε να τηρούνται οι
αποστάσεις και να μπορούν να μεταδίδονται μέσω της
δημοτικής τηλεόρασης, ενώ οι υπόλοιποι δημοτικοί
σύμβουλοι να παρεμβαίνουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Επιχειρηματικό βοριαδάκι...
αν οι υπεύθυνοι είναι της Περιφέρειας, ή του όμορου Δήμου
ΩΡΙΜΑΣΑΝ ΤΑ …ΣΥΚΑ στην διαχωριστική νησίδα του
που εισπράττει μερίδιο από τα κέρδη του καζίνο, ή η …αποδρόμου Θεσσαλονίκης – Αεροδρομίου και οι αρμόδιοι καρεκεντρωμένη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που αφήνει
κλοκένταυροι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του
συστηματικά να κρέμονται ακόμα στις κολώνες τα παράνομα
Δημάρχου ή της …Αποκεντρωμένης Περιφέρειας, ας τα μαζέψουν για να τα πάνε «πεσκέσι» στον Περιφερειάρχη! Μια
μπάνερς των τραγουδιστών του περασμένου χειμώνα (!) Δεν
μας ενδιαφέρει, γιατί όλοι τους είναι
συκιά φυτρωμένη μέσα από την
συνυπεύθυνοι γι’ αυτήν την τραγική
άσφαλτο στο μέσον του δρόμου, εδώ
εικόνα. Πας στο εξωτερικό και τρίκαι αρκετά χρόνια, κοντά στη στροφή
βεις τα μάτια σου, με την ευταξία, την
αεροδρομίου, δείχνει το πόσο νοιάαρμονία και την ατέρμονη φροντίδα
ζονται οι αρμόδιοι για την καθαριότων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου
τητα, την επιμέλεια και την αισθητική
και πάρκων.
του περιβάλλοντος χώρου. Η αδιαΗ ίδια και χειρότερη κατάσταση
φορία, η πλημμελής συντήρηση και
η εγκατάλειψη των δρόμων, έχουν
επικρατεί και στην Περιφερειακή,
όπου δεξιά και αριστερά, μαζί με τα
ως αποτέλεσμα κεντρικοί οδικοί
ΓΡΆΦΕΙ Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
σκουπίδια και τα χόρτα, περιμένουν
άξονες να παρουσιάζουν όλο το χρόΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΚΈΝΤΡΟΥ
τόνοι από πευκοβελόνες του δάνο, μια απαράδεκτη εικόνα. Χόρτα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΝΤΊΝΟΣ
σους του Σέϊχ Σου ένα τσιγάρο, για
που ξεπερνούν το ένα μέτρο, μαζί
ΚΩΣΤΌΠΟΥΛΟΣ
να γίνει στάχτη κι αυτός ο μοναδικός
με σκουπίδια «καλωσορίζουν» τους
πνεύμονας πρασίνου της πόλης. Την
επισκέπτες της πόλης, με …συνέχεια
κακή εικόνα συμπληρώνουν κι εδώ, τα γκράφιτι στις αερογέχιλιομέτρων! Μιλάμε για τη λεωφόρο αεροδρομίου, που υποφυρες και τα παράνομα μπάνερς της Πάολα, του Αντύπα και
τίθεται θα έπρεπε οι αρμόδιοι να είχαν ως «κόρη οφθαλμού»
σε ετήσια βάση, γιατί είναι η πρώτη εικόνα που αντικρίζει ένας
της Μαρίας Πενταγιώτισσας από την προ-κορονοϊού εποχή.
Για τον καθαρισμό των λεωφόρων, οι Δήμαρχοι «πετάνε το
επισκέπτης με τον ερχομό του στην πόλη. Δεν μας ενδιαφέρει

μπαλάκι» στην Περιφέρεια και η Περιφέρεια με τη σειρά της το
πετάει στην Αποκεντρωμένη ΠΚΜ η οποία δηλώνει αδυναμία
λόγω έλλειψης προσωπικού, μηχανημάτων και χρημάτων!
Τώρα θα μου πείτε «μήπως η εικόνα είναι καλύτερη μέσα
στο πολεοδομικό συγκρότημα»; Κι εδώ τα ίδια χάλια επικρατούν δυστυχώς… Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης μετά το περιβαλλοντολογικό έγκλημα της οδού Αγγελάκη, επαίρεται για
τους δύο νέους ποδηλατόδρομους στην παλιά παραλία και
στον λεωφ. Κων. Καραμανλή εν μέσω θύελλας διαμαρτυριών
χιλιάδων πολιτών και καταστηματαρχών. Δεν είδε όμως ο κ.
Ζέρβας την τραγική εικόνα του ποδηλατόδρομου του προκατόχου του Δημάρχου; Πλήρης απαξίωση του έργου, ασυνέχεια,
παρεμπόδιση κυκλοφορίας οχημάτων και βεβαίως εγκατάλειψη. Αρκεί μια βόλτα στο κομμάτι του ποδηλατόδρομου της
Πολυτεχνείου από την Τσιμισκή ως τα Δικαστήρια και εκεί θα
τα δείτε όλα! Τα άγρια χόρτα φτάνουν το ένα μέτρο ύψος (!)
και μαζί τους φυτρώνουν κυριολεκτικά μέσα στο οδόστρωμα
και δενδράκια!
Αυτά είναι τα …«καλούδια» της τοπικής μας αυτοδιοίκησης, που συνεχίζονται χρόνια και χρόνια και κανείς δεν έχει το
θάρρος και το φιλότιμο, να τραβήξει από το αφτί όλους αυτούς
τους ανευθυνοϋπεύθυνους, της συστηματικής υποβάθμισης
της ποιότητας της ζωής μας… Υ.Γ. Οι αρμόδιοι να μην ξεχάσουν
να πάνε τα σύκα «πεσκέσι» στον Περιφερειάρχη!
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opinion
Προετοιμάστε το παιδί σας για τη νέα σχολική χρονιά
ΓΡΆΦΕΙ Η ΝΆΝΣΥ
Ν Ε Ν Έ Ρ Ο ΓΛ Ο Υ
-ΠΕΤΑΛΩΤΉ*

Τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο σύντομα και για πολλούς μπορεί να σημαίνει
ερχομός μεγάλων αλλαγών. Ίσως είναι το
πρώτο έτος του σχολείου του παιδιού σας, το
πρώτο έτος αλλαγής της εκπαιδευτικής του
βαθμίδας ή ίσως μία αλλαγή του σχολικού
του περιβάλλοντος.
Όποια και αν είναι η αλλαγή την οποία θα
βιώσει ένα παιδί, θα φέρει σίγουρα πολλές
νέες ευκαιρίες για φιλίες και μάθηση. Όμως
κατά πόσο είναι το παιδί σας έτοιμο να βιώσει το νέο του σχολικό ξεκίνημα;
Μερικά παιδιά είναι πιο ανθεκτικά στην
αλλαγή και κάποια άλλα μπορεί να είναι πιο
ευαίσθητα και να χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη για να την διαχειριστούν.
Για κάθε παιδί, ένα νέο σχολείο ή
ένα νέο στάδιο στη μαθητική του ζωή
αποτελεί και μια ευκαιρία ανάπτυξης ή
ενίσχυσης των δεξιοτήτων του στη διαχείριση των μεταβάσεων. Η ομαλή μετάβαση αυτή δεν αφορά την άρση του
ίδιου του εμποδίου, αλλά την παροχή
δεξιοτήτων στο παιδί για τη διαχείριση
της αλλαγής.
Τα παιδιά συνήθως αισθάνονται
ανήσυχα ή νευρικά σε μια νέα κατάσταση εάν πιστεύουν ότι κάτι κακό
μπορεί να συμβεί ή εάν αισθάνονται
ότι δεν θα είναι σε θέση να χειριστούν
την κατάσταση. Ο καλύτερος τρόπος
για την αντιμετώπιση μίας αρνητικής
κατάστασης είναι η εξάσκηση. Η εξάσκηση νέων ή δύσκολων καταστάσεων παρέχει ευκαιρίες στο παιδί σας
να μάθει να τις χειρίζεται. Αυτό γίνεται
καλύτερα σταδιακά, βήμα προς βήμα.
Για να βοηθήσετε στην προετοιμασία του παιδιού σας για αλλαγή, σκεφτείτε τι είναι στην πραγματικότητα
δύσκολο για εκείνο ανάλογα την ηλικία του. Σκεφτείτε τις ευκαιρίες που
μπορείτε να του δημιουργήσετε πριν το
σχολείο αρχίσει ώστε να του ενισχύσετε τις ικανότητες των αλλαγών. Μπορεί
να μείνει μόνο του μακριά σας για μερικές
ώρες σε φιλικό ή συγγενικό σπίτι; Μπορεί να
χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς
χωρίς την παρουσία σας; Κάνει φίλους; Πως
διαχειρίζεται την αβεβαιότητα; Συνεργαστείτε με το παιδί σας για να σκεφτείτε τρόπους
με τους οποίους μπορείτε να εξασκήσετε

Διαχειριστείτε τα
συναισθήματά
σας και
ομαλοποιήστε
τα συναισθήματα
άγχους του
παιδιού σας
για την πρώτη
του ημέρα,
μεταδίδοντας
το μήνυμα που
πιστεύετε ότι
μπορεί να το
χειριστεί.
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αυτές τις καταστάσεις κατά την περίοδο των
διακοπών.
Εάν αυτή είναι η πρώτη χρονιά του σχολείου του παιδιού σας, αξιοποιείστε το χρόνο των διακοπών σας για να εξασκήσετε
σχετικές με το σχολείο συνήθειες όπως το
να βρίσκετε μακριά από εσάς, πώς να κάνει ερωτήσεις, πώς να αυτοεξυπηρετείται,
να ακολουθεί οδηγίες κ.α. Ενθαρρύνετε την
ανεξαρτησία του παιδιού σας, δίνοντάς του
ευκαιρίες να κάνει περισσότερα για το ίδιο.
Η επίσκεψη στο νέο σχολείο πριν από την
ημερομηνία έναρξης, αποτελεί έναν χρήσιμο
τρόπο εξοικείωσης για το νέο εκπαιδευτικό
περιβάλλον. Καθώς αυτό δεν είναι πάντα
εφικτό, ένας τρόπος εξοικείωσης στις αλλαγές είναι να το ωθήσετε σε νέες δραστηριότητες και να το ενθαρρύνετε στο να μετακινηθεί έξω από τη ζώνη της άνεσής του.
Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο επίσης να ζητήστε από το παιδί σας να σκεφτεί άλλες φορές που βρέθηκε σε ένα νέο περιβάλλον και
έκανε φίλους. Η ανάμνηση θετικών καταστάσεων του παρελθόντος μπορεί να το βοηθήσει να προβλέψει καλύτερα τι είναι πιθανό να συμβεί την πρώτη μέρα στο σχολείο.
«Μαμά, μπαμπά είστε έτοιμοι;»
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα
παιδιά αντιλαμβάνονται σχεδόν πάντα τα
συναισθήματα των γονιών τους και των
φροντιστών τους. Μέσα από τη δική τους
αντίδραση και αντιμετώπιση γνωρίζουν πότε
πρέπει να ανησυχούν ή να φοβούνται σε μια

κατάσταση. Εάν μέσα από την επικοινωνία
σας τα μηνύματα που τους περνάτε κρύβουν διακριτική ή εμφανή ανησυχία ότι το
νέο σχολείο είναι μια τρομακτική κατάσταση, τότε αυτό θα συμβάλει στην αύξηση των
ανησυχιών της πρώτης ημέρας του παιδιού.
Διαχειριστείτε τα συναισθήματά σας και
ομαλοποιήστε τα συναισθήματα άγχους του
παιδιού σας για την πρώτη του ημέρα, μεταδίδοντας το μήνυμα που πιστεύετε ότι μπορεί να το χειριστεί. Δείξτε εμπιστοσύνη στις
ικανότητές του αλλά και στην επιλογή του
σχολείου που κάνατε για εκείνο. Μέσα από
την εμπιστοσύνη άλλωστε ενισχύεται η αυτοπεποίθησή του.
Τα ορόσημα στη ζωή του παιδιού σας είναι σημαντικά. Σκεφτείτε εκ των προτέρων
ποιες στρατηγικές μπορεί να χρειαστεί να
εφαρμόσετε όπως το να επισκεφθείτε έναν
υποστηρικτικό φίλο, ώστε να λειτουργήσει
ενδεχομένως και σαν πρότυπο αντιμετώπισης των συναισθημάτων του παιδιού σας.
Αποδεχόμαστε κάθε αρνητικό συναίσθημα που μπορεί να βιώνουμε είτε εμείς, είτε
το παιδί μας. Μέσα από αυτά άλλωστε μαθαίνουμε καλύτερα τον εαυτό μας, τα όριά
μας και ανακαλύπτουμε αποτελεσματικούς
τρόπους για να διαχειριζόμαστε δύσκολες
καταστάσεις.
*Η κ. Νενέρογλου - Πεταλωτή είναι
ψυχολόγος και συνιδρύτρια του Reggio
Thessaloniki

QALA ο πρώτος και μοναδικός σύλλογος που προσβεύει την ελληνο-αζερική φιλία

Στη γη της «αιώνιας φωτιάς»
Ο Σύλλογος Ελληνο-Αζερικης Φιλίας ‘QALA’ ιδρύθηκε στις 13-02-2017
και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην οδό
Αγνώστου Στρατιώτου 5, στο κέντρο.
Στις 31 Δεκεμβρίου του 1991, η Ελλάδα αναγνώρισε την ανεξαρτησία του
Αζερμπαϊτζάν από τη Σοβιετική Ένωση
και συνήψε διπλωματικές σχέσεις με το
Αζερμπαϊτζάν το 1992. Η έναρξη λειτουργίας ελληνικής Πρεσβείας στο Μπακού, την άνοιξη του 1993, σηματοδοτεί
το πρώτο άνοιγμα ελληνικής διπλωματικής αρχής στις χώρες του Καυκάσου. Από
το 2004 λειτουργεί στην Αθήνα Πρεσβεία
του Αζερμπαϊτζάν.
Στο Μπακού λειτουργεί το Κέντρο
Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού στα πλαίσια του Σλαβικού Πανεπιστημίου σε οποίο φοιτούν περί τους 50
σπουδαστές. Η ελληνική ομογένεια του
Αζερμπαϊτζάν βρίσκεται συγκεντρωμένη
κυρίως στο Μπακού και αριθμεί μερικές
εκατοντάδες άτομα. Η πλειονότητα των
ομογενών αυτών έλκει την καταγωγή
της από Έλληνες Ποντίους της Μ. Ασίας,
οι οποίοι μετανάστευσαν στα τέλη του
19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα στο
Μπακού.
Όσον αφορά τον Σύλλογο Ελληνο-Αζερικής Φιλίας ‘QALA’ είναι ο πρώτος και
μοναδικός Σύλλογος στην Ελλάδα που
πρεσβεύει αυτόν τον σκοπό. Ιδρύθηκε
για να συμβάλλει στην διεύρυνση και σύσφιξη των σχέσεων Ελλάδας-Αζερμπαϊτζάν. Να προωθήσει τις σχέσεις Ελλάδας
Αζερμπαϊτζάν στον τομέα του τουρισμού.
Σκοπός του Συλλόγου επίσης είναι να
γίνει ανταλλαγή πολιτιστικών εκδηλώσεων για τη γνωριμία των πολιτιστικών
ιδιαιτεροτήτων των δύο λαών . Καθώς
και τη διοργάνωση ερευνών, ημερίδων,
σεμιναρίων, συναντήσεων στρογγυλής
τραπέζης, εκθέσεων, συνεδρίων κ.α.
Ο Σύλλογος ‘QALA’ την χρονική περίοδο 2017-2019 συμμετείχε σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Δημοκρατίας
του Αζερμπαϊτζάν στην Ελληνική Δημοκρατία, στις εκθέσεις που πραγματοποιούνται στη Θεσσαλονίκη, όπως για παράδειγμα στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού

‘PHILOXENIA’ και τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Επίσης συμμετείχε
στην 6η και 7η Γιορτή Πολυγλωσσίας.
Συνεργάσθηκε με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου
προβλήθηκε ταινία με θέμα τα 100 χρόνια της Λαϊκής Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν. Επίσης συνεργάσθηκε με το
Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, όπου ο
Σύλλογος παραχώρησε στο ΚΩΘ τρία
χαρακτηριστικά παραδοσιακά μουσικά
όργανα από το Αζερμπαϊτζάν και βρίσκονταν στο μουσείο του Κρατικού Ωδείου
Θεσσαλονίκης.
Στις 22-24 Μαΐου ο Σύλλογος ‘QALA’
σε συνεργασία με την Διεθνή Εταιρία Φί-

λων Νίκου Καζαντζάκη πραγματοποίησε
στο Σλαβικό Πανεπιστήμιο στο Μπακού,
εκδήλωση προς τιμήν του Νίκου Καζαντζάκη.
Με μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση
πραγματοποιήθηκε η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο ΄Αζερμπαϊτζάν, η γη της αιώνιας φωτιάς’ που διοργανώθηκε από το
Σύλλογο Ελληνο-Αζερικης Φιλίας ‘QALA’
σε συνεργασία με το Ταμείο Υποστήριξης
της Διασποράς του Αζερμπαϊτζάν, την
Κρατική Επιτροπή για την εργασία με τη
Διασπορά της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και τη Νεολαία της Διασποράς του
Αζερμπαϊτζάν από τις 24 έως και τις 26
Οκτωβρίου στη Chalkos Gallery.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο
χώρο του Συλλόγου ‘QALA’ πραγματοποιούνται διάφορες βραδιές (τσαγιού,
αζερικης μουσικής, τάβλι,) εκθέσεις φωτογραφίας, προβολές ταινιών κ.α.
Σας περιμένουμε στο Σύλλογο ‘QALA’
για να απολαύσουμε παρέα το παραδοσιακό αζερικο τσαϊ, στο οποίο δύσκολα
αντιστέκεται κανείς, να συζητήσουμε για
τις Ελληνο-Αζερικες σχέσεις , να ΄ταξιδέψουμε΄ στο Αζερμπαϊτζάν τη γη της
αιώνιας φωτιάς με τη φαντασία μας μέσω
των εικόνων, των βιβλίων, των παραδοσιακών στολών και μουσικών οργάνων
που υπάρχουν στο χώρο.
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Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΥΔΗ ΚΕΝΤΡΙΖΕΙ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
24 29.08.2020

Η καραντίνα λειτούργησε
ως πηγή έμπνευσης!
Τη Μαρία Καλούδη τη γνωρίσαμε πριν από λίγα χρόνια μέσα από μια σειρά ζωντανών εμφανίσεων σε όλη την Ελλάδα μαζί με τον συνθέτη και
στιχουργό Νικόλα Λειβαδίτη. Μια έντονη σκηνική παρουσία που κέντρισε το ενδιαφέρον του κοινού ερμηνεύοντας γνωστές αγαπημένες επιτυχίες
αλλά και τα προσωπικά της single και τις συμμετοχές της στους δίσκους του Νικόλα Λειβαδίτη. Αυτό το καλοκαίρι ένα νέο τραγούδι προέκυψε
από αυτή τη συνεργασία, μια ρυθμική μπαλάντα με τίτλο «Για μένα θα μιλώ», με up tempo διάθεση και αισιόδοξο στίχο. Πράγμα που μας έκανε να
θέλουμε να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα την Μαρία Καλούδη.

Πότε και γιατί αποφάσισες ότι θα ήθελες ν’ασχοληθείς με το τραγούδι; Έγιναν όλα τόσο γρήγορα
και ξαφνικά που δεν μπορώ να αναγνωρίσω ποια
είναι η στιγμή που το αποφάσισα. Τραγουδούσα από
μικρό παιδί και αισθανόμουν από τότε ότι η μουσική
αποτελούσε για εμένα τον καλύτερο τρόπο έκφρασης όμως δεν είχα βρει το θάρρος να το τολμήσω.
Ώσπου κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, μου δόθηκε η ευκαιρία να τραγουδήσω
μπροστά σε κόσμο. Ε, αυτό ήταν! Νομίζω ότι πρώτα
ήρθε η μουσική σε εμένα (εντελώς συγκυριακά) και
έπειτα ακολούθησε η συνειδητή απόφαση να ασχοληθώ με το τραγούδι επαγγελματικά.
Πώς και πότε προέκυψε η συνεργασία με τον
Νικόλα Λειβαδίτη και ποια είναι τα στοιχεία που
την κάνουν τόσο πετυχημένη; Η συνεργασία μου
με τον Νικόλα μετράει ήδη 6 χρόνια. Γνωριστήκαμε στη Θεσσαλονίκη όταν εκείνος έψαχνε μια ερμηνεύτρια για να παρουσιάσει τον δίσκο. Από τότε
έχουν ακολουθήσει πολλές συναυλίες σε όλη την
Ελλάδα αλλά και διάφορες δισκογραφικές συνεργασίες. Όπως σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις, έτσι
και σε αυτήν, η αγάπη, η χημεία, τα κοινά όνειρα, η
κοινή αισθητική και η βαθιά επικοινωνία έχουν αποτελέσει πρόσφορο έδαφος και γερές βάσεις για όλα
όσα δημιουργούμε παρέα.

Ποια τραγούδια έχουν «γεννηθεί» μέσα από
αυτήν τη συνεργασία; Ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε σε δισκογραφικό επίπεδο πριν 5 χρόνια με
το «Θα σου πω μια ιστορία». Ακολούθησε το «Για
πόσο ακόμα» ενώ λίγο αργότερα συμμετείχα με
δύο ντουέτα (το «Σεισμός μέσα μου» και το «Κι ήρθες εσύ») στον ολοκληρωμένο δίσκο του Νικόλα
με τίτλο «7 & Τρεις Ιστορίες Ενός Τρελού». Έπειτα,
κυκλοφορήσαμε το «Μια χάρη σου ζητώ», το «Όλα
όπως πρώτα» και το «Του έρωτα λογαριασμοί». Το
τελευταίο μας τραγούδι κυκλοφόρησε πριν λίγο
καιρό και είναι το «Για μένα θα μιλώ»!
Και η ιδέα για το τραγούδι «Για μένα θα μιλώ»
πώς προέκυψε; Η ιδέα είχε γεννηθεί πολύ καιρό
πριν. Θυμάμαι τον Νικόλα να έρχεται ενθουσιασμένος προς το μέρος μου και να μου λέει: «Έγραψα
κάτι! Άκουσέ το και πες μου τη γνώμη σου!». Πέρασαν αρκετοί μήνες αλλά το τραγούδι δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Δεν ήταν η ώρα του μάλλον. Παρόλα
αυτά, είχε εντυπωθεί τόσο έντονα στο μυαλό μου,
που το σιγοτραγουδούσα συνεχώς. Μάλιστα, θυμάμαι να λέω συχνά στον Νικόλα: «Θυμάσαι εκείνο το
τραγούδι; Αυτό θέλω να είναι το επόμενο τραγούδι
μου!».
Η καραντίνα λειτούργησε ως πηγή έμπνευσης και
αφορμή για δημιουργία και κάπως έτσι το «Για μένα

θα μιλώ» έφτασε τελικά στα αυτιά σας. Άλλωστε ο
στόχος μας είναι να επικοινωνήσουμε, μέσω του
τραγουδιού, αισιοδοξία, ελπίδα και δύναμη οπότε
αυτή ήταν η κατάλληλη περίοδος για να το κυκλοφορήσουμε.
Ποια είναι η αλληλεπίδραση με τον κόσμο στις
live εμφανίσεις σας; Οι live εμφανίσεις μας τροφοδοτούν πάντα με έντονη ενέργεια, άφθονη χαρά και
νέα ερεθίσματα. Είναι αυτή η ανταλλαγή ενέργειας
με το κοινό, οι μελωδίες που σιγοτραγουδάμε παρέα, τα χαμόγελα, τα δάκρυα, οι αναμνήσεις που
ζωντανεύουν μέσα από τους στίχους, το χειροκρότημα και η λύτρωση που φέρνει μαζί της η μουσική
που μας κάνουν να ανυπομονούμε για την επόμενη
φορά. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό στοιχείο μια live
εμφάνισης είναι η αλληλεπίδραση με το κοινό και
την επιδιώκουμε πάντα.
Ποια είναι τα καλλιτεχνικά σου πλάνα γι’ αυτό το
καλοκαίρι; Αυτό το καλοκαίρι, έχω επικεντρωθεί
στην προώθηση του νέου μας single «Για μένα θα
μιλώ». Οι εμφανίσεις μας ήταν πολύ περιορισμένες
λόγω συνθηκών όμως εκμεταλλευόμαστε το χρόνο για να οργανώσουμε τα φθινοπωρινά μας live.
Εύχομαι σε λίγους μήνες να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την περιοδεία μας σε όλη την Ελλάδα και να
ανταμώσουμε σε κάποια μουσική βραδιά.

Αν σας εξιτάρουν οι γαστρονομικές προκλήσεις και αναζητάτε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον, φτιαγμένο με αγάπη και μεράκι, σίγουρα είστε στο σωστό μέρος. Γήινα χρώματα, πέτρα
και ξύλο, αγκαλιάζουν και δένουν αρμονικά στον χώρο ενώ το προσωπικό που απαρτίζεται
κυρίως από νεαρά και έμπειρα άτομα είναι πανέτοιμο να σας εξυπηρετήσει ταχύτατα.
Στο ΜΕΖΕ ΜΕΖΕ περνάμε καλά...και οι μικροί μας φίλοι ΚΑΛΥΤΕΡΑ! Ο ειδικά διαμορφωμένος
χώρος για τα παιδιά, υπόσχεται ατελείωτες ώρες παιχνιδιού υπό την επίβλεψη παιδαγωγού.
Λειτουργεί καθημερινά 14:00 – 22:00.
Διεύθ. Κων.Καραμανλή 6 | Ελευθέριο Κορδελιό | Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310 70 0100

Flashback

BγαίνωΕξω

ΜΕΖΕ ΜΕΖΕ Pinning
The Media

Πίσω στην δεκαετία του ’90 και συγκεκριμένα στον Σεπτέμβριο του 1994 σένα πολύ ωραίο σκηνικό από το CEASAR’S club
που μεσουράνησε στην διασκέδαση της εποχής.Ο Σταμάτης Γονίδης πολύ διαφορετικός και πολύ νεότερος στην εποχή
του ‘Γιατί κλαίς’ στο καμαρίνι δίνει τα χέρια με τον ποπ σταρ της εποχής Γιώργο Αλκαίο .Η επιτυχία τους ήταν μοναδική τον
χειμώνα εκείνο και να θυμίσω πως πρόγραμμα άνοιγε αλλά έκανε και φωνητικά στον Σταμάτη Πάνος Κιάμος.

▶ Η νέα τηλεοπτική σαιζόν ξεκινάει αυτήν τη φορά πιο γρήγορα όπως δείχνουν όλες οι ανακοινώσεις που έχουμε των
καναλιών αλλά και οι οι αναρτήσεις μεμονωμένα εκπομπών.
Και προφανώς θα έχουμε ισχυρότατο ανταγωνισμό τόσο
στην ενημέρωση όσο και στην ψυχαγωγία αλλά και στα σήριαλ όπου έρχονται πολύ δυνατά καστ αλλά και σενάρια!
▶ Μεσημέρια όπως φαίνεται
θα γίνει …της γυναίκας η
κόλαση!Ρίχνονται στην ‘τηλεοπτική αρένα’ πολλά κορίτσια
της TV αλλά και της εγχώριας
σόου μπίζνες,με το στοίχημα
επιβίωσης μεγάλο.Τόσο για τις
ήδη δοκιμασμένες όσο και για
τις ‘φρέσκες’ παρουσίες όπως
η πολυδιαφημισμένη Ηλιάννα
Παπαγεωργίου αλλά και η Ιωάννα Μαλέσκου.Πολλά εξαρτώνται από τις παρουσιάστριες αλλά και από την θεματολογία και τους συνεργάτες των συγκεκριμένων εκπομπών που
πολλές φορές έριξαν στα τάρταρα εκπομπές.
▶ Αναμφίβολα η μεγαλύτερη
απώλεια από εκπομπή θεωρώ
ότι είναι αυτή του Λάκη Γαβαλά από το My Style Rocks.Και
αυτό γιατί ο Λάκης είναι μοναδικός και αυθεντικός σε όλα
αυτά που κάνει και εκφράζεται που δεν νομίζω ότι μπορεί
επάξια να τον αναπληρώσει
κάποιος άλλος.

▶ Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειακών Τηλεοπτικών
Σταθμών CIRCOM εντάσσεται πλέον η Δημοτική Τηλεόραση
Θεσσαλονίκης TV100 από την 1η Ιανουαρίου 2021.Πρόκειται
για μία ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη εξωστρέφειας,ανάπτυξης
αλλά και επιτυχίας της νέας διοίκησης.Μία εξέλιξη που συνδέεται μάλιστα με το νέο ξεκίνημα της TV100 και της ΔΕΠΘΕ
γενικότερα αφού ήδη έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές και στο
FM100 κου ξεκινάει το νέο του πρόγραμμα στις 7 Σεπτεμβρίου και όπως όλα δείχνουν τα καλύτερα είναι μπροστά για τα
μέσα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
▶ Όσο για το νέο πρόγραμμα του FM100 περισσότερα
την άλλη εβδομάδα.Εσείς προς το παρόν ετοιμαστείτε για
‘ΠΡΩ’Ι’ΝΟ FREEFALL’ κάθε πρωί 8 νε 10!!!

29.08.2020

25

art
Οι εικαστικές ιδέες των χρόνων 1960
ΤΗΣ ΕΎΗΣ
ΚΥΡΜΑΚΊΔΟΥ*

Η δεκαετία 1960 κυριαρχήθηκε από
δύο πολύ σημαντικά καλλιτεχνικά ρεύματα, εδώθεν και εκείθεν του Ατλαντικού που
επισημαίνουν την αντίθεση μιας τότε φαινομενικής πόλωσης: την αντίθεση μιας τέχνης
εμπνευσμένης από την ευημερία μιας καταναλωτικής κοινωνικής ζωής (αμερικανική
pop-art, τέχνη για όλους εμπνευσμένη από
το καθημερινό τοπίο της πόλης) και μιας
τέχνης εμπνευσμένης από τις δυνατότητες
των νέων τεχνολογιών (ευρωπαϊκή op-art,
οπτικο-κινητική τέχνη, διανοητική και θεωρητική). Και οι δύο κατευθύνσεις μάχονται
τα κατάλοιπα του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, την ανάμνηση της δυστυχίας και του
φόβου, της απουσίας ορίζοντα, -αναζητούν νέες λύσεις. Ο Martial Raysse
(1936), από τους εικαστικούς του γαλλικού νέου ρεαλισμού, δήλωνε χαρακτηριστικά ότι ο μοντέρνος κόσμος
είναι ωραίος, ότι η ζωη είναι ωραία, ότι
τα σουπερμάρκετ, είναι τα νέα Μουσεία Μοντέρνας Τεχνης. Την αναμονή
του καινούργιου συμβόλιζε ιστορικά
ο Αμερικανός Robert Rauschenberg
(1925-2008) το 1953, όταν, εγκαταλείποντας τις διαμάχες του αμερικανικού εξπρεσιονισμού, δημιούργησε
τη συνδυαστική ζωγραφική (combine
painting) με συνδυασμούς οποιωνδήποτε καθημερινών αντικειμένων
με τη ζωγραφική να σχηματίζουν έννοιες, ανάλογες με τους τρόπους των
συνδυασμών τους, ανεξάρτητα από
αισθητικές διευθετήσεις. Aκολούθησε
η εικονογράφηση του αμερικανικού
όνειρου: το σύμβολο της Campbell’s
soup cans και της Μarilyn Monroe
από τον Andy Warhol (1928-1987),
το υπόδειγμα-τύπος της Αμερικανίδας
του ’60 και τα τυποποιημένα συνδυαστικά εσωτερικά του μπάνιου από τον
Tony Wesselman (1931-2004), τα
κόμικς του Roy Lichtenstein (19231997). Ένα πλήθος καλλιτεχνών στην
Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωραιοποίησαν την επιτήδευση της
καταναλωτικής ευτυχίας και η εποχή
συνδέεται με την διάδοση της μεταξοτυπίας. Δύο χρόνια μετά, το 1956, στο Παρίσι, στην γκαλερί Denise René, εγκαινιάστηκε
η ομαδική έκθεση « Η Κίνηση », το πρώτο
ευρωπαϊκό καλλιτεχνικό γεγονός μετά τον
δεύτερο πόλεμο με τη συμμετοχή των Agam
(1928), Bury (1922-2005), Calder (18781996), Marcel Duchamp (1887-1968),

Ένα πλήθος
καλλιτεχνών
στην Ευρώπη και
στις Ηνωμένες
Πολιτείες,
ωραιοποίησαν
την
επιτήδευση της
καταναλωτικής
ευτυχίας και η
εποχή συνδέεται
με την διάδοση
της μεταξοτυπίας
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Julio Le Parc, Η μεγάλη πορεία, 1976

Jacobsen (1912-1993), Soto 1923-2005),
Tinguely (1925-1991) και Vasarely (19061997). Η ιδέα είναι ότι αναγνωρίζουν την
κίνηση ως συστατική δομή του εικαστικού
έργου απεριόριστα μεταβλητού, ανοιχτού
σε συνεχείς παρεμβάσεις και επιδεχόμενου
να πολλαπλασιάζεται. Αντίστοιχα προς τη
μεταξοτυπία αναπτύσσονται τα πολλαπλά,
σε απεριόριστα αντίτυπα για να διαδίδεται η
τέχνη με λίγα χρήματα. Ο Νicolas Schöffer
(1912-1992) οραματίζεται την κυβερνητική
τέχνη και το 1963 τον Κυβερνητικό Πύργο, ύψους 300 μέτρων, που θα εναλλάσσει
την κίνηση και τους φωτισμούς του με τον
κυκλοφοριακό ρυθμό του Παρισιού και ο
Julio Le Parc (1928) με την Ομάδα ΄Ερευνας Οπτικής Τέχνης (GRAV), προτείνει τη
δημιουργία του έργου με τη συμμετοχή του
θεατή.
*Η Εύη Κυρμακίδου είναι εικαστικός
υποψήφια διδάκτωρ Πολυτεχνείου Κρήτης

Tom Wesselman, Μεγάλο Αμερικανικό Γυμνό, 1966

Sol Lewitt, ανοιχτός κύβος, αλουμίνιο λακέ, 105χ105χ105 εκ.

Ιστορίες με ...κάρυ!

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΚΑΡΥΠΊΔΟΥ

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.

Κώστας Γιουτίκας

Προσπαθώ να μη χάνω τα ματς του Άρη!
Τελικά, είναι ...φανατικός με ό,τι κι αν κάνει! Ο Κώστας Γιουτίκας είναι φανατικός εργάτης σε θέματα Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, ως αντιπεριφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας. Φανατικός με την οικογένεια του, με τον τόπο του και την ομάδα του. ‘Ανθρωπος που δεν «κρύβεται» για ψήφους, με όρεξη και διάθεση να
προσφέρει, με σχέδια και όνειρα για το μέλλον.

Η ενασχόληση με την Αυτοδιοίκηση ήρθε λόγω
πατέρα; Το πιθανότερο. Όταν μεγαλώνεις σε μια οικογένεια όπου οι προβληματισμοί κι οι αγωνίες για
τα ζητήματα της Αυτοδιοίκησης είναι στην «ημερήσια διάταξη», το ενδιαφέρον για τα κοινά, έρχεται ως
φυσικό επακόλουθο.
Ικανοποιημένος απ’ όσα πέτυχες ως αντιπεριφερειάρχης; Είμαι καλά με τον εαυτό μου. Δουλεύω
για να δίνω λύσεις σε καθημερινά προβλήματα,
αλλά και σε θέματα που κανείς δεν άγγιξε επί σειρά
ετών. Τα αποτελέσματα φαίνονται. Πάντως χωρίς το
….αδηφάγο τέρας της γραφειοκρατίας, θα είχα πετύχει περισσότερα.
Εύκολο ή δύσκολο κομμάτι η Ανάπτυξη και το
Περιβάλλον; Είναι μεγάλη πρόκληση, ειδικά στις
εποχές που ζούμε. Γνωρίζω όμως καλά τα αντικείμενα – λόγω επαγγέλματος - και σίγουρα δεν με φοβίζουν τα δύσκολα.
Τι έργα χρειάζεται η Θεσσαλονίκη για να πάει
μπροστά; Όλα τα μεγάλα έργα που έχει ανάγκη, π.χ.
αεροδρόμιο, λιμάνι, μετρό. Χωρίς υποδομές, η ανάπτυξη …κοιτάει αλλού. Η ενοποίηση του παραλιακού μετώπου από το Καλοχώρι έως το Αγγελοχώρι,
που βάλαμε μπροστά ως Περιφέρεια, θα προσφέρει
προοπτική και μέλλον στον τόπο.
Ενδιαφέρει «μεταπήδηση» στη Βουλή; Με τιμά
που το όνομά μου συζητείται κάθε τόσο σε πολιτικούς και δημοσιογραφικούς κύκλους. Οι βιαστικές
αποφάσεις όμως φέρνουν συχνά απρόσμενα αποτελέσματα.
Σκέφτηκες ποτέ να μετακομίσεις από τον δήμο
Δέλτα; Ποτέ. Είναι ένας τόπος πανέμορφος. Με μοναδική ποιότητα ζωής, μέσα σε μια υπέροχη φύση,
ιδανικός για να μεγαλώσεις τα παιδιά σου, και μόλις
20’ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είναι η βάση
μου.
Ποιον συμβουλεύεσαι στα δύσκολα; Όπως και
ο καθένας νομίζω, καταρχήν τους συνεργάτες μου.
Τον τελευταίο λόγο όμως τον έχει η οικογένειά μου.
Σου μοιάζει περισσότερο ο γιος ή η κόρη; Δύσκολη ερώτηση. Ο Νικόλας μου μοιάζει φυσιογνωμικά και πέραν της κοινής μας αγάπης για το πο-

δόσφαιρο, έχουμε τον ίδιο «μαθηματικό» τρόπο
σκέψης. Η Λουίζα αν και μικρότερη, ξεδιπλώνει μια
κοινωνικότητα, που ταιριάζει με τη δική μου.
Δεν θα έχανες με τίποτα όσες υποχρεώσεις κι
αν έχεις… Εξαρτάται από τη σοβαρότητα των υπο-

χρεώσεων…Πάντως η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ
να μη χάνω τα ματς του Άρη.
Θα έκρυβες τη φίλαθλη ιδιότητα σου για ψήφους; Όχι. Άλλωστε, αυτά τα πράγματα δεν κρύβονται.
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Οι Μιλγουόκι Μπακς πέρασαν στο πάνθεον της ιστορίας ματαιώνοντας το 5ο παιχνίδι
τους με τους Ορλάντο διαμαρτυρόμενοι για την αστυνομική βία στις ΗΠΑ
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΩΜΑ ΜΙΧΟ

Reportage

Πρωταθλητές... άνευ αγώνα!

Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο καλάθια, γκολ,
τάπες, πόντοι και... τίτλοι. Αυτά είναι (απλώς)
ένα μέρος του παιχνιδιού. Ο αθλητισμός πρεσβεύει πολλά και οι αθλητές είναι τα πρότυπα
εκατομμυρίων ανθρώπων στη γη. Η Μιλγουόκι
Μπακς του Γιάννη και Θανάση Αντεντοκούμπο το
βράδυ της Τετάρτης έστειλαν το πιο ηχηρό μήνυμα με την κίνησή τους να μποϊκοτάρουν το παιχνίδι με τους Ορλάντο Μάτζικ, θέλοντας με τον
τρόπο αυτό να διαμαρτυρηθούν για την αστυνομική βία στις ΗΠΑ. Μια απόφαση-σταθμός που
έφερε ντόμινο εξελίξεων και έγινε πρώτο θέμα
στον παγκόσμιο πλανήτη. Μια απόφαση που έχει
ιστορικό χαρακτήρα. Μία απόφαση που ισοδυναμεί με... τίτλο. Με ένα δαχτυλίδι εν προκειμένω.
Τα «ελάφια» βρήκαν τον πιο ξεχωριστό τρόπο
για να δηλώσουν την αγανάκτησή τους μετά το
νέο περιστατικό τυφλής αστυνομικής βίας και τη
δολοφονική επίθεση στον Τζέικομπ Μπλέικ στο
Ουισκόνσιν κάνοντας πράξη την σκέψη που είχαν κι άλλες ομάδες. Στο πλευρό τους τάχθηκαν
άπαντες. «Γάμ@@σέ το αυτό φίλε! Απαιτούμε
αλλαγή. Μας έχει αρρωστήσει αυτό», έγραψε
ο Νο. 1 παίκτης του πλανήτη και το απόλυτο
«πρόσωπο» της λίγκας, ο Λεμπρόν Τζέιμς. Λίγο
αργότερα το ίδιο έκανε και ο πρώην πρόεδρος
των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα. «Επαινώ τους παί-

κτες των Μπακς για την στάση τους να στηρίζουν
αυτά που πιστεύουν, τους προπονητές όπως τον
Ντοκ Ρίβερς, το ΝΒΑ και το WNBA που λειτουργεί
ως παράδειγμα. Χρειάζεται όλοι οι θεσμοί μας
να στηρίξουν για τις αξίες μας». Ο Μπιλ Ράσελ,
πολυνίκης με 11 δαχτυλίδια και γνωστός για την
δράση του για τα δικαιώματα των Αφροαμερικών
έγραψε: «Είμαι συγκινημένος από την κίνηση
των παικτών για το δίκιο» ενώ ο έξι φορές πρωταθλητής με τους Σικάγο Μπουλς, Σκότι Πίπεν
έγραψε: «Η δύναμη των Μπακς. Η δύναμη των
Μαύρων. Μόνο σεβασμός στην απόφαση των
Μπακς». Ο αρχηγός των «Κακών Παιδιών» του
Ντιτρόιτ και πρωταθλητής, Αιζάια Τόμας ανέφερε: «Ευχαριστώ Γιάννη Αντετοκούμπο, Μπακς»,
ενώ ο Ντουέιντ Ουέιντ έγραψε: «Υπερήφανος για
τους παίκτες». Ακόμα και τα media στην Ελλάδα
κατακλύστηκαν με μηνύματα συμπαράστασης
προς τον δικό μας Γιάννη Αντεντοκούμπο και
της ομάδας που αγωνίζεται. Την κίνηση αυτή
των Μπακς την κάνει ακόμα πιο σπουδαία το
γεγονός του ότι δεν είχαν ενημερώσει ούτε καν
τους ιδιοκτήτες της ομάδας. Οι Μαρκ Λάσρι, Ουές
Έντενς και Τζέιμι Ντίναν με δήλωσή τους ανέφεραν: «Στηρίζουμε απόλυτα τους παίκτες μας
και την απόφαση που πήραν. Παρότι δεν ξέραμε
κάτι νωρίτερα, θα είχαμε συμφωνήσει μαζί τους

αν το γνωρίζαμε. Ο μοναδικός τρόπος να φέρεις
αλλαγή είναι να ρίξεις το... φως πάνω στις φιλετικές αδικίες που συμβαίνουν μπροστά μας. Οι
παίκτες μας το έκαναν και θα συνεχίσουμε να
τους στηρίζουμε και να απαιτούμε υπευθυνότητα και αλλαγή». Ακολούθως η Λίγκα, προχώρησε στην αναβολή όλων των υπολοίπων αγώνων
που ήταν προγραμματισμένοι να διεξαχθούν
στην «φούσκα» του Ορλάντο. Έπειτα, ακολούθησε ένα meeting ωρών μεταξύ των αθλητών
των ομάδων που βρίσκονται στα πλέι οφ και των
προπονητών. Κάποια στιγμή στο τραπέζι έπεσε
ακόμα και η άποψη να σταματήσει πρόωρα η
σεζόν. Ο απόλυτος κλονισμός. Υπέρ της απόφασης αυτής τάχθηκαν οι Κλίπερς και οι Λέικερς,
δηλαδή τα δύο μεγάλα φαβορί της Δύσης, αφού
ψήφισαν υπέρ της διακοπής της σεζόν ή για την
ακρίβεια, υπέρ της πρόωρης ολοκλήρωσής της.
Τελικώς αποφασίστηκαν να συνεχιστούν τα play
offs. Το μόνο σίγουρο είναι πως όπως - τότεστους Ολυμπιακούς αγώνες του 1968 με τους
δύο μαύρους αθλητές που ύψωσαν τη γροθιά
τους πάνω στο βάθρο, έτσι και τώρα η απόφαση
των Μπακς θα καταγραφεί στην Ιστορία του Παγκόσμιου αθλητισμού ως μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του αθλητισμού.

Το παιδί - «θαύμα» του ΠΑΟΚ, Χρήστος Τζόλης
χάρισε πρόκριση με τεράστια οικονομικά οφέλη

Made in Europe... ξανά

Στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο ο Χρήστος Τζόλης πήρε
τον ΠΑΟΚ από το χέρι και με τα δύο δικά του γκολ (είχε
και ασίστ) τον έστειλα από το βράδυ της Τρίτης στους
ομίλους του Europa League (το λιγότερο) και κράτησε
ζωντανό το μεγάλο όνειρο της πρόκρισης στους «χρυσοφόρους» ομίλους του Champions League.
Ο Τζόλης με το επίτευγμά του αυτό έγινε ο νεότερος
σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ στο Πρωταθλητριών/
Τσάμπιονς Λιγκ. Είναι 18 ετών έξι μηνών και 26 ημερών
και πήρε το ρεκόρ από τον Δημήτρη Λημνιό, που ήταν 20
ετών 2 μηνών και 13 ημερών, όταν σκόραρε στο ΠΑΟΚ Σπάρτακ Μόσχας στις 8/8/2018.
Επίσης, ο νεαρός επιθετικός έγινε ο τρίτος νεότερος
σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά Κύπελλα
(18 ετών έξι μηνών 26 ημερών). Μικρότερος από όλους
είναι ο Στέλιος Πόζογλου, 17 ετών 10 μηνών 20 ημερών,
ενώ ακολουθεί ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης 18 ετών ενός
μήνα 11 ημερών.
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ EUROPA LEAGUE
ΚΑΙ 8 ΕΚ. ΕΥΡΩ
Μία ημέρα πριν τον αγώνα με την Μπεσίκτας, τόσο ο
Αμπέλ Φερέιρα, όσο και ο Δημήτρης Πέλκας, είχαν σταθεί
στην ανάγκη του ΠΑΟΚ να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές
διοργανώσεις και συνάμα να βάλει «ζεστό» χρήμα στα
ταμεία του.
Ο Δικέφαλος του Βορρά, τα κατάφερε και πλέον ότι
κι αν γίνει στο παιχνίδι της επόμενης φάσης θα έχει εξασφαλίσεις μίνιμουμ την συμμετοχή του στους ομίλους
του Europa League. Οπερ σημαίνει πως θα παίζει στην
Ευρώπη (τουλάχιστον) μέχρι τον Δεκέμβριο.
Παράλληλα, ενίσχυσε το ταμείο του με χρήμα, το
οποίο είχε ανάγκη στην προσπάθεια που κάνει να αποφύγει τον βραχνά του FFP.
Συγκεκριμένα, οι «ασπρόμαυροι» θα εισπράξουν
2.920.000 ευρώ από την είσοδο στο Europa League,

ενώ 2.777.130 ευρώ του αναλογούν από το coefficient
payment για τους ομίλους της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης.Επιπλέον στα ποσά αυτά, μπορεί
κανείς να συνυπολογίσει και περίπου 2.000.000 ευρώ
από το market pool.
Οι οικονομικές απολαβές θα είναι ακόμα μεγαλύτερες
για τον ΠΑΟΚ αν καταφέρει να φτάσει μέχρι τα playoffs
του Champions League, αφού σε αυτή την περίπτωση θα
δει να προστίθενται στα ταμεία του 5.000.000 ευρώ επιπλέον.
Τέλος, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να προκριθεί στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης τότε
θα έχει εξασφαλίσει ένα ποσό γύρω στα 12.000.000
ευρώ. Πολλά λεφτά που θα απεγκλωβίσουν τον ΠΑΟΚ
από τον βραχνά του Financial Fair Play.
ΜΠΕΝΦΙΚΑ, ΓΑΝΔΗ Η ΔΥΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ
Ο Δικέφαλος του Βορρά, τη Δευτέρα θα μάθει την
αντίπαλό του στο πλαίσιο της γ’ προκριματικής φάσης
του Europa League. Mπενφίκα, Δυναμό Κιέβου και Γάνδη
είναι οι τρεις υποψήφιες αντίπαλοί του, σε ένα επίσης νοκ
άουτ παιχνίδι, που δίνει στον νικητή... εισιτήριο πρόκρισης στα πλέι οφ του Champions League.
Η έδρα του μονού αυτού αγώνα θα καθοριστεί από
την κλήρωση, με την ομάδα που θα βγει πρώτη από την
κληρωτίδα να είναι και η γηπεδούχους.
Η Μπενφίκα του Ζόρζε Ζεζούς που είναι και η πιο
ισχυρή αντίπαλος, μόνο άγνωστη δεν είναι για τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης, αφού ο ΠΑΟΚ είχε αντιμετωπίσει
τους Πορτογάλους και πριν από δύο χρόνια.
Όσον αφορά την Δυναμό Κιέβου, οι Ουκρανοί έχουν
στον πάγκο του, τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, που λόγου
του υιού του Ραζβάν έχει ιδιαίτερο δέσιμο με τον ΠΑΟΚ,
ενώ τέλος στον πάγκο της Γάνδης βρίσκεται ένας πρώην
ασπρόμαυρος ο Ρουμάνος Λάζλο Μπόλονι.

αθλητισμός
Η πρόκριση του ΠΑΟΚ
και η αναγκαία ενίσχυση

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ
Ο στόχος του ΠΑΟΚ την προηγούμενη Τρίτη,
στον αγώνα κόντρα στη Μπεσίκτας, ήταν η πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Με
δεδομένο ότι με δύο μονούς αγώνες κι έναν διπλό
παίρνει ο «Δικέφαλος» το εισιτήριο στους πολυπόθητους ομίλους, η φετινή διαδικασία φαντάζει ως
μία ξεχωριστή πρόκληση.
Ο πρώτος στόχος, επιτεύχθηκε. Ο ΠΑΟΚ ό,τι κι
αν γίνει από εδώ και πέρα θα έχει μία θέση στους
ομίλους του Europa League και εξασφαλισμένα 10
εκατ. ευρώ. Κι αν αυτό θεωρείται κάτι σημαντικό
για τον ΠΑΟΚ υπάρχουν κι άλλα καλά νέα για την
ομάδα του Φερέϊρα. Η απόδοση του νεαρού Τζόλη
που σκόραρε δύο φορές και η εμπιστοσύνη διαρκείας που δείχνει ο Πορτογάλος στον Μιχαηλίδη.
Επιλογές οι οποίες δικαίωσαν πέρα ως πέρα τον
προπονητή του ΠΑΟΚ και εκτόξευσαν την τιμή τους
στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Κέρδος ανεκτίμητο για μία ομάδα η οποία έχει επενδύσει πολλά στις
υποδομές, αλλά δεν κατάφερε μέχρι τώρα να πάρει
ανταποδοτικά ισάξια κέρδη. Ούτε οικονομικά, ούτε
αγωνιστικά. Τώρα πλέον τα πράγματα είναι εντελώς
διαφορετικά. Ο Φερέϊρα προφανώς γνωρίζοντας
ότι η παραμονή του κρίνεται από τα αποτελέσματα
αποφάσισε να κάνει αυτό που του υποδεικνύει η συνείδηση του. Παράταξε ενδεκάδα η οποία είχε «φρέσκα» πρόσωπα και του βγήκε το στοίχημα.
Ο ΠΑΟΚ όμως έχει κι άλλη δουλειά από εδώ και
πέρα. Ο στόχος της παρουσίας της ομάδας στους
ομίλους του Champions League εξακολουθεί να
εξιτάρει τους πάντες στον οργανισμό του «Δικεφάλου», αλλά η επίτευξη του ονείρου επιβάλει ενίσχυση της ομάδας. Τα όσα έκανε ο ΠΑΟΚ στον αγώνα
με την Μπεσίκτας δεν θα πρέπει να… υπνωτίσουν
κανέναν. Η συνέχεια είναι δυσκολότερη και η ομάδα χρειάζεται ρόστερ με περισσότερες ποιοτικές
επιλογές. Αλλωστε υπάρχει και το Πρωτάθλημα στο
οποίο επίσης ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να εμφανισθεί δυνατός.Με δεδομένο μάλιστα ότι εχθρός του καλού
είναι το καλύτερο, η μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας είναι περίπου αναγκαία.
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opinion
Υπάρχει, κολλάει, αλλά... ξεκολλήστε
ΓΡΆΦΕΙ
Ο ΘΩΜΆΣ ΜΊΧΟΣ

«Ναι, έχω κορωνοϊό». Η αμέσως επόμενη ερώτηση που φυσικά μοιάζει με πολλές
μαζί: «Και; Πως είναι; Τι είχες; Τι σου είπαν;».
Και κάπως έτσι ξεκινάει η δική μου προσωπική εμπειρία. Η αλήθεια είναι πως ουδέποτε
συνηθίζω να αναφέρομαι επί προσωπικού,
θα κάνω μία εξαίρεση.
Καλοκαίρι 2020. Περίεργο και συνάμα
διαφορετικό για όλους μας. Ο ιός είναι εδώ.
Ζει ανάμεσα μας. Καραδοκεί. Και δεν κάνει
διακρίσεις. Την τελευταία ημέρα των διακοπών μου χτύπησε και την δίκη μου πόρτα.
Απροειδοποίητα. Όπως συμβαίνει σχεδόν σε
όλους.
Συνέβη και έπρεπε να το αντιμετωπίσω.
Τα πώς και τα γιατί; Αν το προκάλεσα;
Αν έλαβα όλα τα μέτρα; Αν θα μπορούσα να προστατευτώ καλύτερα; Δυστυχώς ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω και ποτέ
εκ των υστέρων δε θα μάθουμε τι θα
γινόταν...εκ των προτέρων.
Τρεις ημέρες μετά την επιστροφή
μου εμφανίζονται τα πρώτα (ήπια)
συμπτώματα. Δέκατα, μυαλγίες και
πονοκέφαλος, απώλεια γεύσης και
όσφρησης. Οι πρώτες σκέψεις: «Λες
να κόλλησα;». Την επομένη τεστ. Αποτέλεσμα: αρνητικό. Τα συμπτώματα
επιμένουν. Νέο τεστ: θετικό. Και η καραντίνα 14 ημερών έχει ήδη ξεκινήσει.
Στη δική μου περίπτωση τα συμπτώματα
πέρασαν έπειτα από τρεις ημέρες και (ευτυχώς) νόσησα πολύ ελαφριά. Αν καταφέρεις και ξεπεράσεις το ψυχολογικό σοκ του
εγκλεισμού, τότε ακόμα καλύτερα, ο χρόνος
κυλάει νεράκι...
Φυσικά, από την πρώτη κι όλας στιγμή
έπραξα με βάση το πρέπον και τις οδηγίες
του ΕΟΔΥ (που οι γραμμές του είναι 24ώρες
το 24ώρο διαθέσιμες προς όλους, όντας
έτοιμοι και ευγενικοί οι άνθρωποί του να σου
απαντήσουν και να λύσουν κάθε απορία σου
οποιαδήποτε ώρα κι αν καλέσεις) ενημερώνοντας όλους όσοι ήρθαν σε επαφή μαζί μου
τις προηγούμενες ημέρες πως βρέθηκα θετικός στον ιό.
Όπως προείπα, ήμουν από τους τυχερούς
που το πέρασαν πολύ ανεπαίσθητα και χωρίς περαιτέρω επιπλοκές του ιού.

Ο κορωνοϊός και
οι επιπτώσεις
του μέσα από την
προσωπική μου
περιπέτεια

Το διάστημα της παραμονής μου στο
σπίτι διάβασα πολλά, άκουσα περισσότερα
και προσπάθησα να κρατήσω... λίγα. Από
τη δίκη μου εμπειρία θα σας πω το εξής: για
30 29.08.2020

όσους ενδεχομένως (λίγους ελπίζω) αναρωτιέστε αν όντως υπάρχει ο ιός η απάντηση
είναι πως ναι, υπάρχει και ναι, κολλάει.
Αλλά ξεκολλήστε...
Οποίος νοσεί δεν το επιδιώκει, δεν το επιθυμεί, ούτε και θέλει να το μεταδώσει. Το να
είσαι φορέας του ιού για 14 ημέρες σαφώς
και δεν σε κάνει μάγκα έναντι των υπολοίπων, ούτε όμως και δακτυλοδεικτούμενο.
Εξάλλου μιλάμε για μία πανδημία.
Σταματήστε λοιπόν να φέρεστε επικριτικά σε όσους έτυχε απλώς να κολλήσουν
έναν ιό με τεράστια μεταδοτικότητα. Σταματήστε να κρίνετε και να χαρακτηρίζετε. Ενημερωθείτε σωστά, τηρήστε τους απλούς κανόνες υγιεινής, προφυλαχθείτε και ακούστε
τους ειδικούς για να αποφύγετε (όλοι) την
περιπέτεια αυτή.
Τηρείτε τα μέτρα ατομικής προστασίας

και αν σας επισκεφθεί ο ιός δείξτε ακόμα μεγαλύτερη κοινωνική ευθύνη. Μείνετε σπίτι.
Μην έρχεστε σε επαφή με κανέναν. Η υπομονή εξάλλου είναι αρετή. Μείνετε μέσα για
τους γύρω σας. Τους γονείς σας, τους παππούδες σας, τους συναδέλφους σας, τους
φίλους σας.
Όλοι έχουμε από μία άποψη. Όπως σε
όλο τον κόσμο έτσι και στην Ελλάδα. Μετά
τους αμέτρητους «προπονητές» της κερκίδας, υπάρχουν και οι «λοιμωξιολόγοι».
Καταλήγοντας και ορμώμενος από τη
δίκη μου (κατά κάποιο τρόπο) περιπέτεια
θέλω να πω πως δεν χρειάζεται να χτυπήσει
την πόρτα σας ο ιός για να πιστέψετε και να
ακολουθείτε τους κανόνες. Ο ιός υπάρχει, είναι εδώ, είναι δίπλα σας, είναι επικίνδυνος
και πρέπει να προφυλάσσεστε για τον εαυτό
σας και τους γύρω σας.
Υγεία σε όλους!

Πού θα μας βρείτε

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 Χριστοφορίδης 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

σημεία διανομής

Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα café της Λ. Νίκης και της Αριστοτέλους (από Εγνατίας μέχρι Παραλία), αλλά και σε όλα τα δημαρχεία, επιμελητήρια, στο αεροδρόμιο
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», στο Δικαστικό και Αστυνομικό Μέγαρο. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέλους με Τσιμισκή, στη Βούλγαρη, στη ΧΑΝΘ και στο φανάρι του Νοσοκομείου του Αγ. Παύλου.
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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