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Μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη που έχει ψηλά στην ατζέντα της 
κυβερνητικής πολιτικής, ανάπτυξη και έργα στην πόλη. Κατ’ ιδίαν 
συναντήσεις για την πορεία σε Μετρό, ΟΑΣΘ, Εγνατία Οδό, ΔΕΘ.
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Τα νησιά και ο Ταγίπ Ερντογάν

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τούρκος πρόεδρος βάζει στο… μάτι τα ελληνικά νησιά. Και δεν 
είναι ο μόνος Τούρκος πολιτικός ή στρατιωτικός που δεν πιστεύει ότι έπρεπε να πάρουν κάτι… παρα-
πάνω στη Συνθήκη της Λωζάννης, ώστε το Αιγαίο να μην είναι ελληνική λίμνη. Κάτι βέβαια που δεν 
ισχύει, αλλά έτσι το βλέπει με έντονο φοβικό σύνδρομο το βαθύ κράτος της Τουρκίας. 

Γι’ αυτό και στρατηγικά είχαν επιλέξει είτε την υποβάθμισή τους σε ό,τι αφορά την ύπαρξη υφα-
λοκρηπίδας και ΑΟΖ σε αυτά είτε να «γκριζάρουν» περιοχές του Αιγαίου με διάφορα τερτίπια. 

Τον τελευταίο καιρό ανακάλυψαν ότι η Ελλάδα παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάννης εξοπλί-
ζοντας τα νησιά της. Δεν θα αναφερθούμε στο φαιδρό της υπόθεσης, ότι η Τουρκία έχει καταργήσει 
εμπράκτως τη Συνθήκη σε Ίμβρο και Τένεδο και ότι ο Ταγίπ Ερντογάν ζητά την κατάργησή της, αλλά 
στην ουσία της υπόθεσης, τού γιατί η Ελλάδα αναγκάστηκε να προστατέψει τα νησιά της.

Να ξεκαθαρίσουμε, πρώτα από όλα, τα αυτονόητα ακόμη και για τους πρωτοετείς των διεθνών 
σχέσεων. 

Τα νησιά, όπως και η ηπειρωτική χώρα, έχουν δικαιώματα σε υφαλοκρηπίδα, χωρικά ύδατα και 
ΑΟΖ. Αυτό η Τουρκία δεν το δέχεται, αλλά για κακή της τύχη υπάρχει ο κανόνας του Διεθνούς Δικαί-
ου. Αυτό αναγράφεται στη σύμβαση για το θαλάσσιο Δίκαιο του 1983. Και μπορεί η Τουρκία να μην 
την υπέγραψε, αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα. 

Ας έρθουμε τώρα στο θέμα του εξοπλισμού των νησιών του Αιγαίου. Πότε το έπραξε αυτό η 
Ελλάδα; Μετά από τη σύσταση της στρατιάς του Αιγαίου από την Τουρκία ! Ποιος είναι ο λόγος που 
η Τουρκία, εκτός του πλαισίου του ΝΑΤΟ, ίδρυσε τη στρατιά του Αιγαίου; Πρόκειται για μία στρατιά 
που στρέφεται κατά της Ελλάδας. Αυτό είναι το πρώτο. Και ο δεύτερος λόγος για τον οποίο η Ελλάδα 
εξόπλισε τα νησιά του Αιγαίου είναι ότι μετά την εισβολή της Τουρκίας το 1974 στην Κύπρο, και την 
παράνομη κατοχή του 40% του νησιού, η Άγκυρα επιβεβαίωσε ότι δεν διστάζει να παραβιάσει το 
Διεθνές Δίκαιο και να εισβάλει σε μια άλλη χώρα.

Δικαίως λοιπόν, όπως έχει πει πολλές φορές και με επιχειρήματα ο τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
κ. Προκόπης Παυλόπουλος, η Ελλάδα φρόντισε να πράξει το αυτονόητο για κάθε κράτος, να προ-
στατέψει τα δικά της εδάφη, τα δικά της νησιά, από έναν αδίστακτο εισβολέα, όπως είναι η Τουρκία. 

Και αυτό, το αυτονόητο, καλό είναι η Ελλάδα να το κάνει κατανοητό σε όλους εκείνους που δεν 
το έχουν ακόμη καταλάβει.

Εάν πράγματι η Τουρκία πιστεύει στη Συνθήκη της Λωζάννης, ας πράξει πρώτη αυτά που εκείνη 
έχει υπογράψει σε Ίμβρο, Τένεδο, να διαλύσει τη στρατιά του Αιγαίου, να αποσύρει τις δυνάμεις κα-
τοχής από ένα άλλο κράτος, όπως είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, και να εγγυηθεί ότι οι Έλληνες, οι 
χιλιάδες Ρωμιοί όπως τους αποκαλούν, που αναγκάστηκαν να φύγουν από τις εστίες τους (οι απόγο-
νοί τους πλέον) να μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια και ελευθερία στον τόπο τους.

Ας τα κάνει αυτά και ύστερα συζητάμε για το πώς θα προστατέψουμε τα ελληνικά νησιά του 
Αιγαίου. Τι λέτε, γείτονες; Είστε έτοιμοι για μια τέτοια συζήτηση; Έστω και καζάν-καζάν; Όχι τίποτε 
άλλο, αλλά να έχουμε και εμείς μια ατζέντα στον διάλογο…

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Eστιατόριο-Πατσατζίδικο ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 
tsarouxas_thessaloniki

Ολύµπου 78 - Τηλ.: 2310.271.621

Το εστιατόριο πατσατζίδικο Τσαρούχας, 
µε γνώµονα την προστασία όλων, 
πραγµατοποίησε την Πέµπτη 20/08/2020 
µοριακό τεστ ανίχνευσης του ιού covid-19 
στους 16 εργαζόµενους, 
συµπεριλαµβανοµένης και της διεύθυνσης, 
των οποίων τα αποτελέσµατα ήταν αρνητικά.

Τηρούµε τις αποστάσεις 
που ορίζει ο νόµος 

για την ασφάλεια όλων 

Eξυπηρετούµε πακέτο 
τις ώρες 00:00 - 07:00 

Σας περιµένουµε καθηµερινά 
για να συνεχίσουµε το ταξίδι µας 

στην ελληνική παραδοσιακή κουζίνα... 

...µε ασφάλεια! 

Επιστρέφουµε µε ασφάλεια
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Τ Ο Υ 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ 

Μ Ι Χ Α Λ Ο Υ *

Η αποκατάσταση της κοινωνικής συνο-
χής και η διασφάλιση συνθηκών αξιοπρε-
πούς διαβίωσης για τους πολίτες, ήταν και 
παραμένει μια από τις μεγαλύτερες προκλή-
σεις για την Ελλάδα, μετά από μια δύσκολη 
δεκαετία οικονομικής ύφεσης και δυσπραγί-
ας. Όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
ακόμα και πριν την εκδήλωση της πανδημί-
ας, ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινω-
νίας εξακολουθούσε να βιώνει μια δύσκολη 
πραγματικότητα. 

Με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Ει-
σοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των 
Νοικοκυριών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το 2019 το 30% 
του πληθυσμού της χώρας, δηλαδή περίπου 

3,45 εκατ. άτομα, βρισκόταν σε κίνδυ-
νο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλει-
σμού. Επιπλέον, ανήλθε στο 16,2% το 
ποσοστό των πολιτών που, λόγω της 
οικονομικής τους κατάστασης στερού-
νται βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το 9,3% του πλη-
θυσμού δήλωσε ότι υπήρξε περίπτω-
ση, κατά την διάρκεια των τελευταίων 
12 μηνών, που πραγματικά χρειάστηκε 
ιατρική εξέταση ή θεραπεία για πρό-
βλημα υγείας και δεν υποβλήθηκε σε 
αυτήν. Για τους πολίτες που διαβιούν 
κάτω από το όριο της φτώχειας, το 
ποσοστό αυτό ανήλθε σε 19,5%. Το 
17,9% του συνόλου των νοικοκυρι-
ών δηλώνουν οικονομική αδυναμία 
να έχουν ικανοποιητική θέρμανση το 
χειμώνα, ενώ το 73,0% των φτωχών 
νοικοκυριών και το 42,2% των μη 
φτωχών δηλώνει οικονομική δυσκο-
λία να αντιμετωπίσει έκτακτες, αλλά 
αναγκαίες δαπάνες ύψους, περίπου, 
380 ευρώ.

Η εκδήλωση της υγειονομικής 
κρίσης είναι βέβαιο ότι θα επιδεινώσει 
τα δεδομένα όσον αφορά τα επίπεδα 
φτώχειας στη χώρα μας, δοκιμάζοντας 
το εισόδημα και το βιοτικό επίπεδο 
ενός μεγάλου αριθμού πολιτών. Είναι 
απαραίτητο, λοιπόν, να υπάρξουν γεν-

ναίες πολιτικές και δράσεις από την πλευρά 
της Πολιτείας, για να μετριαστεί το νέο σοκ 
που προκαλεί η πανδημία στην εργασία και 
στην κοινωνία. Μεταξύ αυτών, θα πρέπει να 
είναι η επιδότηση της εργασίας και η επέν-
δυση σε δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτι-
σης, επαγγελματικού αναπροσανατολισμού, 
επανακατάρτισης και ενθάρρυνσης της κι-
νητικότητας των εργαζομένων. Επίσης, θα 

πρέπει να εξεταστούν μέτρα όπως η αύξηση 
του ετήσιου προϋπολογισμού για το Ελά-
χιστο Εγγυημένο Εισόδημα, καθώς και του 
αριθμού των πολιτών που καλύπτονται από 
αυτό, η εφαρμογή προγράμματος δωρεάν 
προληπτικών εξετάσεων με κάλυψη από τον 
ΕΟΠΠΥ, η αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων 
για την άμβλυνση του προβλήματος των 
αστέγων, αλλά και η οικονομική ενίσχυση 
της οικογένειας, με στοχευμένες φορολογι-
κές ελαφρύνσεις και επιδότηση συγκεκριμέ-
νων, βασικών υπηρεσιών.  

Πολιτεία, αγορά και κοινωνικοί εταίροι 

θα πρέπει τώρα να ενώσουν δυνάμεις, ώστε 
να μετριαστούν οι οικονομικές επιπτώσεις 
της πανδημίας και να προστατευθούν οι συ-
μπολίτες μας που είναι περισσότερο ευάλω-
τοι στη φτώχεια και την περιθωριοποίηση. 
Είναι σημαντικό να κάνουμε τώρα ό,τι περνά 
από το χέρι μας, για να διασφαλίσουμε ότι σε 
αυτή τη νέα εθνική προσπάθεια ανάκαμψης, 
κανείς δεν θα μείνει πίσω. 

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόε-
δρος του εμπορικού και βιομηχανικού επι-
μελητηρίου Αθηνών 

Είναι απαραίτητο, 
να υπάρξουν 

γενναίες 
πολιτικές και 
δράσεις από 

την πλευρά της 
Πολιτείας, για 
να μετριαστεί 

το νέο σοκ που 
προκαλεί η 

πανδημία στην 
εργασία και στην 

κοινωνία.

opinion

Να μη μείνουν πίσω
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Όσον αφορά την πορεία των σημαντικών έργων στη 
Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός είχε κατ’ ιδίαν συναντή-
σεις με το σύνολο των διοικήσεων που εκπροσωπούν τις 
εταιρίες που εμπλέκονται στα έργα.

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Τάσος Τζήκας ενη-
μέρωσε τον πρόεδρο της κυβέρνησης για το θέμα της 
ανάπλασης του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλο-
νίκης. Όπως υπογράμμισε «είμαστε εντός προγραμματι-
σμού. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται το προεδρικό διάταγμα 
το οποίο υα υποβληθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 
Εμείς είμαστε έτοιμη όσον αφορά το διαγωνισμό. Δια-
πραγματευόμαστε με τη παγκόσμια ένωση Αρχιτεκτόνων, 
την επιτροπή αξιολόγησης, νομίζω την επόμενη εβδο-
μάδα θα ολοκληρώσουμε. Την επόμενη εβδομάδα θα 
έχουμε επίσης την προκήρυξη του διαγωνισμού στο site 
της έκθεσης και μέχρι τέλος του μήνα θα προκηρυχτεί ο 
Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός».

Για το έργο που έγινε του τελευταίους 12 μήνες ενη-
μέρωσε τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ Γιώρ-
γος Σκόδρας.  « Για τη περιαστική ζώνη, από τα μέσα της 
άνοιξης έχει ολοκληρωθεί η προσπάθεια με τη σύμβαση 
των ΚΤΕΛ, όπου πλέον εκτελείτε το 100% της αστικής 
συγκοινωνίας», δήλωσε.

Περνώντας στο θέμα της αύξηση του στόλου των 
αστικών ο κύριος Σκόδρας υπογράμμισε πως μέχρι τα 
Νοέμβριο θα συνολικά στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσ-
σαλονίκης θα κυκλοφορούν 500 με 550 λεωφορεία σε 
καθημερινή βάση. «Έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός 
για τη μίσθωση 180 λεωφορείων για την εξυπηρέτηση 
των συγκοινωνιών μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα. 
Ήδη ξεκίνησε σταδιακά η παραλαβή τους και ταυτόχρο-
να παρελήφθησαν και τα πρώτα τέσσερα λεωφορεία από 
αυτά που προμηθεύτηκε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Αυτά 
(σ.σ. 18 σύνολο) μέχρι τέλος του μήνα θα έχουν ενταχθεί 
στο στόλο». Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του 
υπουργείου Υποδομών και του ΟΑΣΘ, θα κυκλοφορύν 
στη Θεσσαλονίκη περισσότερα αστικά λεωφορεία από ότι 
έχουν κυκλοφορήσει ποτέ.

Ο κύριος Γιώργος Κωνσταντόπουλος και με την 
δεύτερη ιδιότητα του, ως προέδρου της Εγνατία Οδός 
ΑΕ, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για την πορεία των 
έργων αρμοδιότητας της εταιρίας και πιο συγκεκριμέ-
να ανέφερε πως έχουν μπει οι υπογραφές για να λυθεί 
το θέμα του «ορφανού» χιλιομέτρου στην εθνικής Οδό 
Θεσσαλονίκη-Ποτίδαια και να γίνουν οι απαραίτητες ερ-
γασίες. Επίσης, υπεγράφη το έργο Θέρμη-Γαλάτιστα και 
δημοπρατήθηκε αυτό της 6ης προβλήτας του λιμανιού 
Θεσσαλονίκης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εγνατίας 
Οδού γνωστοποίησε πως όλα είναι έτοιμα ώστε να υπο-
γράψουν δανειακή σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφο-
ρών, για την υλοποίηση προγράμματος οδικής ασφάλει-
ας σε όλη την Ελλάδα. 

Στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις για την πορεία των έργων 
συμμετείχαν οι επικεφαλής του Μετρό Θεσσαλονίκης, 
του ΟΑΣΘ, της Εγνατίας Οδού, της ΔΕΘ-HELEXPO, του 
ΟΛΘ, του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για το γήπεδο ΠΑΟΚ, 
του THESS INTEC και για το Μητροπολιτικό Πάρκο Δήμου 
Παύλου Μελά, ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Δε-
μουρτζίδης. Κατά τη διάρκεια των συσκέψεων, ανάλογα 
με το αντικείμενο, παρευρέθηκαν, ακόμη, ο Υπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής, ο 
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για 
την Έρευνα και Τεχνολογία, Χρίστος Δήμας, ο Γενικός 
Γραμματέας Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, ο Περι-
φερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζι-
κώστας και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος 
Ζέρβας. 

Οριστική έξοδος από τη κρίση μόνο 
με εξεύρεση θεραπείας - Τουλάχιστον ακόμη 

έξι δύσκολοι μήνες μπροστά μας 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχασε την ευκαιρία να 

αναφερθεί ακόμη φορά στην πανδημία. Χωρίς να ωραι-
οποιεί καταστάσεις, έκανε λόγο για τουλάχιστον ακόμη 
έξι δύσκολους μήνες, δηλώνοντας συγκρατημένα αι-
σιόδοξος για τα χρονοδιαγράμματα που αφορούν την 
διαθεσιμότητα εμβολίων. Πιο συγκεκριμένα ο πρωθυ-
πουργός δήλωσε «με την καλή ελπίδα ότι θα ξεπερά-
σουμε γρήγορα την κρίση του κορωνοϊού. Τονίζω ότι 
οριστικά θα βγούμε από αυτήν την κρίση μόνο όταν θα 
βρεθεί μια αποτελεσματική θεραπεία ή και ένα εμβόλιο. 
Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος για τα χρονοδιαγράμμα-
τα ως προς την διαθεσιμότητα εμβολίων που θα έχουμε 
ως Ελληνική Κυβέρνηση. Αλλά ξέρουμε ότι έχουμε κατ’ 
ελάχιστον έξι δύσκολους μήνες μπροστά μας. Και γι’ αυτό 
είμαστε εδώ, για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία, 
τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Θα ξεπεράσουμε και αυτή τη 
δυσκολία και το 2021 ελπίζω ότι θα έχουμε αφήσει ορι-
στικά πίσω μας αυτή την κρίση και θα έχουμε βάλει ήδη 
τα θεμέλια για μια πολύ ουσιαστική, μια πολύ ρωμαλέα 
ανάπτυξη».

Για Μετρό, ΟΑΣΘ, Εγνατία Οδό και ΔΕΘ 

Κατ’ ιδίαν συναντήσεις του πρωθυπουργού 
για την πορεία των έργων
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Ανάπτυξη και έργα - Διαδοχικές συσκέψεις-ενημέρωση για τα πάντα 
ήθελε ο πρωθυπουργός

Ψηλά στην ατζέντα της κυβερνητικής 
πολιτικής η Θεσσαλονίκη 

Την ενδιαφέρον του για την Θεσσαλονίκη έδειξε 
έμπρακτα για ακόμη μια φορά ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης, ο οποίος παρά την πανδημία και την 
αυξημένη διασπορά που αντιμετωπίζει η χώρα μας, η 
οποία συνοδεύεται και από μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, 
φροντίζει να ενημερώνεται και να μην μένει πίσω κανέ-
νας σχεδιασμός που αφορά τα μεγάλα έργα και την ανα-
πτυξιακή προοπτική της πόλης. Παράλληλα, συναίνεσε 
στην διοργάνωση ενός πολιτικο-οικονομικού φόρουμ, το 
οποίο θα στηρίξει με την παρουσία του, ώστε να πραγ-
ματοποιήσει την καθιερωμένη ομιλία του και την επίσης 
καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, κάθε Σεπτέμβρη.

Ο πρωθυπουργός, βρέθηκε σχεδόν μια εβδομάδα 
πριν την ημερομηνία έναρξης του Thessaloniki Helexpo 
Forum, στη Θεσσαλονίκη και πραγματοποίησε στο Δι-
οικητήριο, στην έδρα του υφυπουργείου Μακεδονί-
ας-Θράκης, μπαράζ διαδοχικών συσκέψεων, στις οποίες 
συμμετείχαν όλοι οι βουλευτές Θεσσαλονίκης του κυ-
βερνώντος κόμματος, πλην του πρώην πρωθυπουργού 
Κώστα Καραμανλή, εκπρόσωποι παραγωγικών και επι-
στημονικών φορέων, ενώ αφιέρωσε και χρόνο για κατ’ 
ιδίαν συναντήσεις ώστε να ενημερωθεί για την πορεία 
των μεγάλων έργων στη Θεσσαλονίκη. 

Οικοδεσπότης ο Υφυπουργός Εσωτερικών με αρμοδι-

ότητα Μακεδονία και Θράκη Θεόδωρος Καράογλου, ενώ 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνόδευαν και παρευρέθησαν 
στη σύσκεψη ο Υφυπουργός αρμόδιος για την Έρευνα και 
Τεχνολογία Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός παρά τω Πρω-
θυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητι-
κού Έργου Άκης Σκέρτσος. Παρούσα και η Διευθύντρια 
του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Μα-
ρία Αντωνίου. 

Ο πρωθυπουργός σε δηλώσεις του μετά το πέρας 
των συσκέψεων χαρακτήρισε γλυκόπικρη την φετινή 
επίσκεψη του στη Θεσσαλονίκη, καθώς ακυρώθηκε η δι-
οργάνωση της 85ης ΔΕΘ και πιο συγκεκριμένα ανέφερε 
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«αναγκαστήκαμε να πάρουμε μια δύσκολη απόφαση να 
ακυρώσουμε την 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για 
λόγους απολύτως ευνόητους και κατανοητούς. Επέλεξα, 
όμως, να βρεθώ στη Θεσσαλονίκη το επόμενο Σαββα-
τοκύριακο, να εκφωνήσω την παραδοσιακή μου ομιλία 
στους παραγωγικούς φορείς, στην οποία θα παρουσιάσω 
το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για τους επόμε-
νους δώδεκα μήνες, να κάνω την καθιερωμένη συνέ-
ντευξη Τύπου». 

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο αντικείμενο των 
συναντήσεων δηλώνοντας «είχαμε την ευκαιρία, σήμε-

ρα, σε μία σειρά συναντήσεων με τους παραγωγικούς 
και επιστημονικούς φορείς της πόλης, αλλά και με τους 
φορείς οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση έργων 
, να κάνουμε μια επισκόπηση της σημαντικής προόδου 
η οποία έχει συντελεστεί αυτούς τους 12 μήνες», για να 
προσθέσει. «Ξέρω ότι έχουμε ακόμα να κάνουμε πολ-
λή δουλειά, αλλά έχει γίνει μια σημαντική πρόοδος μέ-
χρι σήμερα. Να μιλήσουμε για το μετρό, για το έργο του 
flyover, για το στρατόπεδο “Παύλου Μελά”, για το λιμάνι 
της Θεσσαλονίκης, για τη ΔΕΘ, για το ThessINTEC, το εμ-
βληματικό πάρκο καινοτομίας το οποίο σχεδιάζουμε να 

reportage

Διοργάνωση Thessaloniki Helexpo Forum 
με στόχο την καθιέρωση του

υλοποιήσουμε αλλά και για τις υπόλοιπες σημαντικές 
αναπτυξιακές προοπτικές της Θεσσαλονίκης, στον τομέα 
της εκπαίδευσης, στον τομέα του πολιτισμού, στον τομέα 
της καινοτομίας».  

Ενίσχυση των επιχειρήσεων ζήτησαν οι εκπρόσω-
ποι των παραγωγικών φορέων

Η πρώτη κατά σειρά σύσκεψη του Πρωθυπουργού 
ήταν με τους παραγωγικούς φορείς. Αναφερόμενος στα 
θέματα της οικονομίας και τις επιπτώσεις από την πανδη-
μία ο Κυριάκος Μητσοτάκης φάνηκε να έχει συγκροτήσει 
με τους συνεργάτες τους, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, 
ενώ ήταν και καθησυχαστικός, τονίζοντας για ακόμη μια 
φορά πως έχει μεριμνήσει ώστε να υπάρχουν οικονομι-
κές εφεδρείες. Πιο συγκεκριμένα δήλωσε «ξέρουμε ότι 
το 2020 είναι μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά. Το είχαμε 
πει από την πρώτη στιγμή. Δεν κρύψαμε τις δυσκολίες 
που έχουμε μπροστά μας, μιλήσαμε για τις επιπτώσεις 
μιας πρωτοφανούς παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην 
ελληνική οικονομία. Όμως αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι 
δεν καθίσαμε με τα χέρια σταυρωμένα. Έχω πει πολλές 
φορές ότι έχουμε φυλάξει εφεδρείες και πολεμοφόδια 
για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία το δύσκολο 
φθινόπωρο και τον δύσκολο χειμώνα που έρχονται. Και 
γι’ αυτά θα μπορέσω να μιλήσω αναλυτικά στην ομιλία 
την οποία θα κάνω το επόμενο Σάββατο.

Θα είναι, επίσης, μια ευκαιρία η ομιλία την οποία θα 
κάνω να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το σχέδιο της 
κυβέρνησης για το πώς θα στηρίξουμε την ελληνική κοι-
νωνία, τους έλληνες εργαζόμενους, τις ελληνικές επι-
χειρήσεις, στο δύσκολο φθινόπωρο και στον δύσκολο 
χειμώνα που έρχονται».

Στην σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς, όπως 
γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Ελλάδος Αθανάσιος Σαββάκης, συζητήθηκαν οι στόχοι 
ενίσχυσης της ρευστότητας, ενίσχυσης των παραγωγικών 
επενδύσεων και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των 
υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον πρόεδρο του Συν-
δέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος Γιώργο Κωνσταντόπουλο 
στην προώθηση των Μακεδονικών σημάτων σε όλο τον 

κόσμο. Ο ίδιος δήλωσε «τονίσαμε (σ.σ στον πρωθυ-
πουργό) την αναγκαιότητα και τη δικαίωση μας, για πιο 
λόγο αναλάβαμε το συλλογικό σήμα το “Macedonian the 
Great”. Μετά τις εντάσεις φορέων από τη Βόρεια Μακεδο-
νία και από τη Σλοβενία και άλλες χώρες, καταδείχθηκε 
η αναγκαιότητα να ταραχθούν τα λιμνάζοντα ύδατα σε 
αυτό το τομέα και μεγαλύτερη αναγκαιότητα να προχω-
ρήσει το πρόγραμμα που έχουμε εκπονήσει μαζί με το 
Enterprise Greece και τη Γενική Γραμματεία Εξωστρέφει-
ας και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων για προώθηση του 
Μακεδονικού Σήματος σε όλο τον κόσμο για τα επόμενα 
τρία χρόνια». Ο κ. Κωνσταντόπουλος αναφέρθηκε στην 
ανάγκη αύξησης του ποσοστού εξαγωγών επί του ΑΕΠ 
της χώρας από 18,1% το 2019 στο 24% με 25% σε βά-
θος χρόνου.

Ικανοποιημένος από τη συνάντηση με τον πρωθυ-
πουργό δήλωσε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελη-
τηρίου Θεσσαλονίκης Αναστάσιος Καπνοπώλης. Πιο 
συγκεκριμένα ανέφερε « ο πρωθυπουργός ήταν πολύ 
ενημερωμένος και πολλές φορές προηγείται των προτά-
σεων μας. Θεωρώ ότι πάρα πολλά από όσα ειπώθηκαν 
θα εφαρμοστούν και θα έλεγα με εκπλήξεις». Ο πρόε-
δρος του ΒΕΘ τόνισε πως περιμένει τις ανακοινώσεις από 
πλευράς Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την διάρκεια της 
ομιλίας του στο φόρουμ, για να προσθέσει πως η επιστρε-
πτέα προκαταβολή θα αυξηθεί και θα τρέξει ακόμη ένα 
κύμα μέσα στο Σεπτέμβριο.

Στην συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς συμ-
μετείχαν ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Ιωάννης Μασούτης, ο 
Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
Αναστάσιος Καπνοπώλης, ο Πρόεδρος του Επαγγελματι-
κού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Μιχάλης Ζορπίδης, ο 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) 
Αθανάσιος Σαββάκης και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Εξαγωγέων Ελλάδος (ΣΕΒΕ) Γιώργος Κωνσταντόπουλος, 
ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζι-
τζικώστας και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος 
Ζέρβας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στηρίζει το Thessaloniki 
Helexpo Forum και έχει ρίξει μεγάλη βαρύτητα στη 
διοργάνωση του ώστε να είναι επιτυχημένη. Σε δη-
μόσια τοποθέτηση του αναφέρθηκε στην διαφορετι-
κότητα της φετινής παρουσίας του στη ΔΕΘ και στην 
περιορισμένη προσέλευση κόσμου που θα υπάρχει 
στην ομιλία του. Ο πρωθυπουργός δήλωσε «επέλεξα 
συνειδητά να περιορίσω στο ελάχιστο τις συμμετοχές 
μελών της κυβέρνησης και του κομματικού μηχανι-
σμού, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα να εκπροσω-
πηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι παραγωγικοί 
φορείς αλλά και απλοί πολίτες της Θεσσαλονίκης, οι 
οποίοι θα παρακολουθήσουν την ομιλία την οποία θα 
κάνω». 

Από την πλευρά της η διοίκηση δια στόματος του 
προέδρου της ΔΕΘ-Helexpo Τάσου Τζήκα χαρακτηρί-
ζει στοίχημα της φετινή πρώτη διοργάνωση, με στόχο 
να μην είναι μοναδική, αλλά να καταστεί θεσμός για 
την πόλη. «Για εμάς είναι ένα μεγάλο στοίχημα γιατί 
η πόλη πρέπει να είναι παρούσα το Σεπτέμβριο στα 
πολιτικο-οικονομικά δρώμενα της χώρας. Είναι πάρα 
πολύ σημαντικό φέτος να μπορέσουμε να διοργανώ-
σουμε αυτό το φόρουμ και αν πάνε όλα καλά να μπο-
ρέσουμε να το καθιερώσουμε τα υπόλοιπα χρόνια, 
επισήμανε ο κύριος Τζήκας, δείχνοντας τις σκέψεις 
που υπάρχουν για την ένταξη του συγκεκριμένου Φό-
ρουμ στο ετήσιο καλεντάρι των πολύ σημαντικών δι-
οργανώσεων της πόλης και φυσικά της ΔΕΘ-Helexpo.
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Ο Βουλευτής Πέλλας της ΝΔ Γιώργος Καρασμάνης στη karfitsa 

Στόχος της κυβέρνησης η διασφάλιση συνθηκών υγιεινής 
και ασφάλειας για μαθητές και εκπαιδευτικούς 

Κανένα μέτρο δεν θα αποδειχτεί αρκετό αν 
δεν συνοδευτεί από την ευθύνη όλων συλλο-
γικά αλλά και του καθενός ξεχωριστά, δηλώνει 
αναφερόμενος στα μέτρα κατά της διασποράς 
του κορωνοϊού, ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ 
Γιώργος Καρασμάνης. Για το μεγάλο θέμα του 
ανοίγματος των σχολείων, ο πρώην υπουργός 
τονίζει πως έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα 
μέτρα με στόχο της Κυβέρνησης να διασφα-
λιστούν συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για 
μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό. Ο κ. Κα-
ρασμάνης χαρακτηρίζει «ταραξία» την Τουρ-
κία, ενώ αναφέρεται και στα μέτρα στήριξης 
εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Σας ανησυχεί η ακραία στάση της Τουρκί-
ας, καθώς προκλήσεις υπήρχαν πάντα, αλλά 
ποτέ δεν ακουγόταν τόσο συχνά η λέξη πό-
λεμος; «Όντως, δεν είναι η πρώτη φορά που 
η Τουρκία γίνεται αιτία αναταραχής και ανη-
συχίας – όχι μόνον σε εθνικό αλλά και σε διε-
θνές επίπεδο. Όμως, το τελευταίο διάστημα, η 
τουρκική ηγεσία, είτε με προκλητική ¨ρητορι-
κή¨ είτε – ακόμη χειρότερα – με απροκάλυ-
πτα έκνομες ενέργειες, τεντώνει στα άκρα το 
σκοινί, και αναδεικνύεται πλέον σε ταραξία 
επικίνδυνο για ολόκληρη την ευαίσθητη Ανα-
τολική Μεσόγειο.» Απέναντι λοιπόν σ’ αυτήν 
την εξαιρετικά επικίνδυνη τακτική, η Ελλάδα 
παραθέτει τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και 
στις Διεθνείς Συμφωνίες, επιδιώκει και πετυ-
χαίνει όλο και περισσότερες ̈ συμμαχίες¨ στην 
καταδίκη των τουρκικών προκλήσεων, αλλά 
ταυτόχρονα, διαμηνύει την απόλυτη αποφα-
σιστικότητα και ετοιμότητα να αντιμετωπίσει 
όπως πρέπει οποιαδήποτε απειλή στα κυριαρ-
χικά μας δικαιώματα».

Τι περιμένετε να ανακοινώσει ο πρωθυ-
πουργός από την Θεσσαλονίκη όσον αφο-
ρά στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων;  
«Πέραν των πρώτων μέτρων στήριξης αμέ-
σως μετά το αναγκαστικό lockdown, όπως πχ 
ενίσχυση ρευστότητας, επιδόματα στήριξης 
κλπ, η Κυβέρνηση προχώρησε ήδη εδώ και 
λίγες μέρες (31 Αυγούστου) σε δύο νέες προ-
κηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου συνολικού 
προϋπολογισμού 500 εκατ. για την ενίσχυση 
των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
μικρομεσαίες, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά 
της οικονομίας μας. Σημαντικά θεωρώ ακόμη 
τα μέτρα παράτασης μέχρι τον Απρίλιο των 
ήδη ¨παγωμένων¨ φορολογικών και ασφαλι-
στικών οφειλών, καθώς και της στήριξης των 
εποχικών εργαζόμενων σε βαρύτατα πληγέ-

ντες κλάδους όπως ο τουρισμός κλπ.»
Δεδομένης της αυξημένης διασποράς 

του ιού και του μεγάλου αριθμού κρουσμά-
των. Μήπως τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν 
αρκούν; Υπάρχει μεγάλη ανησυχία και για τις 
σχολικές αίθουσες. «Τα έγκαιρα – από την 
πρώτη στιγμή της πανδημίας - και στοχευμένα 
μέτρα που πάρθηκαν από την Κυβέρνηση με 
επιτυχία που αναγνωρίστηκε διεθνώς, σήμε-
ρα αναπροσαρμόζονται και επικαιροποιούνται 
ανάλογα με τα δεδομένα. Όμως, για να βγούμε 
άλλη μια φορά ¨νικητές¨ απέναντι στον πρω-
τόγνωρο εφιάλτη, κανένα μέτρο δεν θα απο-
δειχτεί αρκετό αν δεν συνοδευτεί από την ευ-
θύνη όλων συλλογικά αλλά και του καθενός 
ξεχωριστά να τα εφαρμόσουμε σχολαστικά.

»Ειδικότερα για τα σχολεία μας, πιστεύω 
ότι έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα. Αυτό 
άλλωστε πιστοποιεί και η – ομόφωνη, το τονί-
ζω – απόφαση όλων των αρμοδίων παραγό-
ντων, να μετατεθεί η ημερομηνία έναρξης του 
σχολικού έτους κατά μία εβδομάδα, δηλαδή 
στις 14 Σεπτεμβρίου, ακριβώς για να είμαστε 
απόλυτα σίγουροι ότι όλα τα μέτρα πρόληψης 
και προφύλαξης θα λειτουργήσουν όπως έχει 
προβλεφθεί. Πάνω απ’ όλα, στόχος της Κυ-
βέρνησης είναι να διασφαλιστούν συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας για μαθητές και εκπαι-
δευτικό προσωπικό».

Γνωρίζοντας καλά τον αγροδιατροφι-
κό κλάδο, από την θητεία σας ως αρμόδιος 
υπουργός. Γιατί αυτός ο κλάδος δεν έχει 
αναπτυχθεί όσο μας επιτρέπουν τα πλεονε-
κτήματα που έχουμε ως χώρα; «Ασφαλώς 

είναι ένας τομέας που έχει ¨ταλαιπωρηθεί¨ 
από δεκαετίες παθογενειών και, μια και ανα-
φερθήκατε στη θητεία μου με έμφαση στους 
νέους, πρέπει να πω ότι τότε, αυτές ακριβώς 
τις παθογένειες θελήσαμε να θεραπεύσουμε. 
Και τί να πρωτοαναφέρω; Ότι με πολιτικές και 
αποφάσεις σημαντικές σταθήκαμε έμπρακτα 
στο πλευρό του αγρότη και ιδίως των νέων… 
Ότι θεσπίσαμε μέτρα στήριξης και ενίσχυσης 
της παραγωγής και του εισοδήματος, όπως 
το Πρόγραμμα των Νεων Αγροτών για την πε-
ρίοδο 2015-2020 με 240 εκατομμύρια… Ότι 
για πρώτη φορά εντάξαμε 3.500 επιλαχόντες 
στην προκήρυξη του 2014, ότι ξεμπλοκάραμε 
3.000 αιτήσεις νέων που εκκρεμούσαν από 
το 2009, ότι κατανείμαμε σε 13.000 νέους 
αγρότες 30.000 δικαιώματα από το εθνικό 
απόθεμα, ότι στηρίξαμε τους νέους αγρότες 
με μπόνους 25% επί της αξίας των δικαιωμά-
των της ενιαίας ενίσχυσης… Ότι κάναμε ειδικά 
προγράμματα, όπως πχ για τον εκσυγχρονισμό 
των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και για την 
ιδρυση νεοφυών επιχειρήσεων - τα λεγόμενα 
start ups - με 72 εκατομμύρια, όπως επίσης 
πρόγραμμα για τη θωράκιση ενίσχυση και 
εκσυγχρονισμό του ΕΛΓΑ με 200 εκατομμύ-
ρια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 
κλιματικής αλλαγής…. Για να κλείσει η ¨πλη-
γή¨ αυτής της χαμένης πενταετίας, η σημερινή 
Κυβέρνηση έχει ξεκινήσει με νέα δυναμική, 
για να στηρίξει αποφασιστικά αυτόν τον νευ-
ραλγικό κλάδο της οικονομίας μας και τους 
ανθρώπους του».
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Ζητώ περισσότερη δουλειά... το μήνυμα του Κ.Ζέρβα

Νέα πρόσωπα, παραιτήσεις και 
ανεξαρτητοποιήσεις στον κεντρικό δήμο
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Μήνυμα προς τους αντιδημάρχους του πώς 
με την έναρξη του δεύτερου χρόνου διοίκησης 
θα πρέπει να εργαστούν ακόμη περισσότερο σε 
όλους τους τομείς της καθημερινότητας ώστε να 
βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών, παρά 
τις δυσκολίες που θα κληθούν να αντιμετωπί-
σουν λόγω των επιπτώσεων που έχει επιφέρει 
η πανδημία του κορονοϊού, έστειλε ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Ο κ.Ζέρβας δηλώνει πως τις πρώτες 365 μέ-
ρες από την ανάληψη των καθηκόντων του δρο-
μολογήθηκαν αρκετά ζητήματα στην πόλη και 
διευκρινίζει πώς από δω και στο εξής οι «μηχα-
νές» θα πρέπει να εργαστούν πιο εντατικά για να 
αποδώσουν οι κόποι καρπούς. Γνωρίζει, επίσης, 
πως η νέα χρονιά που θα ακολουθήσει θα έχει 
εμπόδια, κυρίως οικονομικά, εξαιτίας της απώ-
λειας εσόδων του δήμου και πως θα σκληρύνει 
ακόμη περισσότερο η στάση της αντιπολίτευσης.

Πλέον, σε αυτή τη δεύτερη χρονιά ο δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης θα πορευτεί και με νέα πρό-
σωπα στη διοίκηση του καθώς προσέθεσε δύο 
νέους -άμισθους- αντιδημάρχους, όπως του 
δίνει το δικαίωμα ο νόμος. Πρόκειται για τη Μα-
ρία Καραγιάννη, η οποία αναβαθμίστηκε και από 
εντεταλμένη σύμβουλος τουρισμού, ανέλαβε 
την αντιδημαρχία Πολιτισμού (που κατείχε έως 
τώρα η Στεφανία Τανιμανίδου) και Τουρισμού. Τη 
συγκεκριμένη κίνηση χαιρέτισε και ο τέως αντι-
δήμαρχος Τουρισμού επί διοίκησης Μπουτάρη, 
Σπύρος Πέγκας, χαρακτηρίζοντας «απαραίτη-
τη την τοποθέτηση – αναβάθμιση για την πόλη 
στους δύσκολους καιρούς που ακολουθούν». 
‘Αλλωστε, η συγκεκριμένη αντιδημαρχία Τουρι-
σμού καταργήθηκε με την εκλογή Ζέρβα και ένα 
χρόνο αργότερα επανασυστήνεται σε συνδυα-
σμό με τον Πολιτισμό.

Νέο πρόσωπο και ο Στέλιος Λιακόπουλος, ο 
οποίος από πρόεδρος των ΚΑΠΗ, αναλαμβάνει 
το χαρτοφυλάκιο της αντιδημαρχίας Ανάπτυξης 
Δημοτικών Κοινοτήτων και Κέντρων Εξυπηρέτη-
σης Πολιτών. Με τα νέα αυτά πρόσωπα, ο αριθ-
μός των αντιδημάρχων ανεβαίνει στους έντεκα, 
με τη Στεφανία Τανιμανίδου να αλλάζει πόστο 
και να εκτελεί χρέη Διαδημοτικής Συνεργασί-
ας και Απόδημου Ελληνισμού, ενώ ο Γιώργος 
Αβαρλής που διατηρεί θέση άμισθου αντιδημάρ-
χου θα έχει αυξημένες αρμοδιότητες στα θέματα 
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης και Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Το υπόλοιπο σχήμα διατηρείται ως έχει με 
τον Χάρη Αηδονόπουλο αντιδήμαρχο Κοινωνι-

κής Πολιτικής, τη Δήμητρα Ακριτίδου Παιδείας, 
τον Σωκράτη Δημητριάδη Περιβάλλοντος, το 
Νίκο Ζεϊμπέκη Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, 
τον Μιχάλη Κούπκα Οικονομικών, τον Εφραίμ 
Κυριζίδη Τεχνικών Έργων και τον Πέτρο Λεκάκη 
αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελο-
ντισμού.

Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας αξιοποίησε μία ακό-
μη εκλεγμένη με την παράταξη του, τη Νατα-
λία Βαρσάμη την οποία όρισε εντεταλμένη για 
δράσεις που αφορούν τον Αστικό Σχεδιασμό και 
τον στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη της 
Σχολικής Στέγης. Ο Δημήτρης Δαγκλής παραμέ-
νει επικεφαλής της Δημοτικής Αστυνομίας συνε-
χίζοντας εντατικά το έργο που ξεκίνησε από τον 
Σεπτέμβρη του 2019, ο Κωνσταντίνος Ιακώβου 
θα είναι ο νέος εντεταλμένος για την εποπτεία 
των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του 
δήμου και ο Βασίλης Μωυσίδης για την Πολιτική 
Προστασία.

Παραιτήθηκε με ...αιχμές η Αρβανιτίδου
Ο μίνι ανασχηματισμός της διοίκησης Ζέρβα 

έφερε και μία παραίτηση, αυτή της Μαρίας Αρβα-
νιτίδου που κατείχε μέχρι πρόσφατα τη θέση της 
εντεταλμένης συμβούλου σε θέματα αδέσπο-
των ζώων. Η κ.Αρβανιτίδου, η οποία εκλέχθηκε 
με την παράταξη της Κατερίνας Νοτοπούλου και 
συνεργάστηκε με τη διοίκηση όσον αφορά τα 
αδέσποτα, καταλογίζει στον δήμαρχο αδιαφορία 
για προτάσεις της που αφορούσαν τη δημιουργία 
Δημοτικού Κτηνιατρείου, πάρκων σκύλων και 
άλλα.

Από την πλευρά του δήμου σχολίασαν πως η 
παραίτηση της κ.Αρβανιτίδου ήρθε αμέσως μετά 
την απόφαση του δημάρχου ότι απαλλάσσεται 
των καθηκόντων της. Πάντως, κριτική στον ανα-
σχηματισμό άσκησε και η Κατερίνα Νοτοπούλου, 
η οποία διερωτήθηκε εάν η Θεσσαλονίκη χρειά-
ζεται αντιδημαρχίες για τα ΚΕΠ, τις διαδημοτικές 
συνεργασίες και τον απόδημο Ελληνισμό και 
υπογράμμισε πως το μόνο που αποκομίζει κά-
ποιος από τις διαρθρωτικές αλλαγές είναι «κακή 
επικοινωνιακή τακτική και τίποτε άλλο».

Ο Γωγάκος έφυγε από τον Γάκη 
και ...ψήφισε Ζέρβα
Η Μαρία Αρβανιτίδου αποχώρησε, ο Στέφα-

νος Γωγάκος όμως λίγο καιρό μετά την ορκωμο-
σία του ως δημοτικός σύμβουλος βρέθηκε στο 
πλευρό του Κωνσταντίνου Ζέρβα, αποχωρώντας 
από την παράταξη «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» με 
την οποία εκλέχθηκε.

Ο κ.Γωγάκος, ο οποίος πήρε τη θέση του 
παραιτηθέντα Νίκου Ταχιάου και έδωσε το πα-
ρών στη διαδικασία εκλογής νέου υποψηφίου 
της παράταξης στηρίζοντας τον Βασίλη Γάκη, 
αποφάσισε να ανεξαρτητοποιηθεί αναφέροντας 
στην επιστολή του πως οδηγήθηκε σε αυτή την 
απόφαση διότι θέλει να υπηρετήσει «πιο αποτε-
λεσματικά και με ανιδιοτέλεια την Τοπική Αυτο-
διοίκηση». 

Σχολιάζοντας την ανεξαρτητοποίηση ο κ.Γά-
κης αναφέρει πως η αποχώρηση του δεν «προ-
κάλεσε καμία έκπληξη» και πως ήταν αναμε-
νόμενη παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του 
ίδιου ότι παραμένει πιστός στις αρχές της παρά-
ταξης. Προσθέτει, δε, πως σε τηλεφωνική επι-
κοινωνία με τον κ.Γωγάκο πληροφορήθηκε όχι 
μόνο για την ανεξαρτητοποίησή του αλλά και για 
την ανάληψη θέσης ευθύνης στη διοίκηση του 
δήμου Θεσσαλονίκης. «Ο ‘χορός’ της συναλλα-
γής καλά κρατεί...», είπε ο κ.Γάκης σκωπτικά.
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Ενα φιλόδοξο έργο που θα αναμορφώσει τις 
συνοικίες του Βότση και της Κηφισιάς ετοιμάζε-
ται να υλοποιήσει μέσα στο επόμενο διάστημα 
η διοίκηση του δήμου Καλαμαριάς. Πρόκειται 
για ανάπλαση των περιοχών με βιοκλιματική 
αναβάθμιση, με δημιουργία «πάρκων τσέπης», 
βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού, ενίσχυση του 
πρασίνου και γενικότερο καλλωπισμό, ύψους 
11 εκατ. ευρώ, που θα δώσει «νέα» πνοή σε δύο 
μεγάλες γειτονιές της ανατολικής Θεσσαλονί-
κης.

    Για έργο «ιδιαίτερης σημασίας» που είχε 
βαλτώσει πολλά χρόνια κάνει λόγο ο δήμαρχος 
Καλαμαριάς, Γιάννης Δαρδαμανέλης, ο οποί-
ος προετοιμάζει το έδαφος για να το εντάξει σε 
πρόγραμμα χρηματοδότησης της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας. ‘Ηδη έχει εξασφαλίσει 
το «ok» από το υπουργείο Υποδομών και τους 
συναρμόδιους φορείς και πλέον η υπόθεση του 
έργου βρίσκεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

    Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η διοίκηση 
τρέχει για να ξεκινήσει το έργο το 2021 και να 
υλοποιηθεί στο προσεχές διάστημα ώστε να 
αναπλαστεί μία ολόκληρη περιοχή, του Βότση 

και της Κηφισιάς και να δημιουργηθούν επτά 
μικρά πάρκα «τσέπης» τα οποία θα έχουν τη 
δυνατότητα να απολαμβάνουν ως τόπους ανα-
ψυχής και χαλάρωσης μικροί και μεγάλοι. Αυτή 
τη στιγμή, υπάρχουν διάσπαρτα ανεκμετάλλευτα 
οικόπεδα που λόγω της εναπόθεσης σκουπιδιών 
αποτελούν και εστίες μόλυνσης. 

    «Αυτά τα οικόπεδα θα γίνουν πραγματικά 
στολίδια μαζί με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας 
και θα αναβαθμίσουν συνολικά όλη την περι-
οχή», αναφέρει ο δήμαρχος, αναγνωρίζοντας 
ωστόσο πως λόγω των εργασιών θα υπάρχει 
πολιτικό κόστος καθώς για κάποιο διάστημα 
θα «βγουν» οι πολίτες από την καθημερινότητα 
τους. 

    Παράλληλα, μέσα στους επόμενους μήνες 
ετοιμάζεται να ενταχθεί προς χρηματοδότηση 
-επίσης μέσω κονδυλίων της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας- ένα πάρκο «αισθήσεων» 
για άτομα με ειδικές ανάγκες. Σχεδιάζεται κοντά 
στο κτίριο που διαθέτει ο Σύλλογος Συνδρόμου 
Down Ελλάδας και πλησίων των υπολοίπων 
προνοιακών δομών της Καλαμαριάς, επί της 
οδού Αγίου Νικολάου. Σύμφωνα με τον κ.Δαρ-

δαμανέλη είναι ένα πάρκο που έλειπε από την 
Καλαμαριά καθώς θα δίνεται η δυνατότητα σε 
όλα τα παιδιά να απολαμβάνουν ξέγνοιαστα και 
χωρίς κινδύνους το παιχνίδι.

Προχωράει το πάρκο Πασαλίδη
    Ο δήμος Καλαμαριάς πήρε το «πράσινο 

φως» για τη χρηματοδότηση του έργου της ρι-
ζικής ανάπλασης του πάρκου Πασαλίδη, που θα 
αλλάξει την εικόνα της περιοχής από την ειδική 
υπηρεσία διαχείρισης της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

    Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότε-
ρους χώρους πρασίνου και αναψυχής της ευρύ-
τερης περιοχής και η ανάπλαση θα περιλαμβάνει 
τον εκσυγχρονισμό της παιδικής χαράς ώστε να 
προσελκύει παιδιά όλων των ηλικιών με συν-
θήκες ασφαλείας, τη διασφάλιση της προσβα-
σιμότητας σε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως 
κινητικών προβλημάτων, με την κατάργηση των 
ήδη υπαρχόντων σκαλοπατιών, την περίφραξη 
και διαμόρφωση του χώρου.

Ερχεται «μεταμόρφωση» του Βότση και της Κηφισιάς

Υλοποιούνται πάρκα 
«τσέπης» και «αισθήσεων»
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Τα βλέμματα στραμμένα στον Νοέμβριο 

Η κρίση έδειξε τα… δόντια της 
και στις εκπτώσεις 
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Οι εκπτώσεις που άρχισαν στις 13 Ιουλίου 
και ολοκληρώθηκαν στις 31 Αυγούστου όχι 
μόνο δεν έφεραν κάποιο θετικό αποτέλεσμα 
στην κίνηση της αγοράς της Θεσσαλονίκης, αντί-
θετα μάλιστα έδωσαν μια καθαρή εικόνα για τις 
επιπτώσεις της πανδημίας στον τζίρο των επιχει-
ρήσεων καταγράφοντας με ακρίβεια την οικονο-
μική δυσπραγία και προκαλώντας απαισιοδοξία 
ακόμη και στους πιο αισιόδοξους εμπόρους.

Η μικρή ανάσα που πήραν στην έναρξη της 
περιόδου με την αγορά να «κινείται» ήταν η 
εξαίρεση καθώς διήρκησε μόλις μερικές ημέρες. 

Την ίδια ώρα η κατάργηση των ενδιάμεσων 
εκπτώσεων την περίοδο της ΔΕΘ και ο ορισμός 
της επόμενης εκπτωτικής περιόδου στις 15 Νο-
εμβρίου προκάλεσε για ακόμη μια φορά απαισι-
οδοξία στους καταστηματάρχες του κέντρο της 
Θεσσαλονίκης που βλέπουν τα ράφια με τα είδη 
να παραμένουν γεμάτα και τα ταμεία τους άδεια. 
Οι  εκπτώσεις  του φθινοπώρου αν συνεχιστεί 
η ανοιχτή αγορά ίσως δώσει μια ανάσα στους 
εμπόρους που όπως μας αναφέρουν θα προκύ-
ψει από την ανάγκη των καταναλωτών για χει-
μερινές αγορές .  

Θεσσαλονίκη: Ψάχνουν τρόπους 
να αποφύγουν τα λουκέτα
Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οι εκπτώσεις 

στα καταστήματα άγγιξαν ακόμη και το 80% 
κυρίως στα stock κομμάτια ρουχισμού και υπό-
δησης που τράβηξαν λίγο την προσοχή των κα-
ταναλωτών .

Πάντως τα λουκέτα έκαναν την εμφάνιση 
τους στην αγορά με καταστήματα να κλείνουν 
ακόμη και στην οδό Τσιμισκή έναν από τους κε-
ντρικότερους δρόμους της χώρας. 

«Ήδη έχουν κλείσει 4-5 καταστήματα στην 
οδό Τσιμισκή και τα λουκέτα φοβάμαι ότι θα συ-
νεχιστούν την οδό Βενιζέλου, στην Ερμού, στην 
Αγίας  Σοφίας και στην Δημητρίου Γούναρη, με 
τις ταμπέλες «ενοικιάζεται» ή «πωλείται»  να 
κάνουν την εμφάνιση τους όλο και πιο έντονα 
στην αγορά, εξηγεί στην Karfitsa, ο πρόε-
δρος του  εμπορικού συλλόγου Θεσσα-
λονίκης ο οποίος κάνει λόγο για «τρα-
γική εικόνα» στην αγορά της  πόλης. 

Σύμφωνα με τον κ. Φιλιππίδη ή 
κατάσταση ήταν αναμενόμενη και ήταν 
γνώριμες οι συνέπειες στην αγορά της πό-
λης από την πανδημία καθώς ο ΕΣΘ είχε ενημε-

ρώσει με σχετική επιστολή το Μέγαρο Μαξίμου 
από τον περασμένο Απρίλιο για το τι πρόκειται 
να συμβεί στο εμπόριο χωρίς μέχρι στιγμής να 
έχουν ληφθεί μέτρα. 

«Για να πάρουμε ανάσα και να μην διαλυθεί 
ο κλάδος πρέπει να  πέσει ρευστό στο εμπόριο. 
Η Κυβέρνηση γνωρίζει το πρόβλημα και εμείς 
περιμένουμε να το λύσει» αναφέρει ο κ Φιλιππί-
δης και αποκαλύπτει ότι στη συνάντηση φορέων 
με τον Πρωθυπουργό την Τετάρτη ο Εμπορικός 
Σύλλογος Θεσσαλονίκης δεν κλήθηκε να παρα-
στεί .

Έρευνα δείχνει την κατάσταση στην αγορά 
Στο μεταξύ με την ολοκλήρωση των θερι-

νών εκπτώσεων το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ πραγματοποί-
ησε την καθιερωμένη περιοδική έρευνα για τις 
θερινές εκπτώσεις του 2020. Όπως συνάγεται 
από τα αποτελέσματα της έρευνας, οι πωλήσεις 
κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων ση-

μείωσαν μεγάλη πτώση, με τις επιδόσεις 
να χειροτερεύουν ακόμη και σε σχέση 
με το δεκαπενθήμερο των εκπτώσεων 
του Ιουλίου.

Συγκεκριμένα οκτώ στις δέκα επι-
χειρήσεις (81%) πραγματοποίησαν χα-

μηλότερες πωλήσεις κατά τη διάρκεια της 
θερινής εκπτωτικής περιόδου σε σχέση με την 

αντίστοιχη περσινή περίοδο.  Οι μισές επιχειρή-
σεις (50%) εκτιμούν πως οι πωλήσεις τους υπο-
χώρησαν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% κατά 
τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων. Αντίθετα, 
μόλις μία στις τέσσερις (26%) σημείωσε ηπιό-
τερη πτώση πωλήσεων έως 20%. Οι επιδόσεις 
αυτές είναι σαφέστερα χειρότερα από τις αντί-
στοιχες περσινές.

Σχεδόν επτά στους δέκα (68%) επιχειρημα-
τίες αιφνιδιάστηκαν από το μέγεθος των επιπτώ-
σεων της πανδημίας και κατέγραψαν χαμηλότε-
ρες πωλήσεις από ότι εκτιμούσαν. 

Το 85% των επιχειρήσεων θεωρεί πως η 
πανδημία του κορωνοϊού επηρέασε σημαντικά 
την ψυχολογία των καταναλωτών, χαρακτηρί-
ζοντάς την περισσότερο συγκρατημένη σε σχέση 
με πέρυσι.

 Οι οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις (79%) υπο-
στήριξε πως η πανδημία έχει επηρεάσει από 
μεγάλο έως πολύ μεγάλο βαθμό τη λειτουργία 
τους, εκτίμηση η οποία, υπό τις παρούσες συν-
θήκες, δεν αποτελεί έκπληξη.

Η ταυτότητα της έρευνας: Η έρευνα ήταν 
τηλεφωνική σε δείγμα 350 επιχειρήσεων που 
συμμετείχαν στις θερινές εκπτώσεις και δραστη-
ριοποιούνταν στον οικιακό εξοπλισμό, στα ψυ-
χαγωγικά/ επιμορφωτικά είδη και στην ένδυση/ 
υπόδηση. 
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Τι ζητούν δήμαρχοι και φορείς από την κυβέρνηση

Ο χειμώνας έφτασε νωρίς 
στη Χαλκιδική 

Χειμώνα θυμίζει πλέον  η Χαλκιδική με τις 
παραλίες να έχουν αδειάσει και τις επιχειρή-
σεις να κλείνουν η μια μετά την άλλη στους 
παραλιακούς και στους ορεινούς οικισμούς. 
Μοναδική εξαίρεση κάποια ξενοδοχεία που 
εξακολουθούν να έχουν ενεργά συμβόλαια 
και να προσπαθούν να κρατηθούν μέχρι τέλος 
Σεπτεμβρίου.

Οι πληρότητες σε αυτά τα καταλύματα δεν 
ξεπερνούν το 15% ωστόσο η προσπάθεια να 
παραμείνουν ανοιχτά γίνεται για να μην «χα-
λάσει» το καλό όνομα των ξενοδόχων που 
έχουν υπογράψει συμφωνίες με τουριστικά 
γραφεία και δεν επιθυμούν να εκτεθούν. 

Οι κατά τόπους σύλλογοι συντάσσουν  τις 
προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν 
να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και να διατηρη-
θούν εν μέσω της πανδημίας του covid-19, 
προκειμένου να παραδοθούν στο Επιμελητή-
ριο Χαλκιδικής και την ερχόμενη Τρίτη να στα-
λούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο Μέγαρο 
Μαξίμου. 

«Από την ώρα που επιβλήθηκαν τα ειδικά 
περιοριστικά μέτρα στη Χαλκιδική άδειασαν οι 
παραλίες από τους τουρίστες που δεν επιθυ-
μούν να κάνουν μπάνιο φορώντας μάσκα στις 
ξαπλώστρες», τόνισε ο πρόεδρος του Επιμε-
λητήριου Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης. 

Αποκαρδιωτικά τα στοιχεία της πρώτης 
έρευνας  για τις συνέπειες της πανδημίας 

Τα αποτελέσματα έρευνας για λογαρια-
σμό του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής που αφο-
ρούσαν στην επίδραση των επιπτώσεων της 
πανδημίας του covid-19 στις επιχειρήσεις της 
Χαλκιδικής, απέδειξαν ότι η μείωση του τζίρου 
στις επιχειρήσεις του Νομού κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2020 έφτασε στο 60% με τις του-
ριστικές επιχειρήσεις να αγγίζουν το 72% και 
το εμπόριο το 54%.  

Ο μέσος όρος μείωσης τζίρου ανά περιοχή 
δραστηριότητας είναι:

- Βόρεια Χαλκιδική (Δήμος Αριστοτέλη & 
Πολυγύρου) 57% &

- Νότια Χαλκιδική (Δήμος Ν. Προποντίδας, 
Κασσάνδρας και Σιθωνίας) 61% 

Το 13% των επιχειρήσεων πραγματοποίη-
σαν απολύσεις λόγω της πανδημίας, το 77% 
έκαναν χρήση των μέτρων ενίσχυσης που 
νομοθετήθηκαν από την Κυβέρνηση, ενώ το 

23% δεν έλαβε κάποια ενίσχυση.
Μόνο το 27% των επιχειρήσεων θεωρεί 

ικανοποιητικά τα συγκεκριμένα μέτρα, ενώ το 
73% δήλωσε ότι θα μπορούσε η Κυβέρνηση 
να ενισχύσει κι άλλο τον επιχειρηματικό κό-
σμο.

 Στο μεταξύ δήμαρχοι και φορείς της περι-
οχής μαζί με τον Αντιπεριφεριάρχη Χαλκιδικής 
Γιάννη Γιώργο σε κοινή επιστολή τους προς 
τους συναρμόδιους Υπουργούς έθεσαν ζήτημα 
ελλιπούς ενημέρωσης αρχών, φορέων και της 
κοινωνίας της Χαλκιδικής για τα επιδημιολογι-
κά δεδομένα που υπαγόρευσαν την λήψη και 
εν συνεχεία την παράταση, οριζόντιων αυστη-
ρών μέτρων για τον περιορισμό τα πανδημίας 
του Covid19 στο νομό,  επισημαίνοντας όμως, 
πως σε κάθε περίπτωση, η προστασία της Δη-
μόσιας Υγείας αποτελεί προτεραιότητα όλων.

Στην επιστολή ζητούν την άμεση πραγμα-
τοποίηση στη Χαλκιδική, σχετικής σύσκεψης 
υπό τον αρμόδιο Υφυπουργό Πολιτικής Προ-
στασίας κ. Νίκο Χαρδαλιά και επιστήμονες του 
ΕΟΔΥ.

Η επιστολή αυτή δεν έχει απαντηθεί προς 
το παρόν με τους αποστολείς να τηρούν στάση 
αναμονής.
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Στην ερώτηση «Σε ποιο από τα παρα-
κάτω προβλήματα θα θέλατε η κυβέρ-
νηση να αναλάβει πρωτοβουλίες;» οι 
επιχειρήσεις απάντησαν:

• Στη ρύθμιση των κόκκινων δανείων 
με 13,0%

• Στις τράπεζες για ευκολότερη πρό-
σβαση σε χρηματοδότηση 32,0%

• Στη προστασία των δανειοληπτών 
που έχουν δάνεια με υποθήκες 8,0%

• Στην αναβολή όλων των κατασχέσε-
ων έως ότου η αγορά επανέλθει πλήρως 
15,0%

• Σε πάγωμα των δόσεων και των προ-
σαυξήσεων στα επιχειρηματικά δάνεια έως 
ότου η αγορά επανέλθει πλήρως 25,0% &

• Άλλο με 7,0%
 
Στην ερώτηση «Τι πρέπει να κάνει το 

οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης 
για να βοηθήσει στην επανεκκίνηση της 
οικονομίας;» οι επιχειρήσεις απάντησαν:

• Να μειώσει τον ΦΠΑ το 28,0%
• Να μειώσει τους συντελεστές στον 

φόρο εισοδήματος το 18,0%
• Να μειώσει ή να καταργήσει την προ-

καταβολή φόρου το 19,0%
• Να μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές 

το 15,0%
• Να διατηρήσει την μείωση των ενοι-

κίων του 40% για όσο διάστημα κρατάει η 
κρίση το 5,0%

• Να μειώσει τον ΕΝΦΙΑ τουλάχιστον 
για το 2019 και το 2020 το 13,0% &

• Άλλο ένα 2,0%

Στην ερώτηση «Πόσο αισιόδοξος εί-
στε για το μέλλον της επιχείρησής σας;» 
οι επιχειρήσεις απάντησαν Πολύ/Αρκετά το 
53% και Λίγο/Καθόλου το 47%.

Σχετικά με τον τουρισμό στη Χαλκιδι-
κή, το 26% πιστεύει ότι θα ανακάμψει το 
2021, το 45% το 2022, ενώ το 29% μετά 
το 2023.

Τέλος για το πότε θα επανέλθει η ελ-
ληνική οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης, 
το 6% δήλωσε το 2021, το 16% το 2022, 
το 23% το 2023, ενώ με μεγάλη διαφορά, 
το 55% δήλωσε αργότερα από το 2023.
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Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το σχολείο των επι-
τυχιών στη Θεσσαλονίκη καθώς από την δημιουργία του 
το 1936 καταγράφει μια σημαντική πορεία στην εισαγω-
γή μαθητών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ένα σχολείο 
δημόσιο σαν πολλά αλλά στην πόλη κρατά μια από τις 
κορυφαίες θέσεις και κάθε χρόνο πανηγυρίζει για τους 
δεκάδες  νέους φοιτητές που… δημιουργεί.

Ο Γιάννης Χατζόπουλος, πρόεδρος του Δ.Σ. του συλ-
λόγου αποφοίτων του ιστορικού Ε΄Γυμνασίου και Λυκεί-
ου εξηγεί στην karfitsa πως  εξελίσσεται η επιτυχημένη 
πορεία του σχολείου από την ίδρυσή του το 1936 μέχρι 
σήμερα. 

Μάλιστα απαριθμώντας τους παράγοντες που οδη-
γούν στην επιτυχία και τη δημιουργία του θρύλου θέτει 
ως πρώτο την ισχυρή προσωπικότητα των διευθυντών! 

Πρώτος όλων ο Στέφανος Κότσιρας που ανέβασε τον 
πήχη από την ίδρυση του σχολείου το 1936. Ο δεύτερος 
παράγοντας, σύμφωνα με τον κ Χατζόπουλο  είναι ότι οι 
μαθητές στο Πέμπτο, προέρχονταν πάντα από οικογέ-
νειες, που θεωρούσαν την μόρφωση των παιδιών τους 
προτεραιότητα. «Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα 
μαθητών που δήλωναν ότι κατοικούσαν εντός της επι-
τρεπόμενης περιοχής, παρόλο που το σπίτι τους ήταν 
εκτός, μόνο και μόνο για να φοιτήσουν στο σχολείο μας» 
αναφέρει ο κ. Χατζόπουλος. 

Ο τρίτος λόγος επιτυχίας ήταν η πανελλήνια πρωτιά 
του Πέμπτου, σε ότι αφορά τον διαχωρισμό των πρακτι-
κών και κλασικών τμημάτων. Έτσι πολλοί μαθητές, που 
θέλανε να διακριθούν, ειδικά στην θετική κατεύθυνση 
ερχόταν στο σχολείο μας.

   «Η  παράδοση στις επιτυχίες επηρέασε θετικά και 
τους μαθητές, όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και τους καθη-
γητές, που ένιωθαν πολύ βαρύ το φορτίο των επιτυχιών 
των προηγούμενων ετών στις πλάτες τους. Το αποτέλε-
σμα, για τους μαθητές και τους καθηγητές ήταν να μεγι-
στοποιούν την προσπάθειά τους» τονίζει ο κ Χατζόπου-
λος.  

Όλοι οι απόφοιτοί του 5ου Λυκείου  είναι αναγνω-
ρίσιμες προσωπικότητες, ο καθένας στον τομέα του. Ο 
επιστημονικός, ο καλλιτεχνικός, ο αθλητικός και ο επι-
χειρηματικός τομέας της Ελληνικής, αλλά και της παγκό-
σμιας κοινωνίας είναι διανθισμένος από αποφοίτους του 
Πέμπτου.

«Το σχολείο μας δεν ήταν το τέλειο σχολείο. Πολλοί 
μαθητές, ένας από τους οποίους και εγώ, είχαν και δυσά-
ρεστες αναμνήσεις. Το σχολείο μας ήταν πολύ αυστηρό, 
ακόμη και την περίοδο, που η αυστηρότητα στην μέση εκ-
παίδευση είχε εκλείψει σαν εκπαιδευτική μέθοδος. Όμως 
το γεγονός ότι υπήρχαν πολλοί καλοί μαθητές, μέσω του  
ανταγωνισμού που υπήρχε, ανέβαινε το μαθησιακό επί-
πεδο και η παράδοση των επιτυχιών το απογείωνε. Έτσι 
λοιπόν ο υγιής ανταγωνισμός, η θέληση για διάκριση, 
αλλά και η σημασία της φιλίας με το δέσιμο μεταξύ των 
συμμαθητών ήταν τα στοιχεία, που βοήθησαν στην δια-
μόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών του σχολεί-
ου μας» τονίζει ο κ Χατζόπουλος. 

Η συνταγή της επιτυχίας έχει ονοματεπώνυμο 
Η αρχή για την επιτυχία του 5ου έγινε με τον Στέφανο 

Κότσιρα που  διηύθυνε το σχολείο  την πρώτη μεταπο-

λεμική περίοδο και δημιούργησε ένα θετικό περιβάλλον, 
που βοήθησε και τους μαθητές και τους καθηγητές. ̈ Είχε 
διασυνδέσεις με τα ανώτερα κλιμάκια του υπουργείου 
παιδείας, με αποτέλεσμα να μπορεί να θεσπίζει πρωτοπο-
ριακούς εκπαιδευτικούς κανόνες, στην καθημερινή σχο-
λική διαδικασία.  Πολλοί από τους επόμενους διευθυντές 
συνέχισαν επάξια το έργο του, με αποτέλεσμα να κτιστεί 
αυτό το σπουδαίο όνομα, το οποίο καταξιώνει το υψηλό 
επίπεδο, που μπορεί να φτάσει η δημόσια εκπαίδευση. Το 
Πέμπτο είναι σύμβολο.

Όνομα βαρύ σαν ιστορία 
   «Οι μαθητές και οι μαθήτριες, όχι μόνο της πρώτης 

Λυκείου, αλλά και της πρώτης Γυμνασίου πρέπει να συ-
νειδητοποιήσουν ότι βρίσκονται στο σχολείο που ανέδει-
ξε πολλές προσωπικότητες. Είναι σίγουρο ότι μέσω των 
εκδηλώσεων του συλλόγου αποφοίτων θα μάθουν ότι 
σε αυτά τα θρανία και σε αυτές τις αίθουσες, που τώρα 
μαθητεύουν αυτοί και αυτές, μαθήτευσαν αξιόλογοι επι-
στήμονες, επιχειρηματίες και μέλη της κοινωνίας μας» 
τονίζει ο κ. Χατζόπουλος.

Οι απόφοιτοι του 2020 έχουν ήδη δημιουργήσει το 
πρώτο μεγάλο βήμα για ένα βιογραφικό αξιώσεων. Δημι-
ούργησαν την πρώτη πρόταση στο κείμενο του βιογραφι-
κού, που λέει ότι αποφοίτησαν από το ιστορικό 5ο Λύκειο 
Θεσσαλονίκης. Είναι σίγουρο ότι θα στοχεύουν ψηλά, 
γιατί έχουν υψηλά πρότυπα, που είναι οι διακριθέντες 
απόφοιτοι των παλαιότερων ετών. Έτσι λοιπόν η επιτυχία 
τους είναι σίγουρη, με ότι ασχοληθούν.

Το ιστορικό 5ο Λύκειο μέσα από τα μάτια του προέδρου των Αποφοίτων 

Το δημόσιο σχολείο της Θεσσαλονίκης 
που έγινε σύμβολο 



14 05.09.2020

Με αφορμή το κείμενο, που ετέθη προς 
διαβούλευση από την επιτροπή, θεωρώ σκό-
πιμο να σας καταθέσω σκέψεις και προτάσεις 
για τον Γεωργοδιατροφικό Τομέα στη χώρα 
μας, όσο το δυνατόν συνοπτικά. Διαβάζοντας 
την περιληπτική αναφορά της επιτροπής με 
λύπη διαπιστώνω, ότι μόνο αποσπασματική 
αναφορά γίνεται στην ναυαρχίδα της ελληνι-
κής οικονομίας, που είναι ο εν λόγω τομέας. 
Όταν μάλιστα η όλη προσπάθεια ανασύντα-
ξης της εθνικής προσπάθειας, γίνεται μετά 
από μία 10ετή οικονομική καθίζηση και το 
ισχυρό κτύπημα της πανδημίας. 

Οι δύο αυτές παράμετροι, η 
μία μακροχρόνια με συντριπτικά 
χαρακτηριστικά καθήλωσης και 
απορρύθμισης και η δεύτερη βρα-
χυχρόνια, αλλά με έντονο αρνητικό 
αποτύπωμα. Ο τομέας όμως που 
έμεινε όρθιος και δείχνει αυταπό-
δεικτα την ελπίδα βιώσιμης οικονο-
μίας και σταθερής ανάπτυξης είναι 
ο Γεωργοδιατροφικός Τομέας. Λει-
τουργεί στην μακροοικονομία, αλλά 
και στην ειδική ή τοπική παράμετρο 
της εθνικής οικονομίας. Μάλιστα 
στην πανδημία ήταν η ελληνική γε-
ωργοδιατροφή και αμυντικός μηχα-
νισμός, διαθέτοντας όλα τα συστα-
τικά που έχει ανάγκη ο ανθρώπινος 
οργανισμός.

Ο Πρωθυπουργός διακήρυξε 
από την Αλεξανδρούπολη προσφά-
τως, ότι για να ανασαίνει το κέντρο 
πρέπει να λειτουργεί και να ανα-
πτύσσεται η Περιφέρεια. Στην Περι-
φέρεια όμως κυρίαρχος χώρος είναι 

η Ύπαιθρος και κυρίαρχη ομάδα εργαζομέ-
νων αυτοί του Γεωργοδιατροφικού Τομέα. 
Εν κατακλείδι είναι η οικονομική ατμομη-
χανή που λειτουργεί ως σταθεροποιητής 
(stabilizer) και ως διεγέρτης (stimulator) 
(K. Mattas & E. Tsakiridou, Trends in Food 
Science & Technology, 2010).

Ανασύσταση και αναδιοργάνωση του 
Υπουργείου Γεωργίας ως παραγωγικού μο-
χλού ανάπτυξης της Υπαίθρου. Να ανακτήσει 
το περιεχόμενο των παραγωγικών δραστη-
ριοτήτων του πρωτογενούς τομέα (Αγροί, 
Κτηνοτροφία, Δασοπονία, Αλιεία). Επαναφο-
ρά των δασικών υπηρεσιών αναγεννημένων 
και ενδυναμωμένων στο φυσικό τους χώρο, 

όπως και η αλιεία. 
Περιφερειακή Διοίκηση της χώρας με 

ισχυρούς οικονομικούς πόρους σε επτά (7) 
ενότητες. Προφανώς με κατάργηση του δισυ-
πόστατου της Αποκεντρωμένης και Αιρετής 
Περιφερειακής Διοίκησης και αν χρειασθεί 
με Συνταγματική Αναθεώρηση. Θα επιφέρει 
την ενίσχυση του Γεωργοδιατροφικού Το-
μέα, απελευθερωμένου από τον ασφυκτικό 
κλοιό της Ε.Ε., κατά τους περιορισμούς της 
ανταγωνιστικότητας και των περιορισμών. 
Το πρόβλημα της ερημοποίησης και πολλές 
φορές “ξεθεμελιώματος” της Υπαίθρου, από 
την αστυφυλία και τη φυγή στο εξωτερικό, 
δεν είναι πρωτίστως οικονομικό, αλλά ποι-
οτικών γνωρισμάτων ζωής. Ας το κατανοή-
σουμε, χωρίς ζώσα Ύπαιθρο, δεν λογίζεται 
Πατρίδα. Ούτε και σύγχρονο κράτος με την 
καθολική κατοίκηση της επικράτειας.

Με δεδομένο το πολίτευμα της χώρας 
και τις στρεβλώσεις του, συνταγματική θέ-
σπιση δώδεκα (12) Υπουργείων με είκοσι 
(20) μέλη κυβερνήσεως και σταθερές Γε-
νικές και Ειδικές Γραμματείες, όχι άνω των 
τριάντα (30). Σύσταση Διϋπουργικών Ορ-
γανισμών με πρώτο τον Διϋπουργικό Ορ-
γανισμό Γεωργοδιατροφικού Τομέα που θα 
έχουν αυτοτέλεια.

Πρόταγμα στην αξιοποίηση οικονομι-
κών πόρων (π.χ. τα 72 δισ.), η ανάπτυξη του 
βιομηχανικού μεταποιητικού διατροφικού 
κλάδου, που βρίσκεται στο επίκεντρο του 
Γεωργοδιατροφικού Τομέα. Είναι αυτός που 

συνδέει την πρωτογενή παραγωγή με την 
εμπορία στην διατροφή. 

Προστασία των καλλιεργούμενων γαι-
ών. Όσο η φύσις του ανθρώπου θα παραμέ-
νει αναλλοίωτη, η ενέργεια θα προέρχεται 
από διαφορετικές πηγές, η διατροφή ποτέ. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν άγονες γαί-
ες, θαμνώδεις ή χορτολιβαδικές, βραχώδεις 
και αναξιοποίητες θαλάσσιες περιοχές για 
την συμπληρωματικότητα στην ενέργεια. 
Το έγκλημα που φαίνεται να συντελείται με 
καλλιεργούμενες γαίες να σταματήσει. 

Ενίσχυση, και ενδυνάμωση της έρευνας 
και των υποδομών στον Γεωργοδιατροφικό 
Τομέα, ιδίως στο επίπεδο της πρωτογενούς 
παραγωγής και της μεταποίησης. Υπάρχει 
ανάγκη για ανάδειξη των ανεπανάληπτων 
ποιοτικών γνωρισμάτων της γεωργοδια-
τροφής και διασφάλιση της υγιεινής και 
ασφάλειας των παραγόμενων διατροφικών 
προϊόντων. Ενδυναμώστε τους θεσμούς, τις 
διοικητικές υπηρεσίες και προνοήστε για 
την κάθε οικονομική ενίσχυση σε αυτή την 
κατεύθυνση. Ότι επενδύεται στον Γεωργοδι-
ατροφικό Τομέα, λειτουργεί πολλαπλασια-
στικά εντός της κοινωνίας και πάνω απ’ όλα 
υπέρ αυτής.

*Ο Κώστας Κιλτίδης είναι πρώην βου-
λευτής της ΝΔ και Υφυπουργός ΥΠΑΑΤ και 
πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπρα-
ξης της Περιφέρειας.

Παρέμβαση για ενδυνάμωση του Γεωργοδιατροφικού Τομέα 
και  της ελληνικής υπαίθρου 

Τ Ο Υ  Κ Ω Σ Τ Α 
Κ Ι Λ Τ Ι Δ Η *

Ο τομέας που 
έμεινε όρθιος 

και δείχνει 
αυταπόδεικτα την 
ελπίδα βιώσιμης 

οικονομίας 
και σταθερής 

ανάπτυξης είναι ο 
Γεωργοδιατροφικός 

Τομέας

opinion



1505.09.2020

Παρέμβαση για ενδυνάμωση του Γεωργοδιατροφικού Τομέα 
και  της ελληνικής υπαίθρου 

«Ζητούν από τους υπαλλήλους να πληρώσουν το τεστ για covid19»

«Άνεργοι φέτος οι μισοί εποχικοί υπάλληλοι»
Reportage
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Μια καλοκαιρινή σεζόν με δυσκολίες, ανερ-
γία, μειωμένους μισθούς, αυξημένα ωράρια δι-
ένυσαν έως τώρα εργαζόμενοι στον κλάδο του 
τουρισμού. Οι επιπτώσεις του covid19 δεν άφη-
σαν ανεπηρέαστη την βαριά βιομηχανία της χώ-
ρας. Οι εποχικοί υπάλληλοι ήδη πριν την έναρξη 
της «κουτσουρεμένης» φετινής σεζόν, αγωνι-
ούσαν, με πολλούς εξ αυτών να μένουν τελικά 
άνεργοι.

Όπως λέει ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Εργαζόμενων Επισιτισμού Του-
ρισμού, Γιώργος Χότζογλου, μιλώντας στην 
Karfitsa «δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μόνο 
την κρίση από την πανδημία και τις επιπτώσεις 
που έφερε αλλά δυστυχώς έχουμε και την εργο-
δοτική παραβατικότητα, η οποία έχει ‘’χτυπήσει’’ 
κόκκινο φέτος. Ούτε την εποχή των μνημονί-
ων δεν είχαμε ζήσει τέτοια πράγματα». O ίδιος 
εξηγεί πως «αυτό έχει να κάνει με το γεγονός 
ότι οι εργοδότες αρνούνται να εφαρμόσουν τις 
κείμενες διατάξεις, είτε αυτές είναι μέτρα στή-
ριξης λόγω του κορονοϊού είτε είναι η κλαδική 
σύμβαση εργασίας η οποία είχε παραταθεί μέχρι 
31/08 (που έχει λήξη πλέον) και έχει τρεις μήνες 
μετενέργεια. Δεν εφάρμοσαν λοιπόν την σύμβα-
ση με αποτέλεσμα να μειωθούν οι μισθοί κατά 
50% και 60%».

Τα προβλήματα και οι καταγγελίες
Τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εποχι-

ακοί υπάλληλοι είναι κοινά, ασχέτως σε ποια 
περιοχή της Ελλάδας εργάζονται, σημειώνει ο 
κ.Χότζογλου. «Οι εργαζόμενοι στη Χαλκιδική 
αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα όπως όλοι 
οι εργαζόμενοι, του ίδιου κλάδου, σε όλη την 
Ελλάδα», λέει.

Σύμφωνα με τον ίδιο ένα μεγάλο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι είναι με την 
επαναπρόσληψη τους. «Υπάρχουν περιπτώσεις 
όπου εργοδότες αρνούνται να τους κάνουν την 
επαναπρόσληψη και την αναστολή σύμβασης, 
παρότι δεν κοστίζει κάτι σε αυτούς. Μάλιστα, ερ-
γαζόμενοι έχουν δεχθεί εκβιασμούς από εργο-
δότες που τους λένε ότι ‘’για να σου κάνω επανα-
πρόσληψη θα υπογράψεις χαρτί που θα λέει ότι 
δεν θα έχεις καμία απαίτηση για επαναπρόσλη-
ψη το 2021’’. Επίσης, οδηγούν τους μισθούς στα 
επίπεδα της εθνικής συλλογικής», περιγράφει ο 
πρόεδρος της Ομοσπονδίας και προσθέτει πως 
«υπάρχουν περιπτώσεις εργαζομένων που ανα-
γκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους τα 
τεστ για τον κορονοϊό, όταν κρίνεται απαραίτητο 
σε μια επιχείρηση του κλάδου ότι πρέπει να γίνει.

Εμείς θα κάνουμε αίτημα το κόστος των τεστ 
να είναι αποκλειστική επιβάρυνση του εκάστοτε 

εργοδότη ή του κράτους, γιατί έχουμε καταγγε-
λίες που ζητούν από εργαζόμενους να υποβλη-
θούν σε τεστ και να τα πληρώσουν από την τσέ-
πη τους».

Καταγγελίες από εργαζόμενους φτάνουν 
όμως και στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσα-
λονίκης. Ειδικότερα, όπως δηλώνει στην Karfitsa 
ο πρόεδρος του ΕΚΘ, Χάρης Κυπριανίδης οι κα-
ταγγελίες αφορούν τις συνθήκες εργασίας, διότι 
λόγω του περιορισμού των προσλήψεων είναι 
«σχετικά άσχημες». Συγκεκριμένα, όπως ανα-
φέρει ο ίδιος «αρκετές καταγγελίες γίνονται για 
τα ωράρια και την καταπάτηση του, όπως επίσης 
και για την μετατροπή των συμβάσεων τους. 
Παράλληλα, έχουμε αρκετές καταγγελίες για 
τα τεστ κορονοϊού, όπου εργοδότες ανάγκαζαν 
υπαλλήλους να κάνουν το τεστ πριν επιστρέ-
ψουν στην  δουλειά εάν βρισκόταν κρούσματα 
στον χώρο εργασίας, με οικονομική επιβάρυν-
ση του εργαζόμενου. Αυτό το κόστος όμως δεν 
μπορεί να το επωμιστεί ο υπάλληλος».

  
Ένας εργαζόμενος βγάζει την δουλειά
Παρότι δίνονται μάσκες και γάντια στους 

εποχικούς εργαζόμενους, ο κ.Χατζόγλου τονίζει 
ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα στα ξενοδοχεία 
είναι πάρα πολύ περίπλοκα και κάποια μέτρα 
δεν τηρούνται στο 100%. Πιο αναλυτικά, «εάν 
ένα ξενοδοχείο τηρούσε τα μέτρα στο 100% θα 
έπρεπε για παράδειγμα στα πρωινά αντί για έναν 

εργαζόμενο να έχει τρεις, καθώς έχει καταργηθεί 
ο μπουφές και θα πρέπει οι πελάτες να σερβί-
ρονται αποκλειστικά από τον υπάλληλο. Δυστυ-
χώς αυτό δεν το βλέπουμε να συμβαίνει παντού. 
Υπάρχουν περιπτώσεις που είτε χρησιμοποιείται 
κανονικά ο μπουφές, είτε βάζουν έναν υπάλλη-
λο να βγάλει όλη τη δουλειά».

Ένα αξιοπρεπές  εισόδημα
«Στον κλάδο μας φέτος οι μισοί μείναμε 

εκτός εργασίας. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία 
βλέπουμε ότι οι θέσεις εργασίας σε σχέση με 
πέρσι είναι κατά 225.000 λιγότερες. Είναι ένα 
τρομακτικό ποσοστό ανεργίας», σημειώνει ο κ.
Χόντζογλου. 

«Σαν ομοσπονδία έχουμε προσπαθήσει να 
κάνουμε κάποια πράγματα ώστε ο χειμώνας να 
μην είναι τόσο σκληρός και δύσκολος. Όπως η 
μείωση των απαιτούμενων ενσήμων για να μπει 
κάποιος στο ταμείο ανεργίας από τα 100 στα 
50, όμως το πρόβλημα δεν λύνεται έτσι. Εμάς 
το πάγιο αίτημα μας είναι η κάλυψη όλων των 
εργαζομένων του κλάδου, με ένα αξιοπρεπές ει-
σόδημα, το οποίο θα προσαυξάνεται κατά 10% 
για κάθε παιδί. Εμείς φέτος δεν θα έχουμε άλλο 
εισόδημα, επομένως μέχρι τον Απρίλιο του 2021 
που ξεκινήσει η επόμενη καλοκαιρινή σεζόν το 
κράτος πρέπει να μας εξασφαλίσει ένα ελάχιστο 
εγγυημένο εισόδημα», καταλήγει.
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Πώς έφτασαν οι διωκτικές αρχές στους «εγκεφάλους» της διακίνησης 
που οδήγησε στο θάνατο εννέα μετανάστες

Η κατάθεση – κλειδί 
για το κύκλωμα του θανάτου 

Η κατάθεση ενός 21χρονου Πακιστανού, 
που κατά περίεργο τρόπο βρέθηκε από την 
Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας μάλιστα 
και υπόνοιες ότι «απήχθη» από ομοεθνείς του, 
ήταν αυτή που ξετύλιξε το κουβάρι της υπό-
θεσης διακίνησης μεταναστών που κατέληξε 
σε φοβερό τροχαίο δυστύχημα. Τραγικός απο-
λογισμός ήταν αρχικά επτά νεκροί και πέντε 
τραυματίες. Οι δύο όμως από τους τραυματίες 
υπέκυψαν στα τραύματά τους. Μεταξύ αυτών 
και ο οδηγός του οχήματος που είχε προσλη-
φθεί από το κύκλωμα των διακινητών. 

Στην περίπτωση του τραγικού τροχαίου 
που σημειώθηκε έξω από την Αλεξανδρού-
πολη οι αστυνομικοί του τμήματος συνορια-
κής φύλαξης Φερών, έφτασαν στις ταυτότητες 
τριών ατόμων, όλοι τους Πακιστανοί, οι οποίοι 
κατηγορούνται ότι έστησαν τη συγκεκριμένη 
διακίνηση που οδήγησε στον θάνατο εννέα 
ανθρώπους. Οι δύο εντοπίστηκαν και συνελή-
φθησαν στη Θεσσαλονίκη και μετά την απολο-
γία τους στον ανακριτή Αλεξανδρούπολης κρί-
θηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Τα πλοκάμια 
του κυκλώματος όμως έχουν μπει στο στόχα-
στρο των διωκτικών και δικαστικών αρχών, 
για τη διερεύνηση και άλλων περιπτώσεων.  

Τα τροχαία με θύματα πρόσφυγες και με-
τανάστες στο οδικό δίκτυο Έβρου – Θεσσαλο-
νίκης και κυρίως στις περιοχές Κομοτηνής και 
Καβάλας, προκαλούν έντονο προβληματισμό 
στα υψηλά κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. Διαπιστώνουν 
ότι με προχειρότητα τα κυκλώματα «προ-
σλαμβάνουν» για ελάχιστα ευρώ μετανάστες 
να οδηγήσουν αυτοκίνητα μεταφέροντας ομο-
εθνείς τους ή και όχι από τον Έβρο στη Θεσσα-
λονίκη. Οι περισσότεροι εξ αυτών δεν γνωρί-
ζουν οδήγηση παρά μόνον τα βασικά. Γι’ αυτό 
δεν είναι τυχαίο πως ο κατάλογος των άτυχων 
θυμάτων ολοένα μακραίνει. 

Στην περίπτωση του τελευταίου τροχαίου, 
ο νεαρός Πακιστανός οδηγός, τα στοιχεία του 
οποίου έχουν δοθεί από ομοεθνή του, όμως 
οι αρχές δεν τα έχουν επιβεβαιώσει, κινούταν 
με υπερβολική ταχύτητα και δεν πρόλαβε να 
αντιδράσει στο σημείο όπου ο δρόμος στενεύει 
λόγω της κατασκευής των νέων διοδίων, στην 
Εγνατία οδό, στο ύψος της Αλεξανδρούπολης. 
«Έτρεχε υπερβολικά, δεν πρόλαβε να σταμα-
τήσει και έπεσε στα κιγκλιδώματα. Μετά δεν 
θυμάμαι έπεσα αναίσθητος», περιγράφει νεα-

ρός Πακιστανός που καθόταν στο πίσω κάθι-
σμα του μοιραίου αυτοκινήτου. Τραυματίστηκε 
και είναι πλέον καλά στην υγεία του.  

 
Η έρευνα 
Οι συνοριοφύλακες του Έβρου γρήγορα 

έφτασαν στα ίχνη του ανθρώπου – κλειδιού 
της συγκεκριμένης διακίνησης μεταναστών, 
η οποία κατέληξε στον θάνατο «ένα λεπτό 
αφότου ξεκίνησε το αυτοκίνητο», όπως χα-
ρακτηριστικά είπε ένας εκ των διασωθέντων. 
Ένας 21χρονος Πακιστανός οδηγήθηκε από τη 
Θεσσαλονίκη έως την Αλεξανδρούπολη ανα-
γνωρίζοντας τον νεκρό διακινητή, όταν ακόμη 
ήταν τραυματίας στο νοσοκομείο.  Αποκάλυψε 
στους αστυνομικούς πως και ο ίδιος, όπως και 
ο οδηγός του αυτοκινήτου, είχαν προταθεί από 
δύο ομοεθνείς τους να εργαστούν στη Θεσσα-
λονίκη, χωρίς όμως να γνωρίζουν πού ακρι-
βώς. Όταν έφτασαν στην πόλη τους ζήτησαν 
να μεταφέρουν μετανάστες με κλεμμένο αυ-
τοκίνητο. «Εγώ αρνήθηκα και με κλείδωσαν σ’ 
ένα σπίτι», φέρεται να είπε ο μάρτυρας. Ήταν 
αυτός που υπέδειξε τα άλλα τρία πρόσωπα. Για 
τα δύο μίλησε μετά βεβαιότητας ότι τα είδε, 
ενώ για τον τρίτο απλώς άκουσε.  

Άμεσα ξεκίνησαν αναζητήσεις στη Θεσ-
σαλονίκη και το απόγευμα της 11ης Αυγού-
στου εντοπίστηκαν οι δύο στη Θεσσαλονίκη. 
Κατηγορούνται ότι οργάνωσαν τη διακίνηση 
και θα έδιναν ένα μικρό ποσό στον οδηγό του 
αυτοκινήτου, που έχασε τη ζωή του, χωρίς να 
προσδιορίζεται. Ένα μικρό ποσό θα έδιναν και 
σε έναν 32χρονο Αλβανό που ήταν συνοδηγός 

στο αυτοκίνητο, αρχικά κατάφερε να διαφύγει 
περπατώντας, όμως λίγο αργότερα βρέθηκε 
σε ένα πάρκινγκ της εθνικής οδού και συνε-
λήφθη. «Θα έπαιρνα ένα χαρτζιλίκι δεν ήξερα 
λεπτομέρειες», ισχυρίστηκε ο 32χρονος, αφή-
νοντας κάποια ερωτήματα.  

Οι δύο συλληφθέντες που οδηγήθηκαν 
στον ανακριτή και κρίθηκαν προσωρινά κρα-
τούμενοι, αρνήθηκαν την εμπλοκή τους. Ο 
ένας ειδικά είπε πως ενεπλάκη χωρίς καν να 
γνωρίζει τον μάρτυρα που κατέθεσε, ούτε και 
ο τελευταίος εκείνον. Το βέβαιο είναι πως το 
κύκλωμα εισέπραξε ήδη πολλά χρήματα από 
τη συγκεκριμένη διακίνηση. Ενδεικτικό είναι 
ότι δύο μετανάστες που επέζησαν μιλούν για 
ποσά μέχρι και 2.300 ευρώ για τη διαδρομή 
τους μέχρι την Ελλάδα. Οι μαρτυρίες τους εί-
ναι συγκλονιστικές, καθώς περιγράφουν όλη 
τη διαδρομή. Την παραμονή τους στην Κων-
σταντινούπολη, τη βάρκα που πήραν στο πο-
τάμι με τη βοήθεια διακινητή στην τουρκική 
πλευρά, την πεζοπορία εντός ελληνικού εδά-
φους και τα σημεία όπου έμεναν κρυμμένοι 
επί ώρες, μέχρι να φτάσει το αυτοκίνητο της 
μεταφοράς.  

Έγκυρες πληροφορίες που έφτασαν στην 
Karfitsa αναφέρουν ότι η έρευνα δεν θα στα-
ματήσει σε αυτούς τους τρεις Πακιστανούς, 
που κατηγορούνται για την οργάνωση της 
διακίνησης. Θεωρούν ότι πίσω από αυτούς 
κρύβονται και άλλοι υψηλόβαθμα στελέχη 
μαφιόζικων οργανώσεων που οργανώνουν 
διακινήσεις από την Ασία σε όλη την Ευρώπη. 
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Πουλούσε μια κανάτα, ένα κηροπήγιο κι ένα δίσκο για να αγοράσει ... φάρμακα

Δικαστήριο: «Μαχαίρι» σε πρόστιμο 
– μαμούθ για ηλικιωμένη 

Reportage
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Δικαστήριο της Θεσσαλονίκης μείωσε στο 
ελάχιστο, πρόστιμο 10.000 ευρώ (!) που επι-
βλήθηκε σε ηλικιωμένη καρκινοπαθή, επειδή 
πουλούσε σε λαϊκή αγορά μία κανάτα, ένα 
κηροπήγιο και έναν δίσκο σερβιρίσματος για 
να αγοράσει φάρμακα για τη θεραπεία της. Σε 
μία υπόθεση – καρμπόν όπως η γιαγιά με τα 
τερλίκια, η Δικαιοσύνη έδειξε το ανθρώπινο 
πρόσωπό της και με πρωτοποριακή απόφαση 
για τα δεδομένα των φορολογικών υποθέ-
σεων εφάρμοσε αναδρομικά μεταγενέστερη 
ευνοϊκότερη διάταξη, μειώνοντας το πρόστιμο 
σε συνολικό ποσό 300 ευρώ.  

Η ηλικιωμένη ταλαιπωρείται από τον Δε-
κέμβριο του 2015 όταν αστυνομικοί του τμή-
ματος Ανάληψης σε έλεγχο που την υπέβαλαν 
στη διασταύρωση των οδών Κίμωνος Βόγα 
και Πιττακού, στη λαϊκή αγορά της περιοχής, 
βεβαίωσαν ότι πουλάει είδη χωρίς να διαθέτει 
άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου, όπως και 
ότι έχει προχωρήσει στη διάθεση προϊόντων 
χωρίς παραστατικά. Οι αστυνομικοί βεβαίω-
σαν για τις συγκεκριμένες παραβάσεις ποσά 
από 5.000 ευρώ για την κάθε πράξη, τα οποία 
ήταν αδύνατο να πληρωθούν, καθώς η γυναί-
κα μετά βίας είχε χρήματα για να εξασφαλίσει 
τα βασικά για να ζήσει και αυτός ήταν άλλω-
στε ένα από τους λόγους που πουλούσε αντι-
κείμενα που είχε από το σπίτι της. «Έβγαλε σε 
μία λαϊκή αγορά μερικά είδη οικιακής χρήσης, 
που είχε από το σπίτι της, για να τα πουλήσει 
και να εξασφαλίσει το ποσό για την αγορά 
φαρμάκων. Είναι καρκινοπαθής και χρειαζό-
ταν τα χρήματα για να συνεχίσει τη θεραπεία 
της», σημείωσε μιλώντας στην Karfitsa ο συ-
νήγορός της Μανώλης Λαμτζίδης.  

Η ηλικιωμένη προσέφυγε ζητώντας από 
τον γενικό γραμματέα αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας – Θράκης να ακυρωθεί το 
πρόστιμο, όμως με απόφαση του Φεβρουα-
ρίου 2016 η αίτηση ακύρωσης απορρίφτηκε. 
«Προέβαλε όλους τους ισχυρισμούς της όμως 
η διοίκηση εφάρμοσε το γράμμα του νόμου 
και επέβαλε το πρόστιμο στο οποίο δεν υπήρ-
χε διαβάθμιση», σημείωσε ο κ. Λαμτζίδης. Η 
γυναίκα καλούνταν να πληρώσει το ποσό των 
10.000 ευρώ, καθώς για τις δύο πράξεις που 
της βεβαιώθηκε το πρόστιμο δεν υπήρχε δυ-
νατότητα αυξομείωσης του ποσού. Δηλαδή 
καλούταν να πληρώσει τόσα χρήματα για μία 
κανάτα, ένα κηροπήγιο και έναν δίσκο σερβι-
ρίσματος που είχε από το σπίτι της και ήθελε 
να πουλήσει για να αγοράσει φάρμακα. 

  «Γενναία απόφαση»  
Την υπόθεση κλήθηκε να λύσει το Μονο-

μελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
(τμήμα Β’), όπου προσέφυγε η γυναίκα για ν’ 
ακυρωθεί η απόφαση του προστίμου. Το δικα-
στήριο με την 2500/2020 απόφασή του, που 
εκδόθηκε πριν μικρό χρονικό διάστημα, δέ-
χτηκε ότι τελέστηκαν οι δύο πράξεις. Ωστόσο 
προχώρησε σε μία γενναία υπέρβαση, δεχόμε-
νο μεταγενέστερη διάταξη που ψηφίστηκε το 
2017 και δέχεται διακύμανση των ποσών που 
επιβάλλονται στα πρόστιμα σε αντίθεση με την 
πρακτική που ακολουθεί η φορολογική διοί-
κηση. Έτσι έκρινε ότι πρέπει να επιβληθεί ως 
πρόστιμο το ποσό των 200 ευρώ για έλλειψη 
άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου και 100 
ευρώ για διάθεση προϊόντων χωρίς παραστα-
τικά. «Έγινε αναδρομική εφαρμογή ευνοϊκότε-
ρης μεταγενέστερης  διάταξης. Αυτό είναι μία 
τομή της δικαστίνας και στέλνει ένα μήνυμα 
κοινωνικό καθώς περιορίζει σε ελάχιστο το 
ποσό του προστίμου», σχολίασε ο συνήγορος 
της ηλικιωμένης Μανώλης Λαμτσίδης. 

Νομικοί έλεγαν πως η απόφαση έχει υπερ-
βεί τη συνήθη τακτική των φορολογικών 
αρχών που δεν δέχονται αναδρομικότητα 
μεταγενέστερων των πράξεων αποφάσεων, 
όπως για παράδειγμα συμβαίνει κατά κόρον 
στα Ποινικά Δικαστήρια. «Με την απόφαση 
αυτή το Διοικητικό Πρωτοδικείο έστειλε ένα 
μήνυμα ότι η φορολογούσα αρχή πρέπει να 
ακολουθήσει και την αρχή που εφαρμόζεται 
και σε άλλες υποθέσεις, όπως είναι οι ποινικές 
και γίνονται δεκτές μεταγενέστερες διατάξεις 
οι οποίες είναι ευνοϊκότερες για τον πολίτη», 
τόνισε με νόημα ο κ. Λαμτζίδης. 

«Η επιβολή των παλαιότερων αυστηρό-
τερων κυρώσεων υπερβαίνει το μέτρο που 
ήδη κρίνεται από το νομοθέτη ως αναγκαίο 
και ελέγχεται ως άσκοπη, αδικαιολόγητη και 
αντίθετη προς τη νεότερη νομοθετική βού-
ληση και εν προκειμένω, έχει έδαφος εφαρ-
μογής κατ’ εξαίρεση του γενικού κανόνα περί 
αναδρομικότητας του νόμου, η - απορρέουσα 
από τη συνταγματική αρχή της αναλογικότη-
τας – αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της 
ηπιότερης, ως προς την επιβολή κυρώσεων, 
διάταξης, όσον αφορά το ύψος των επιβλη-
θέντων προστίμων», αναφέρει ακριβώς στην 
απόφασή του το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ-
σαλονίκης.  
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Ο θυμός είναι ένα βασικό ανθρώπινο συ-
ναίσθημα που βιώνουν όλοι. Το να μάθεις να 
αντιμετωπίζεις τον θυμό είναι ένα σημαντι-
κό, καθώς η καταστολή του μπορεί να έχει 
επιβλαβή αποτελέσματα, ενώ η απελευθέ-
ρωσή του με έναν ανθυγιεινό τρόπο μπορεί 
να βλάψει εσάς και εκείνους που σας ενδια-
φέρουν. Πώς μπορούμε άραγε να αντιμετω-
πίζουμε τον θυμό μας; Ποιες είναι οι υγιείς 
μορφές έκφρασής του και πώς μπορούμε να 
τον εκφράσουμε με τρόπο που θα μας ανα-
κουφίσει και θα μας βοηθήσει να κατανοή-
σουμε καλύτερα τον εαυτό μας;

Σύμφωνα με έρευνες, η καταστολή του 
θυμού μας μπορεί να έχει αρνητικές φυ-

σικές επιπτώσεις, όπως: δερματικές 
παθήσεις, καρδιακά προβλήματα, 
ημικρανίες και πονοκεφάλους. Σε συ-
ναισθηματικό επίπεδο, ο θυμός μπο-
ρεί επίσης να βρίσκεται στη βάση των 
συναισθημάτων κατάθλιψης. Όταν δεν 
αντιμετωπίζουμε άμεσα τον θυμό μας, 
διατρέχουμε τον κίνδυνο επίσης να βι-
ώσουμε επίθεση αυτοκριτικών αρνητι-
κών σκέψεων.

• Για παράδειγμα, εάν ο σύντροφος 
ή ο σύζυγός σας τείνει να σας κοροϊ-
δεύει για πρακτικά ζητήματα, μπορεί 
αρχικά να αισθάνεστε ενοχλημένοι. 
Επιλέγοντας μία θερμή απάντηση 
μπορεί να σας φανεί παράλογο καθώς 

αγνοείτε τη στιγμή εκείνη τη συναισθηματι-
κή σας κατάσταση. Αρκετά σύντομα, μπορεί 
να νίωσετε απογοήτευση και να αρχίσετε να 
στρέφεστε κατά του εαυτού σας με σκέψεις 
όπως: «Είσαι αρκετά ανεύθυνος. Δεν μπο-
ρείς να κάνεις τίποτα σωστά, έτσι;». 

Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να κά-
νετε τις ακόλουθες ενέργειες: Αναγνωρίστε 
ότι είστε θυμωμένοι. Τα συναισθήματά σας 
είναι απλά συναισθήματα και είναι αποδε-
κτά. Μπορείτε να εξοργιστείτε με κάποιον 
ακόμη και αν συμφωνείτε με αυτά που λέει. 
Μπορεί να μη σας αρέσει το χρονοδιάγραμ-
μα ή ο τόνος της φωνής του ή ακόμα μπορεί 
να ενοχληθείτε επειδή έχει δίκιο. Μπορείτε 
να αγαπάτε και να μισείτε το ίδιο άτομο σε 
μια δεδομένη ημέρα ή σε μια δεδομένη ώρα. 
Θυμηθείτε, τα συναισθήματά σας δεν χρειά-
ζεται να είναι λογικά ή να έχουν τέλειο νό-
ημα. 

• Μπορείτε να εκφράσετε τα συναισθή-
ματά σας σε ένα άτομο που εμπιστεύεστε, 
όπως έναν στενό φίλο ή έναν θεραπευτή. 

Προσπαθήστε να αναζητήσετε άτομα που 
δεν θα λάβουν μέρος ώστε να αποφύγετε τις 
πιθανές δραματικές αντιδράσεις. Η δήλωση 
του θυμού σας θα σας δώσει ανακούφιση 
και θα σας βοηθήσει να φτάσετε σε μια πιο 
ήρεμη κατάσταση και πιο ισορροπημένη 
προοπτική. Διατηρώντας το συναίσθημα 
αυτό μέσα σας , διογκώνεται και υπάρχει ο 
κίνδυνος να οδηγήσει στο να γίνετε κυνικοί. 

• Προσπαθήστε να ηρεμήσετε πριν αντι-
δράσετε. Δοκιμάστε να ακολουθήσετε μια 
προσεκτική προσέγγιση στις αλληλεπιδρά-
σεις σας, δίνοντας στον εαυτό σας χρόνο 
προτού δράσει. Δοκιμάστε να μετρήσετε 
αντίστροφα από τα 10 ή να πάρετε μερικές 
βαθιές ανάσες. Μόλις το κάνετε αυτό, μπο-
ρείτε να σκεφτείτε πώς θέλετε να επικοι-
νωνήσετε ή να αντιδράσετε. Αυτό μπορεί να 
σημαίνει την απομάκρυνση από την ένταση 
για να ηρεμήσετε. Μπορείτε αργότερα να 
επιστρέψετε στο άτομο ή την υπόθεση που 
σας ενοχλεί σε μια πιο ήρεμη κατάσταση.

• Όταν επικοινωνείτε, πρέπει να στοχεύ-
σετε να είστε ορθολογικοί, άμεσοι και ειλι-
κρινείς. Μόλις ξεπεράσετε τα πιθανά θερμά 
στιγμιαία συναισθήματα, μπορείτε να εκ-
φράσετε τα συναισθήματά σας με έναν πιο 
παραγωγικό τρόπο. Για παράδειγμα, μια συ-
νομιλία θα μπορούσε να ξεκινήσει ως εξής:

Καταλαβαίνω ότι απογοητεύεστε όταν 
ξεχνάω να βοηθήσω στο σπίτι, αλλά ο τρό-
πος που μιλάτε μου ακούγεται προσβλητι-
κός. Θα προτιμούσα απλώς να μου πείτε ότι 

είστε θυμωμένοι αντί να με υποτιμάτε. Αυτό 
με κάνει να νιώθω εξοργισμένος. Θα κάνω 
μια προσπάθεια για να είμαι πιο ευαίσθητος 
και υπεύθυνος και θα εκτιμούσα πραγματικά 
να με συναντήσετε στη μέση, έχοντας περισ-
σότερη υπομονή και να μου ασκείτε λιγότε-
ρη κριτική.

• Μπορείτε επίσης να σκεφτείτε τους μη 
προφανείς λόγους για τους οποίους μπορεί 
να είστε θυμωμένοι. Συχνά, όταν κάτι ανα-
στατώνει ένα άτομο, αποτελεί ένδειξη ότι 
έχουν ενεργοποιηθεί συναισθήματα από το 
παρελθόν. Σας προσέβαλαν ως παιδί; Ανα-
ζητήσατε απομόνωση για να αισθανθείτε 
ασφαλείς; Ίσως η αντίδρασή σας να βασίζε-
ται περισσότερο στις αναμνήσεις που προκα-
λεί μια αλληλεπίδραση από ό, τι συμβαίνει 
αυτή τη στιγμή. 

Δεν μπορούμε να ελέγξουμε πώς αι-
σθανόμαστε, αλλά μπορούμε να ελέγξουμε 
πώς ενεργούμε. Η αποδοχή του θυμού μας 
δεν σημαίνει την εκτόνωσή του προς τους 
άλλους. Μπορούμε να νιώσουμε πλήρως 
τα συναισθήματά μας και μετά να αποφασί-
σουμε πώς θέλουμε να συμπεριφερόμαστε.  
Το πιο σημαντικό, μπορούμε να μάθουμε 
να νιώθουμε άνετα με τον θυμό μας, να τον 
αποδεχόμαστε ως φυσικό μέρος της ζωής 
χωρίς να το αφήνουμε να βλάψει εμάς ή 
τους ανθρώπους που είναι κοντά μας.

*Η κ. Νενέρογλου - Πεταλωτή είναι 
ψυχολόγος και συνιδρύτρια του Reggio 
Thessaloniki

Μήπως νιώθετε θυμωμένοι; Αντιμετωπίστε το!

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Ν Α Ν Σ Υ 
Ν Ε Ν Ε Ρ Ο Γ Λ Ο Υ 
- Π Ε Τ Α Λ Ω Τ Η *

Δεν μπορούμε να 
ελέγξουμε πώς 
αισθανόμαστε, 

αλλά μπορούμε 
να ελέγξουμε 

πώς ενεργούμε. 

opinion
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karfitsomata

Επίσκεψη στο Θεαγένειο η Άννα Ευθυμίου 

Ο πιο δύσκολος αντίπαλος

Εν μέσω συναντήσεων η … τούρτα!

Με το βλέμμα στραμμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης 
Καραμανλής - Τζιτζικώστας 

Επίσκεψη στο Θεαγένειο αντι-
καρκινικό νοσοκομείο Θεσσαλονί-
κης, όπου τοποθετήθηκαν θερμικές 
κάμερες για τη θερμομέτρηση όσων 
εισέρχονται στο νοσοκομείο, πραγ-
ματοποίησε η βουλευτής Θεσσαλο-
νίκης της ΝΔ Αννα Ευθυμίου. Η κ. 
Ευθυμίου συναντήθηκε με τη διοική-
τρια του νοσοκομείου Λιάνα Κουρτέ-
λη-Ξουρή και συζήτησαν για την όλη 
κατάσταση καθώς το Θεαγένειο είναι 
μία ιδιαίτερη νοσοκομειακή μονάδα, 
που εξυπηρετεί τις ανάγκες των καρ-
κινοπαθών όλων των περιοχών της 
Βόρειας Ελλάδας και που πληροί τις 
προδιαγραφές για την αντιμετώπιση 
της εξάπλωσης του covid-19.

Μια πολύ όμορφη και ανθρώπινη στιγμή θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του 
φίλους ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτής Κιλκίς Γιώργος Γεωργαντάς. 
Ο υφυπουργός πέρασε μερικές ώρες ξεγνοιασιάς με τον μικρό γιο του, με τον οποίο βρέθηκε 
στο γήπεδο της Επταλόφου του Νομού Κιλκίς, έπαιξαν ποδόσφαιρο και αντάλλαξαν πάσες. 
Αυτή τη οικογενειακή στιγμή αποφάσισε ο κ. Γεωργαντάς να αναρτήσει στα social media συ-
νοδεύοντας την με τη φράση «τώρα, στο Γήπεδο Επταλόφου, με τον πιο δύσκολο αντίπαλο...» 

Τα γενέθλια του στην περιφέρεια γιόρτασε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Από-
στολος Τζιτζικώστας και «έκλεισε» τα 42 του χρόνια σε μία μέρα με ιδιαίτερα βαρύ πρό-
γραμμα που συνέπεσε με την επίσκεψη του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Κα-
ραμανλή και του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου, Γιώργου Καραγιάννη. Ωστόσο, μεταξύ 
συσκέψεων και τηλεδιασκέψεων οι συνεργάτες του βρήκαν την ευκαιρία να του κάνουν μια 
μικρή έκπληξη. Να του ευχηθούν με μια τούρτα και θερμές ευχές!

Σύσκεψη για όλα τα μεγάλα έργα που 
θα αλλάξουν την όψη της Θεσσαλονίκης 
και ολόκληρης της Κεντρικής Μακεδονίας 
πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέ-
ρειας στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ του Υπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα 
Καραμανλή και του οικοδεσπότη Περιφε-
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου 
Τζιτζικώστα. Ωστόσο, από την αναφορά και 
των δυο για τις ευκαιρίες που προκύπτουν 
μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης για την περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικά του 
Υπουργού και μάλιστα από την έδρα αυτής, προκύπτει πως ο Απόστολος Τζιτζικώστας βρήκε 
ένα σημαντικό σύμμαχο στη προσπάθεια που θα γίνει ώστε να κατευθυνθούν στην Κεντρική 
Μακεδονία για έργα, όσο δυνατόν περισσότερα κονδύλια μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. 
Υπουργός και Περιφερειάρχης στάθηκαν ιδιέταιρα στα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει η 
περιοχή μέσα από αυτή την ευκαιρία όπως την χαρακτήρισαν, γεγονός που δείχνει και το τι 
έχουν στο μυαλό τους. 

Με πρωτοβουλία Καράογλου χορηγία 
για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού 

Σχεδιασμός ΝΔ για ένα κόμμα πιο κοντά στη κοινωνία 

Την συνέχιση της χορηγικής υποστήριξης για τον επιφανειακό καθαρισμό του 
Θερμαϊκού Κόλπου, πέτυχε ο Υφυπουργός Εσωτερικών με αρμοδιότητα Μακεδο-
νία και Θράκη Θεόδωρος Καράογλου. Ο υφυπουργός καθώς ολοκληρώθηκε η χο-
ρηγική υποστήριξη, από διαφορετική εταιρεία τους προηγούμενους μήνες, για το 
ίδιο έργο, κατάφερε να εξασφαλίσει χορηγία μέχρι τέλος του έτους, από ελληνική 
πολυεθνική εταιρεία. Έτσι μέχρι τέλος του 2020, ο Θερμαϊκός Κόλπος τουλάχιστον 
η επιφάνεια του θα είναι καθαρή. 

Οι κομματικές διεργασίες και ο σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα δεν σταματά 
στη Νέα Δημοκρατία, παρά την πανδημία καθώς αξιοποιούνται οι νέες τεχνολο-
γίες. Στο πλαίσιο αυτό ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 
κόμματος Σταύρος Καλαφάτης, είχε ψηφιακή συνάντηση εργασίας των μελών της 
Εκτελεστικής Γραμματείας της Ν.Δ. για τον σχεδιασμό και το ρόλο του κόμματος 
στο πλευρό της κοινωνίας. Στην ατζέντα επικράτησαν κυρίως θέματα οργανωτικά. 
Εξετάζεται το ενδεχόμενο διεύρυνσης των δράσεων της νεολαίας του κόμματος, 
καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο για επέκταση της ΟΝΝΕΔ στο εξωτερικό. Επίσης, 
συζητήθηκαν τρόποι το κόμμα να βρεθεί πιο κοντά στον πολίτη και να λειτουργεί 
ως δίαυλος μεταξύ κυβέρνησης και κοινωνίας. Το επόμενο σύντομο χρονικό διά-
στημα θα αναληφθούν πρωτοβουλίες προς την παραπάνω κατεύθυνση. 
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Η ανεξαρτητοποίηση Γωγάκου 
έφερε αντίδραση

Την ανεξαρτητοποιησή του 
από την θέση του δημοτικού 
συμβούλου της παράταξης 
«Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» ανα-
κοίνωσε ο Στέφανος Γωγάκος 
με γραπτή δήλωσή του στην 
οποία επισημαίνει ότι «η ενέρ-
γεια μου αυτή προέρχεται από 
την μεγάλη μου επιθυμία να 
υπηρετήσω την Τοπική Αυτοδι-
οίκηση με πιο αποτελεσματικό 
τρόπο και  με ανιδιοτέλεια, κα-
θόσον η ενασχόληση μου με τα 
κοινά της πόλης της Θεσσαλο-
νίκης έχει μία συνεχή διάρκεια 
15 ετών.

Θα συνεχίσω ως ανεξάρτη-
τος Δημοτικός Σύμβουλος, ερ-
γαζόμενος για τη επίλυση των 
προβλημάτων της πόλης μας, 
αποκλειστικά προς όφελος των συμπολιτών μας. Θέλω να 
σας διαβεβαιώσω, ότι δεσμεύομαι πως θα συμβάλλω τα μέ-
γιστα με κάθε τρόπο και με όλες τις δυνάμεις,τις γνώσεις και 
τις εμπειρίες που διαθέτω, ώστε η πόλη μας να βελτιώνεται 
συνεχώς, να γίνεται καλύτερη και πιο φιλική στους δημότες 
της». 

Η αντίδραση του επικεφαλής της παράταξης «Θεσσαλο-
νίκη Υπεύθυνα» Βασίλη Γάκη ήταν άμεση: «Η αποχώρηση 
του κ. Γωγάκου από την Παράταξη «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα» 
δεν μας προκάλεσε καμία απολύτως έκπληξη! Το αντίθετο... 
Ήταν αναμενόμενη παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του 
ίδιου ότι παραμένει πιστός στις αρχές της. Τη Δευτέρα (31/8), 
μέσω γραπτού μηνύματος στο κινητό μου τηλέφωνο, έλαβα 
γνώση της απόφασής του. Ακολούθησε τηλεφωνική μας συ-
νομιλία από την οποία πληροφορήθηκα όχι μόνο την ανεξαρ-
τητοποίησή του αλλά και την ανάληψη θέσης ευθύνης στη 
Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο «χορός» της συναλλα-
γής καλά κρατεί... 

Η Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την ευκαιρία 
συμπλήρωσης ενός έτους θητείας, στην τακτική των επικοι-
νωνιακών πυροτεχνημάτων, επιστράτευσε και την ανεξαρτη-
τοποίηση του Δημοτικού Συμβούλου Στέφανου Γωγάκου. Τα 
«πυροτεχνήματα» όμως δεν είναι πάντα εντυπωσιακά, διαρ-
κούν λίγο και ενίοτε είναι επικίνδυνα. 

Για εμάς οι πολιτικές συνεργασίες πρέπει να είναι προϊόν 
προγραμματικής σύγκλισης και όχι συναλλαγής και ακολου-
θούμε την πολιτική της ανάδειξης και επίλυσης των προβλη-
μάτων των συμπολιτών μας. 

Όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να αναγάγουν την τακτι-
κή των συναλλαγών σε πολιτική πρακτική και να την περι-
βάλλουν ηθικά, πρέπει να γνωρίζουν ότι οι τακτικισμοί τους 
απέχουν από την έννοια της ηθικής που έχει η κοινωνία μας.

Το αντιπολιτευτικό μας έργο δεν προσμετράτε ποσοτικά 
αλλά ποιοτικά και θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τους συ-
μπολίτες μας με γνώμονα τις αξίες με τις οποίες ζητήσαμε την 
ψήφο τους και μας εμπιστεύθηκαν.  Σταθερά συνεχίζουμε!

Παρόλα αυτά, η ευγένεια μας παροτρύνει να ευχηθούμε 
«καλή επιτυχία» στον κ. Γωγάκο στα νέα του καθήκοντα.» 
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Οδηγός ο Ζέρβας

Βαφτίσια …κορονοϊού για τον Μάκη 

Οι ιστορίες του Σπύρου 

Ο Μανδαλιανός πήρε σύμβουλό 
του τον Γκανούλη

Στη θέση του οδηγού κάθισε ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, ποζά-
ροντας, φανερά ευδιάθετος, για την άφιξη των 
πρώτων λεωφορείων από τη Λειψία της Γερ-
μανίας και την κυκλοφορία τους στην πόλη. 
Ο κ. Ζέρβας συνόδευσε τον υπουργό Υποδο-
μών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, στο 
σταθμό του ΙΚΕΑ και δεν έχασε την ευκαιρία, 
όταν του ζητήθηκε από τους φωτορεπόρτερ, 
να καθίσει στη θέση του οδηγού των νέων λε-
ωφορείων έχοντας για επιβάτες τον πρόεδρο 
του ΟΑΣΘ, Γιώργο Σκόδρα και τον πρόεδρο 
του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, 
Δρόσο Τσαβλή.  

 Τον γιο του βάφτισε, εν μέσω πανδημίας κορονοϊού και με λίγους 
προσκεκλημένους, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του δήμου Θεσ-
σαλονίκης, Μάκης Κυριζίδης. Ο μικρός πήρε το όνομα του πατέρα του 
αντιδημάρχου, Χρήστος, σε μια αυγουστιάτικη βάπτιση που συνέπεσε 
χρονικά 16 χρόνια από τον θάνατο του παππού του. Ιδιαίτερη σύμπτωση 
ότι και το μυστήριο της βάπτισης του αντιδημάρχου είχε τελεστεί και 
πάλι Αύγουστο, πριν από 38 χρόνια στην Τσάκωνη Καστοριάς. Με την 
ευκαιρία αυτή, ο Μάκης Κυριζίδης θυμήθηκε το δικό του προσκλητή-
ριο… τότε που δεν είχε κορονοϊό και οι καλεσμένοι ήταν ένα σωρό.

Ιστορίες από την παιδική του ηλικία θυμάται συχνά 
πυκνά ο Σπύρος Βούγιας, τις οποίες φροντίζει να μοι-
ράζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόσφατα, 
ανήρτησε φωτογραφίες από την παιδική του ηλικία, 
κατά την οποία -όπως αναφέρει-  διάβαζε ότι έβρισκε, 
μέχρι να ακούσει την τρεχάλα των φίλων του. Τότε, τα 
παρατούσε όλα στη μέση και έβγαινε να παίξει έως 
αργά κι ας φώναζε η μάνα του. Βέβαια, είχε εγκατα-
λείψει να διαβάζει στο θρανίο και διάβαζε αραχτός σε 
μαξιλάρες, πάνω στους σοφάδες, σε στενά κρεβάτια, 
συνήθεια που του έχει μείνει έως και σήμερα. 

 Νέα καθήκοντα ως άμισθος ειδικός σύμ-
βουλος σε θέματα περιβάλλοντος, κλιματικής 
αλλαγής, διαχείρισης απορριμμάτων, ανακύκλω-
σης, διεύθυνσης ρεμάτων και αντιπλημμυρικής 
προστασίας ανέλαβε Φίλιππος Γκανούλης στον 
δήμο Κορδελιού - Ευόσμου με απόφαση του 
δημάρχου, Κλεάνθη Μανδαλιανού. Ο κ.Γκανού-
λης, πολιτικός μηχανικός και αντιπρόεδρος της 
μητροπολιτικής επιτροπής της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας αναμένεται να ενισχύσει την 
προσπάθεια της δημοτικής αρχής με στόχο την 
προστασία του περιβάλλοντος. 
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Ζάχαρης: Αντικαταστήστε
το κατεστραμμένο περιπολικό

«Κηδειόμασκες» στο Δ. Πυλαίας - Χορτιάτη

Αγκωνοψία Αναστασιάδη 
– Καραμανλή στο αμαξοστάσιο

Την αντίδραση του 
επικεφαλής της «Κοι-
νωνικής Συνεργασίας 
Νεάπολης Συκεών Ηλία 
Ζάχαρη προκάλεσε η 
ανακοίνωση της Ανε-
ξάρτητης Συνδικαλι-
στικής Πρωτοβουλίας 
Αστυνομικών η οποία 
δημοσίευσε στη σελίδα 
της στο Facebook φωτογραφίες από το εσωτερικό 
ενός περιπολικού του Αστυνομικού Τμήματος Νεά-
πολης – Συκεών, το οποίο παρουσιάζει σημαντικές 
φθορές και έχει διανύσει σχεδόν 450.000 χιλιόμε-
τρα. Σύμφωνα με δήλωσή του ο κ. Ζάχαρης ζητά την 
αντικατάσταση του περιπολικού κατηγορώντας τη δι-
οίκηση του Δήμου ότι «ήταν ο κ. Δανιηλίδης που με 
το γνωστό αγχωμένο ύφος του, έλεγε στις 22 Μαΐου 
2019, τρεις μέρες πριν τις δημοτικές εκλογές, ότι είχε 
“καταθέσει πρόταση για αγορά περιπολικών και μο-
τοσικλετών, με την προϋπόθεση να διατεθούν μόνο 
για την περιοχή του δήμου. Δεν έλεγε ψέματα. Έλεγε 
λόγια του αέρα ως συνήθως για να περνάει η ώρα. 
Διότι τώρα που αποδείχτηκε η ανάγκη -την οποία 
επανειλημμένα έχουμε αναδείξει-, να έχουμε αξιό-
μαχα περιπολικά στο αστυνομικό τμήμα του δήμου 
μας,  περί άλλων τυρβάζει, αποδεικνύοντας ότι είναι 
απλώς κατώτερος των περιστάσεων. Λέει για να λέ-
ει...Η Κοινωνική Συνεργασία προτείνει και θα θέσει 
στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο, την πρόταση να 
προχωρήσει ο Δήμος στην αγορά περιπολικού. Ας 
τολμήσει να καταψηφίσει τον εαυτό του!»

 Μαύρες μάσκες, με το λογότυ-
πο του δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, 
μοιράστηκαν φέτος στους παρευρι-
σκόμενους των εκδηλώσεων μνή-
μης για τη συμπλήρωση 76 χρόνων 
από το Ολοκαύτωμα του Χορτιάτη. 
Λόγω της πανδημίας του κορονο-
ϊού οι επιμνημόσυνες λειτουργίες 
τελέστηκαν με την αυστηρή τήρηση 
των οδηγιών της πολιτείας για την 
προστασίας της δημόσιας υγείας, 
ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν οι πα-
ράλληλες δράσεις πολιτισμού, που 
γίνονται κάθε χρόνο, όπως η λαμπα-
δηδρομία ειρήνης, η έκθεση εικα-
στικών, η θεατρική παράσταση και 
οι εκδηλώσεις λόγου και μουσικής.

 Στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ στο ΙΚΕΑ έδωσε το πα-
ρών ο Σάββας Αναστασιάδης, βουλευτής της ΝΔ στη 
Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββας Αναστασιάδης, κατά την πα-
ραλαβή των πρώτων νέων λεωφορείων για την κά-
λυψη των αναγκών του ΟΑΣΘ. Εκεί, τον είδε ο υπουρ-
γός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, 
με τους δύο άντρες να ανταλλάσουν ...αγκωνιά, στο 
πλαίσιο χαιρετισμού των μέτρων για την πανδημία 
του κορονοϊού. 
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ΠΑΓΩΜΑ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙ-
ΛΩΝ έως τον Απρίλιο του 2021 για 
όλες τις επιχειρήσεις και τα φυσικά 
πρόσωπα, αιτούνται επιμελητήρια και 
επαγγελματικές οργανώσεις, όπως 
αυτό ήδη έγινε σε πολλές ευρωπα-
ϊκές χώρες. Στην βαριά πληγωμένη 
από την πολυετή κρίση ελληνική οι-
κονομία, οι επιπτώσεις του covid-19 
είναι ήδη ορατές και άνα νέο ντόμινο 
οικονομικών επιπτώσεων έρχεται 
τον Σεπτέμβριο, με απρόβλεπτες κοι-
νωνικές διαστάσεις. Στην αγορά ήδη 
επικρατεί απόλυτη αβεβαιότητα και 
άγχος, την ίδια ώρα που ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης κ. Παντελής Φιλιππίδης επιβεβαιώνει την τερά-
στια πτώση του τζίρου των καταστημάτων 60 – 70% προειδο-
ποιώντας για νέα λουκέτα, νέες απολύσεις και ανεργία που θα 
φέρει σε απόγνωση 300.000 επιπλέον εργαζομένους.

Αν δεν ληφθούν άμεσα οριζόντια μέτρα για την στήριξη 
της αγοράς και των επιχειρήσεων, η πρωτοφανής εκτεταμένη 
διακοπή της οικονομικής λειτουργίας σε πολλούς κλάδους 

λόγω covid-19 θα επεκταθεί και σε 
περισσότερους ακόμη κλάδους, που 
ήδη βλέπουν να συμπαρασύρονται 
στη δύνη της καταστροφής. Ένας 
στους δύο εργαζομένους στον ιδι-
ωτικό τομέα από την αρχή της παν-
δημίας, είναι άνεργος. Σύμφωνα με 
στοιχεία της Εργάνης, κοντά στο ένα 
εκατομμύριο εργαζόμενοι είναι αντι-
μέτωποι με απόλυση ή με αναστολή 
σύμβασης εργασίας. Όταν στο σύνο-
λο των εργαζομένων στον ιδιωτικό 
τομέα το 45% εργάζεται πλέον με 
μειωμένο ωράριο εργασίας – άρα με 

μειωμένες μηνιαίες αποδοχές, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου 
καλά και είναι ζήτημα χρόνου, πότε θα καταρρεύσει ακόμη πε-
ρισσότερο στην αγορά, ότι απέμεινε από την προσφορά και τη 
ζήτηση.

Η Ελλάδα ήδη από τον Ιούνιο βρίσκεται στην πρώτη θέση 
στην απώλεια θέσεων εργασίας μεταξύ των χωρών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, γιατί άργησε να πάρει οικονομικά μέτρα 
παντού. Ανοίξαμε εσπευμένα τα σύνορα προς χάριν του τουρι-

σμού και της εστίασης και αφήσαμε την πρωτογενή παραγωγή 
στο θα «βοηθηθεί στο μέλλον» την ίδια ώρα που με απόφαση 
της Κομισιόν σε όλα τα μέλη – κράτη της Ε.Ε. δόθηκαν 7.000 
ευρώ οριζόντια σε όλους ανεξαιρέτως τους αγρότες – πλην 
της Ελλάδος! Στον τουρισμό τα αποτελέσματα είναι γνωστά 
και πλήρως απογοητευτικά και όλοι πλέον βλέπουν τον βαρύ 
χειμώνα που έρχεται από τον προσεχή Οκτώβριο. 

Τα αναδρομικά των συνταξιούχων παρά τις διαβεβαιώσεις 
της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργού, «πάνε ξανά πε-
ρίπατο» στο απώτερο μέλλον και οι προθέσεις για την ανα-
στολή πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών και ΦΠΑ φα-
ντάζουν σαν «ασπιρίνες» μπροστά στο τεράστιο οικονομικό 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ήδη πολιτεία και πολίτες. Κι 
ενώ όλα αυτά «μαυρίζουν τις ελπίδες» μας, οι φόροι βεβαι-
ώνονται ακάθεκτοι με προσαυξήσεις, πρόστιμα και ρυθμίσεις 
που χάνονται! Δυστυχώς, αν δεν ληφθούν τώρα, άμεσα μέτρα 
ανακούφισης και ενίσχυσης του ιδιωτικού τομέα, με πρώτο 
μέτρο το πάγωμα όλων των βεβαιωμένων οφειλών επιχειρή-
σεων και πολιτών μέχρι τον Απρίλιο του 2021 τίποτα άλλο δεν 
θα μπορέσει να αναστρέψει, τη μεγάλη οικονομική και κοινω-
νική καταστροφή που έρχεται… 

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

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

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ   Ν Τ Ι Ν Ο Σ 
Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Το κόκκινο ποτάμι στα ποντιακά

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
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ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΥΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ «ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» 

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΕΙ 

Είχαμε χρόνια να δούμε μια σειρά τόσο καλογυρισμένη και καλοσκηνοθετημένη όσο το «Κόκκινο Ποτάμι» που φέτος έκλεψε τις εντυπώσεις του 
τηλεοπτικού κοινού, με δεδομένο μάλιστα ότι το σενάριο ήταν βασισμένο σε μια πικρή ιστορική αλήθεια.  Αυτή της γενοκτονίας των Ποντίων.  Το 
ομότιτλο τραγούδι των τίτλων της σειράς με ερμηνεύτρια την Ελεονώρα Ζουγανέλη αγαπήθηκε όσο λίγα τραγούδια.  Τους στίχους του έγραψε ο 
Κώστας Μπαλαχούτης και συνθέτης της μουσικής είναι ο Χρήστος Παπαδόπουλος  που έγραψε και τις μουσικές που ακούγονται στη σειρά και 

έντυσαν τις συγκλονιστικές σκηνές που δημιούργησε ο σκηνοθέτης Μανούσος Μανουσάκης.  Τώρα είναι η στιγμή να ακούσουμε το τραγούδι και 
στην ποντιακή διάλεκτο με ερμηνεύτρια την Μαρία Πεΐδη.  Ο Χρήστος Παπαδόπουλος μιλάει στην «Κ» γι’ αυτό του το εγχείρημα.

Τι σας ενέπνευσε να κάνετε το «Κόκκινο Πο-
τάμι» και στα ποντιακά; Τώρα που τελειώνει 
το Κόκκινο Ποτάμι και αφού έκανε τον κύκλο του 
με τη σπουδαία Ελεωνόρα Ζουγανέλη, ήθελα να 
ακουστεί και στην ποντιακή διάλεκτο, η οποία εί-
ναι πολύ κοντά στην Αρχαία Ελληνική. Μου έκαναν 
εντύπωση οι ωραίοι στίχοι του Γιώργου Θεοδωρίδη 
και θέλησα να δώσω το βήμα στην ταλαντούχα Μα-
ρία Πεΐδη, που αν και μόνο 18 χρονών, κατέχει πολύ 
καλά τα Ποντιακά και το απέδωσε εξαιρετικά με το 
χάρισμα της φωνής της.  
Εσείς έχετε κάποιες ποντιακές ρίζες που τις 
άγγιξε το σενάριο της σειράς; Είμαι Πόντιος από 
τη μεριά του πατέρα μου, μεγαλωμένος στα Γρεβενά 
, με μπολιασμένους στο DNA μου ήχους από κεμε-
ντζέ (ποντιακή λύρα). Οι παππούδες μου μιλούσαν 

στα ποντιακά, οπότε την κατέχω αυτή τη διάλεκτο 
και με το πάθος μου για ιστορία έχω μελετήσει πολύ 
βαθιά τα πάθη αυτής της φυλής. 
Τα ταξίδια στην Ανατολή και οι συνεργασίες 
σας με τους ντόπιους μουσικούς, πόση επιρ-
ροή άσκησαν στην μουσική που συνθέσατε για 
το «Κόκκινο Ποτάμι»; Είμαι ένας αυτοδίδακτος 
μουσικός, που έμαθα τη μουσική από συναναστρο-
φές που είχα με σπουδαίους μουσικούς από όλο 
τον κόσμο. Σίγουρα όταν βρίσκεσαι για παράδειγμα 
στην Καππαδοκία και παίζεις ούτι με έναν ντόπιο 
μουσικό, έχεις να πάρεις πολλά και στον τρόπο παι-
ξίματος αλλά και στο συναίσθημα. 
Τα τελευταία χρόνια έχετε ασχοληθεί πολύ με 
τη σύνθεση μουσικής για ταινίες και σειρές.  
Είναι τα σενάρια πηγή έμπνευσης για σας; Για 

να γράψεις μουσική για εικόνα, πρέπει πρώτα να 
διαβάσεις την ιστορία, να συγκινηθείς ή να επιρρε-
αστείς από αυτή και στη συνέχεια να κουμπώσεις 
τη μουσική. Σίγουρα ένα σενάριο όπως αυτό του 
Κόκκινου Ποταμιού δημιουργεί πολλά συναισθή-
ματα και διαβάζοντάς το, το μυαλό γέννησε εύκολα 
μουσικές. 
Στο ευρύ κοινό γίνατε γνωστός ως μέλος του 
συγκροτήματος «Παιδιά από την Πάτρα».  Τι 
κρατάτε από εκείνη την εποχή; Σίγουρα κρατάω 
τα ανέμελα, όμορφα φοιτητικά χρόνια στην Πάτρα 
και τις πολύ πετυχημένες συναυλίες στη δεκαετία 
του ’80. Φυσικά έχουμε ακόμη επαφή με τα υπόλοι-
πα μέλη του συγκροτήματος και με κάποιους ακόμα 
συνεργάζομαι. 
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▶ Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και το πιο ιστορικό μέσο στην 
Ελλάδα,το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM100-
που πριν λίγες μέρες συμπλήρωσε αισίως και τα 33 χρόνια 
παρουσίας του στα ερτζιανά- γυρίζει σελίδα.Μετά από 
μία μεγάλη περίοδο απραξίας και εν μέρει απαξίωσης του 
μέσου,αφού ήδη αναβαθμίστηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο 
ο χώρος αλλά και οι θέσεις εργασίας,ο FM100 ξεκινάει νέο 
πρόγραμμα με φρέσκιες ιδέες,πρόσωπα,εκπομπές αλλά και 
event που προγραμματίζονται και αναμφίβολα τα αποτελέ-
σματα θα φανούν άμεσα.Καλή αρχή!

▶ Ξεκίνησε 
και το πολυ-
διαφημισμένο 
Big Brother της 
΄νέας εποχής’ 
όπως αρέσει 
εκεί στον ΣΚΑΙ 
να λένε και 
μάλλον μόνο αυτοί το πιστεύουν,και όπως λέει και ο σοφός 
λαός μας ‘η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται’.Το νεανικό 
κοινό στο οποίο κυρίως απευθύνεται και ποντάρει πάρα 
πολλά το κανάλι του Φαλήρου δεν φαίνεται να συγκινήθηκε 
και ιδιαιτέρως αφού το 33% που έβγαλε στο ξεκίνημα δεν 
είναι ότι πιο αισιόδοξο. Προσωπικά πιστεύω άστοχη και την 
επιλογή του Χάρη Βαρθακούρη στην παρουσίαση που πέραν 
της αμηχανίας,θεωρώ πως είναι πολύ ‘λίγος’ για να σηκώσει 
το φορτίο μιας τέτοιας πολυδάπανης παραγωγής με υψηλές 
απαιτήσεις και την στιγμή που αυτόματα συγκρίνεσαι με 
τον μετρ του είδους Ανδρέα Μικρούτσικο.Αλλά επειδή είναι 
ακόμη αρχή ας δώσουμε λίγο χρόνο μήπως και υπάρξουν 
ανατροπές.

▶ Και κοντά σε όλα ήρθε και 
μία απρόσμενη αλλά συνάμα 
ίως και η πιο ευχάριστη είδη-
ση των τελευταίων ημερών.
Μιλάω για την εγκυμοσύνη 
της Τζένης Μπαλατσινού που 
θα γίνει μανούλα για τέτρτη 
φορά και δείχνει πραγματι-
κά ευτυχισμένη.Και επειδή 
πιστεύω πως η μητρότητα 
είναι η κορυφαία στιγμή της 
γυναικείας οντότητας,πικρό-
χολα σχόλια που ακούστηκαν 
σίγουρα δεν χωράνε και είναι 
επιεικώς απαράδεκτα.Πολλά πολλά χρόνια πίσω, ο Αντώνης Ρέμος –ο οποίος μάλλον θα έχει ξεχάσει και το στιγμιότυπο- στην εποχή λίγο πριν 

υπηρετήσει και την στρατιωτική του θητεία στα χρυσά χρόνια της Μυκόνου με τον πρώτο έρωτα της ζωής του αλλά και τον 
αλησμόνητο Βασίλη Μπέτα που μας άφησε πολύ νωρίς.Ήταν οι εποχές της μοναδικής,αληθινής διασκέδασης,εποχές που 

τις αναπολούμε και που αναμφίβολα όσοι τις ζήσαμε,είμαστε σίγουροι πως δυστυχώς δεν θα ξανάρθουν.

Μία καινοτόμα ιδέα που στεγάζεται στο εμβληματικό κτίριο της Λεωφόρου Νίκης 63, στη Θεσ-
σαλονίκη. Ο χώρος, ο οποίος σχεδιάστηκε εμπνευσμένος από τη μορφή και τη δομή της φύσης 
και τις γραμμές των φυτών και των λουλουδιών, μεταμορφώνεται ανάλογα με την κάθε εποχή 

έτσι ώστε η ατμόσφαιρα να είναι πάντα ξεχωριστή. Επιπλέον, οι μεταμορφώσεις του Ensayar 
- The Four Season Bar επεκτείνονται και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο χώρος προσφέρεται 

τόσο για πρωινή χαλάρωση, όσο και για διασκέδαση μέχρι αργά το βράδυ. Ο βραβευμένος Chef 
Δημήτρης Παμπόρης επιμελήθηκε τον κατάλογο του φαγητού συνθέτοντας ένα μενού μοντέρ-

νας δημιουργικής κουζίνας με ταυτόχρονα fusion στοιχεία. Τηλ. 6945 192961.



26 05.09.2020

Ο Lucio Fontana (1899-1968), ιταλι-
κής καταγωγής, γεννήθηκε στην Αργεντι-
νή,               σπούδασε στην Ακαδημία Μπρέρα, 
στο Μιλάνο και ήταν από τους σημαντικότε-
ρους  καλλιτέχνες των τεχνών του χώρου 
στον 20ό αιώνα. Αρχικά ήταν γνωστός για 
τα                                         κεραμικά του, 
διακοσμητικά κομμάτια στολισμένα με φύλ-
λα χρυσού με την τεχνική του ψηφιδωτού. 

Στην περίοδο 1930-40 ανάγονται οι 
εγχάρακτοι πίνακες και τα γλυπτά του 
με διάφορα υλικά (τερακότα, γύψος, 
χαλκός). Παρέμεινε στην Ιταλία από 
το 1927 μέχρι την έναρξη του Δευτέ-
ρου Παγκόσμιου Πολέμου και εργά-
στηκε δημιουργώντας γλυπτά για τη 
κυβέρνηση. Η Emily Braun  έγραψε 
ότι ήταν ίσως μια σχέση παραπάνω 
από επαγγελματική μολονότι ο ίδιος 
απέρριψε τις πολιτικές ετικέτες λέγο-
ντας, το 1947, ότι  “Η τέχνη μου δεν 
ήταν στρατευμένη, αλλά σύγχρονη”. 
Το 1946, δημοσίευσε, στο Μπουένος 
Άιρες, το Λευκό Μανιφέστο (Manifesto 
Blanco), την πρώτη θεωρητική διατύ-
πωση της ιδέας μιας «τέχνης του χώ-
ρου». Ακολούθησαν το πρώτο και το 
δεύτερο μανιφέστο (1947, 1948) στο 
Μιλάνο, όπου ίδρυσε το κίνημα του 
Spatialism, (Διαστημισμού). Εννοούσε 
την ανάδειξη της μηχανικής εποχής και 
τη σύνδεση μορφής. χρώματος, ήχου, 
χώρου, κίνησης, και χρόνου σε ένα νέο 
είδος τέχνης -σε ένα σαφώς οριοθετη-
μένο περιβάλλον. Βασικό στοιχείο εί-
ναι η νέα αντίληψη της λειτουργίας του 
χώρου. Απέρριψε τον ψευδαισθητικό 
χώρο της ζωγραφικής και επεδίωξε 
να συνδέσει την τέχνη με την επιστή-
μη, να συνδυάσει χρώμα και μορφή σε 
πραγματικό χώρο, με τη χρήση σύγ-
χρονων τεχνικών όπως του φωτισμού 
με νέον και την τηλεόραση. Βάσει αυ-
τών των αρχών πραγματοποίησε από 
το 1949 τη σειρά Cuts με τη χρήση 
του χαλκού και του αλουμινίου και 
στη συνέχεια, τη σειρά Metals, με την 
εναλλαγή του κενού και του γεμάτου. 
Ακολούθησαν από το 1949 και μετά, 
οι αντισυμβατικές εγκαταστάσεις στο 
χώρο με τη σειρά Cuts –μαχαιρωμένοι 
μουσαμάδες– μια ανατρεπτική λογική 
για το περιβάλλον της τέχνης και που 
έγιναν αργότερα σύμβολα του μετα-
πολεμικού κόσμου. Αυτή η πρωτοπο-

ριακή εικαστική λογική των μαχαιρωμένων  

μουσαμάδων του Fontana, δεν ανταποκρί-
νεται σε πράξεις βίας, αλλά επικεντρώνεται 
στην έννοια του πίσω από το υπαρκτό που 
αυτό δεν προβάλλεται, κρύβεται και είναι 
ρωγμές μέσα από το στενό άνοιγμα προς το 
άγνωστο, στον πίσω χώρο, ανάμεσα στον 
μουσαμά και στον τοίχο. Είναι ο κρυμμένος 
χώρος που δεν φαίνεται αλλά του οποίου η 
παρουσία μπορεί να ενταχθεί στον συνολικό 
χώρο και να είναι λειτουργική καθώς απο-
καλύπτεται από το κόψιμο ή το σκίσιμο. Η 
πρώτη μεγάλη ερευνητική προσέγγιση του 

έργου του Fontana επιχειρήθηκε, μετά από 
σαράντα περίπου χρόνια, στις ΗΠΑ με την 
έκθεση Lucio Fontana,  On the Threshold 
που οργανώθηκε στο MET Breure (23/1-
14/4 2019), συμπεριλαμβανομένων και 
των εγκαταστάσεων μεταξύ των οποίων το 
Spatial Environment (Documenta 4, Kassel, 
1968) με το Red Light (1967). 

*Η Εύη Κυρμακίδου  είναι εικαστικός 
υποψήφια διδάκτωρ Πολυτεχνείου Κρή-
της

Walking the Space: Spatial Environments, 1948 –1968

Η ανάδειξη του κρυμμένου χώρου στον Lucio Fontana
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Lucio Fontana, Concetto spaziale, La fine di Dio (1964). 
«l. Fontana «Concetto Spaziale» 

ATTESE waterpaint on canvas, 1964-1965.
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Η ανάδειξη του κρυμμένου χώρου στον Lucio Fontana

Πώς ήρθε η «εμπλοκή» με την Αυτοδιοίκηση; 
Δεν είναι καινούργια υπόθεση. Ασχολούμαι από το 
2002 με την αυτοδιοίκηση, τα προβλήματα της γει-
τονιάς και της καθημερινότητας. Το 2006 εξελέγην 
κοινοτικός σύμβουλος και υπηρέτησα 4 χρόνια ως 
πρόεδρος της επιτροπής Υγείας, Καθαριότητας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μεγάλο σχολείο ο Δήμος 
Θεσσαλονίκης. Μαθαίνεις τις αντοχές σου.

Συνηθίσατε να σας φωνάζουν «πρόεδρε»; Όχι 
ακόμα. Πολλές φορές με φωνάζουν και δεν γυρνώ 
γιατί δεν αντιλαμβάνομαι ότι απευθύνονται σε μένα. 
Είναι ένας τιμητικός τίτλος, πρόσκαιρός βέβαια, 
όπως όλα σε αυτήν τη ζωή. Κι έτσι τον αντιμετωπίζω. 
Με απόλυτο σεβασμό σε αυτό που αντιπροσωπεύει.

Η σχέση με τον δήμαρχο Κ.Ζέρβα; Παρά την όχι 
μακρόχρονη γνωριμία μας, είναι άριστη. Αποφάσισα 
να συνταχθώ μαζί του, γιατί πίστεψα στο όραμά του 
για την πόλη και δεν το μετάνιωσα στιγμή, ούτε προ-
εκλογικά ούτε μετεκλογικά. Με τίμησε με την προ-
εδρία του Δ.Σ. και ως πιο έμπειρος αυτοδιοικητικός 
ο ίδιος, μου συμπαραστέκεται και με συμβουλεύει. 
Θεωρώ ότι η ρήξη μαζί του, που ίσως ονειρεύονται 
πολλοί, δεν θα συμβεί.

Πιο σκληρή η κριτική από συμπολίτευση, αντι-
πολίτευση ή ΜΜΕ; Από όπου κι αν προέρχεται, αν 
είναι καλοπροαίρετη και εποικοδομητική είναι ευ-
πρόσδεκτη, όχι μόνο στην πολιτική αλλά σε όλους 
τους τομείς της ζωής μου. Η πιο σκληρή όμως κρι-
τική γίνεται από μένα. Δεν διστάζω να παραδεχτώ τα 
λάθη μου, να ζητήσω συγνώμη και να διορθωθώ 
όπου χρειάζεται. Θεωρώ ότι έτσι γίνομαι καλύτερος.

Τι της λείπει της Θεσσαλονίκης; Αρκετές παρεμ-
βάσεις για να αναδείξει τις αρετές της. Είναι μία πο-
λυπολιτισμική πόλη, που συνδυάζει την καινοτομία 
με την παράδοση τόσο αρμονικά, ώστε την ερωτεύε-
ται κανείς αμέσως. Πώς όμως ο έρωτας θα οδηγηθεί 
σε γάμο χωρίς συγκοινωνίες, καθαριότητα, ασφά-
λεια, υψηλή τεχνολογία, αθλητικές εγκαταστάσεις, 
πράσινο και κοινωνικές δομές; Αυτό είναι το όραμά 
μας ως Διοίκηση. Να προσφέρουμε στη Θεσσαλονί-
κη αυτά που της λείπουν για να πάρει τη θέση της 
στο παγκόσμιο στερέωμα. Ξεκινήσαμε δυνατά τον 

Δέκα ερωτήσεις αναζητούν δέκα σύντομες απαντήσεις. Πρόσωπα της Θεσσαλονίκης, από όλους τους χώρους, 
μοιράζονται με τους αναγνώστες της εφημερίδας “Karfitsa” πτυχές της ζωής τους και αδημοσίευτες φωτογραφίες σε μια διαφορετική - μίνι συνέντευξη. 

Ο Δρόσος Τσαβλής είναι γέννημα - θρέμμα Θεσσαλονικιός. Πνευμονολόγος στο επάγγελμα, ο άνθρωπος που λόγω κορονοϊού όλοι θα σταματήσουν στο δρόμο για 
να συμβουλευτούν. Εξελέγη στις τελευταίες εκλογές με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα και κατέχει τη θέση του προέδρου στο δημοτικό συμβούλιο. Τώρα, αν προλαβαίνει 

όλες τις υποχρεώσεις, συν τα τρία του παιδιά… θα τα διαβάσετε στη συνέχεια! 

Δρόσος Τσαβλής 
Ρήξη με τον Ζέρβα; Δε θα συμβεί...

Ιστορίες με ...κάρυ! Μ Ε  Τ Η Ν  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ 

πρώτο χρόνο, θα συνεχίσουμε έτσι.
Σε τί έχετε ...αλλεργία; Σε αχαριστία, αδικία και 

ψέμα. Δεν τα έχω στη λίστα των δικών μου χαρα-
κτηριστικών και μου είναι ξένα. Αισθάνομαι άβολα 
κοντά σε ανθρώπους που λειτουργούν με σημαία 
αυτά τα γνωρίσματα, οπότε και διακριτικά απομα-
κρύνομαι.

Ιατρείο, δημαρχείο, οικογένεια… ελεύθερος 
χρόνος; Δεν υπάρχει πια δυστυχώς. Προσπαθώντας 
να ανταποκριθώ στους τρεις ρόλους, και κυρίως του 
γονιού, έχω χάσει τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο που 
είχα παλιότερα. Στερούμαι την παρέα παλιών αληθι-
νών φίλων, με δική μου ευθύνη, αλλά ελπίζω πάντα 
στην κατανόηση και την αγάπη τους.

Ξένη γλώσσα που θα θέλατε να μάθετε στο 
μέλλον;  Με τις ξένες γλώσσες τα πάω πολύ καλά 

από μικρός. Μιλάω ήδη Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά 
και προσφάτως Τουρκικά, αλλά θα ήθελα, αν είχα 
χρόνο να μάθω έστω τα βασικά στα Ρωσικά.

«Μασάτε» τα λόγια σας; Λέω πάντα αυτό που 
αισθάνομαι. Αν είναι να τα «μασήσω», προτιμώ να 
σιωπήσω. Υπάρχουν φορές που δεν πρέπει να πω 
αυτό που σκέφτομαι για να μην προσβληθεί ή πλη-
γωθεί ο συνομιλητής μου. Εκεί αποχωρώ χαμογε-
λώντας.

Πώς θα κυλήσει το υπόλοιπο του 2020; Δυ-
στυχώς με μάσκα και αντισηπτικά διαλύματα, σε 
απόσταση από αγαπημένα πρόσωπα που είναι ηλικι-
ωμένα ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Ζούμε πρω-
τόγνωρες καταστάσεις τις οποίες θα ήθελα όλοι μας 
να πάρουμε στα σοβαρά. Να σκεφτόμαστε το διπλα-
νό μας σαν να ήταν μέλος της οικογένειάς μας.
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Από τον ΠΑΟΚ, στον ΟΦΗ και από εκεί στην 
ρουμανική Σέπσι. Ο Παναγιώτης Δεληγιαννίδης, 
ζει το όνειρο του εξωτερικού και στόχος του 
όπως αναφέρει στην «Κ» είναι να παραμείνει 
εκεί για πολλά ακόμα χρόνια. Ο Ελληνας αμυ-
ντικός, μίλησε για τις διαφορές του ελληνικού 
πρωταθλήματος με αυτό στη Ρουμανία, για τον 
πρότζεκτ του ΟΦΗ, αλλά και τον ΠΑΟΚ που μετά 
από χρόνια δείχνει να στηρίζεται στα δικά του 
παιδιά.

Πως ζεις αυτό το πρώτο διάστημα παρου-
σίας σου στη Ρουμανία και την νέα σου ομάδα; 
«Βρίσκομαι σε μία πόλη που απέχει περίπου 250 
χιλιόμετρα από το Βουκουρέστι. Παρόλα αυτά, η 
ζωή εδώ είναι ήρεμη, μοιάζει πολύ με το Ηρά-
κλειο και δεν δυσκολεύτηκα καθόλου να προ-
σαρμοστώ. Στο εξωτερικό δεν χρειάζεται πολύ 
χρόνος για να καταλάβεις πως το μόνο που έχεις 
να κάνεις είναι να συγκεντρωθείς στο ποδοσφαι-
ρικό κομμάτι και να βελτιώνεις συνέχεια τον 
εαυτό σου. Η Σέπσι είναι μία ομάδα που τα τε-
λευταία χρόνια αγωνίζεται σταθερά στην πρώτη 
κατηγορία. Πέρυσι έφτασε κοντά στο να κερδίσει 
ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, ενώ έπαιξε και στον τε-
λικό του κυπέλλου (σ.σ. ηττήθηκε από την Στε-
άουα) και ευελπιστούμε ό,τι δεν πέτυχε πέρυσι η 
ομάδα να το καταφέρει τη φετινή σεζόν».

Ποιες οι διαφορές που έχεις εντοπίσει μέ-
χρι στιγμής συγκριτικά με την Ελλάδα; «Το 
πρωτάθλημα στη Ρουμανία έχει ήδη ξεκινήσει, 
έχουμε παίξει δύο αγωνιστικές. Το ποδόσφαιρο 
εδώ δεν έχει να ζηλέψει τίποτα συγκριτικά με 
την Ελλάδα. Οι υποδομές, τα γήπεδα και η οργά-
νωση των ομάδων είναι σε εξαιρετικό επίπεδο. 
Ποιοτικά μπορεί στην Ελλάδα να υπάρχουν κα-
λύτερες ομάδες, όμως και στη Ρουμανία υπάρ-
χουν πολλοί παίκτες που κάνουν τη διαφορά, 
τόσο γηγενείς, όσο και από άλλες χώρες. Άλλω-
στε, υπάρχουν και πολλοί Ελληνες παίκτες που 
αγωνίζονται εδώ, όπως για παράδειγμα ο Σοϊλέ-
δης, αλλά και αρκετοί ξένοι που έχουν περάσει 
από την Ελλάδα».

 Άρα, θα κάνουμε χρόνια να σε δούμε ξανά 
στο ελληνικό πρωτάθλημα; «Το εύχομαι. Είναι 
κάτι που ήθελα πάντα. Να αγωνιστώ με ομάδα 
του εξωτερικού. Μακάρι, η πορεία μου να είναι 
τέτοια όπου θα μου επιτρέψει να μείνω εκτός για 
πολλά χρόνια. Μου αρέσει αυτή η διαφορετική 
αντίληψη, αυτή η χαρά του παιχνιδιού και το 

προσωπικό στοίχημα που έχω βάλει με τον εαυ-
τό μου είναι να είμαι ολοένα και καλύτερος και 
γιατί όχι τα επόμενα χρόνια να κάνω ακόμα ένα 
βήμα σε μία ομάδα μεγαλύτερου βεληνεκούς».

Ήσουν για δύο χρόνια μέλος του ΟΦΗ, μιας 
ομάδα που «τρέχει» ίσως πιο ελπιδοφόρου 
πρότζεκτ που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια 
στην Ελλάδα. Πως το έζησες εσύ από μέσα; 
«Στον ΟΦΗ, μπορεί να μην πήρα τις ευκαιρίες 
που θα περίμενα και άξιζα, όμως δεν έχω να 
πω τίποτα αρνητικό. Είναι μία ομάδα-κόσμημα, 
μία ομάδα που έχει σε πρώτο πλάνο τον ποδο-
σφαιριστή. Ο ΟΦΗ πιστεύω πως θα συνεχίσει να 
πρωταγωνιστεί για χρόνια και το μοντέλο που 
ακολουθεί θα πρέπει να είναι φωτεινό παράδειγ-
μα και μακάρι κι άλλες ομάδες να το ακολου-
θήσουν».

Προσφάτως ο ΠΑΟΚ η ομάδα που ανδρώ-
θηκες αγωνιστικά και πανηγύρισες και δύο 
κύπελλο Ελλάδος, ξεκίνησε με το δεξί κόντρα 

στην Μπεσίκτας και είχε για πρωταγωνιστές 
τους Ελληνες παίκτες που αναδείχθηκαν από 
τα σπλάχνα του... «Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από μία 
χρονιά που μετά από πολλά χρόνια ήταν απο-
τυχημένη σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι λογικό 
να συμβεί στο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς, στην Ελ-
λάδα ξεχνάμε πολύ εύκολα και παρατηρούνται 
τα φαινόμενα πως αυτοί που αποθεώνονταν, να 
βρίσκονται στο στόχαστρο. Ο ΠΑΟΚ κόντρα στην 
Μπεσίκτας ήταν πολύ καλός, πιστεύω η χρονιά 
θα είναι πολύ διαφορετική και είμαι χαρούμενος 
γιατί υπάρχουν πολλοί νεαροί και πιο έμπειροι 
Ελληνες παίκτες που δείχνουν πως θα πρωτα-
γωνιστήσουν. Ο ΠΑΟΚ ήταν ομάδα που ανέκαθεν 
έβγαζε παιδιά από τα σπλάχνα του κι αυτό είναι 
κάτι σημαντικό και μακάρι όλα αυτά τα παιδιά 
όπως είναι ο Μιχαηλίδης, ο Κούτσιας, ο Τζόλης, 
ο Λύρατζης να γίνουν βασικά και σημαντικά γρα-
νάζια αυτής της ομάδας».
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Ο Παναγιώτης Δεληγιαννίδης μιλά στην «Κ» για το όνειρο του εξωτερικού 
και τις διαφορές με την Ελλάδα

«Ο ΠΑΟΚ θα πετύχει αν 
στηριχτεί στα δικά του παιδιά»
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Η κακή κλήρωση 
δεν κρίνει τον νικητή

Η τύχη γύρισε την πλάτη στον ΠΑΟΚ και τον 
υποχρεώνει να βρει στον δρόμο του για τους 
ομίλους του Champions League, την Μπενφίκα. 
Μία από τις ισχυρότερες ομάδες που θα μπορού-
σε να κληρωθεί. Οι Πορτογάλοι έκαναν φέτος 
επένδυση κοντά στα 65 εκατ. ευρώ, έχοντας ως 
στόχο να φθάσουν ψηλά στο Europa League και 
να κυριαρχήσουν στις εγχώριες διοργανώσεις. 

Αντιθέτως ο ΠΑΟΚ, μέχρι τη στιγμή που 
γράφονται αυτές οι γραμμές έχει ολοκληρώσει 
μόνο δύο μεταγραφές, με ό,τι αυτό συνεπάγε-
ται. Σαφώς και οι ανάγκες του ρόστερ του «Δι-
κεφάλου» για ενίσχυση είναι κατά πολύ μεγα-
λύτερες, αλλά αυτό δεν αποτέλεσε προφανώς 
κίνητρο για καλύτερα αντανακλαστικά. Στην 
αρχή μπήκε ως θέμα η πρόκριση επί της Μπεσί-
κτας ώστε να εξασφαλίσει ο ΠΑΟΚ την παρουσία 
του στους ομίλους του Europa League, εισπράτ-
τοντας σημαντικά ποσά. Και αφού αυτό επιτεύ-
χθηκε δεν έγιναν αστραπιαία οι απαιτούμενες 
κινήσεις ώστε ο ΠΑΟΚ να έχει τουλάχιστον τη 
βοήθεια ενός ακόμη παίκτη στον αγώνα με την 
Μπενφίκα. Υπάρχει ενδεχόμενο αυτός τελικώς 
να είναι ο Ζίβκοβιτς, αλλά και πάλι οι ρυθμοί 
κρίνονται αργοί. 

Τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά για τον 
ΠΑΟΚ; Είναι σίγουρο ότι δεν θα πετάξει λευκή 
πετσέτα. Μπορεί η Μπενφίκα να μην είναι Μπε-
σίκτας, η οποία ήρθε στην Τούμπα χωρίς να έχει 
παίξει ούτε έναν φιλικό αγώνα, αλλά μέχρι το 
τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή ο ΠΑΟΚ δικαι-
ούται να αισθάνεται αισιόδοξος. 

Στην ομάδα υπάρχει ταλέντο, αρκετή εμπει-
ρία από ευρωπαϊκούς αγώνες και δίψα για δι-
άκριση. Ακόμη στον πάγκο κάθεται ένας προ-
πονητής που γνωρίζει καλά την Μπενφίκα και 
ότι δεν ξέρει μπορεί να το μάθε εύκολα. Αυτά 
είναι στα συν του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με τους 
Πορτογάλους. Καμία ομάδα δεν αποκλείσθηκε, 
ούτε προκρίθηκε από την ημέρα της κλήρωσης. 
Ολα κρίνονται στο χορτάρι και αυτό θα πρέπει 
να κάνει ο ΠΑΟΚ. Με πίστη στην πρόκριση, απο-
φασιστικότητα και πάθος. Ολα τ’ άλλα είναι και 
θέμα ημέρας του αντιπάλου και της τύχης. 

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμόςαθλητισμός

Με ξεκάθαρο στόχο την επιστροφή της ομάδας στις 
επαγγελματικές κατηγορίες ο Ηρακλής επιχειρεί το τρίτο 
του comeback την τελευταία οκταετία. Αυτή τη φορά συ-
νοδοιπόρος του στην προσπάθειά του αυτή είναι ο Ηρα-
κλής Αμπελοκήπων. Ο σύλλογος της Δυτικής Θεσσαλο-
νίκης που αγωνίζεται στη Γ’ Εθνική, ήρθε σε συμφωνία 
με τους ανθρώπους της Κυανόλευκης οικογένειας, με τις 
λεπτομέρειες του deal να παρουσιάζονται και επίσημα 
την Τετάρτη σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε σε γνωστό 
ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Στο πάνελ βρίσκονταν ο 
Υφυπουργός Μακεδονίας - Θράκης, Θόδωρος Καράο-
γλου, ο πρόεδρος του Ηρακλή Αμπελοκήπων, Γιάννης 
Ζαντόπουλος και το μέλος της επιτροπής επανεκκίνησης 
του Ηρακλή, Κώστας Ιωακειμίδης.

Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο ομάδων, 
περιλαμβάνει αναλυτικά τα εξής: 

1) Η ομάδα τη φετινή σεζόν (2020-2021) θα παρα-
μείνει Ηρακλής Αμπελοκήπων, χωρίς να υπάρξει κάποια 
αλλαγή στην ονομασία.

2) Δηλώθηκαν ως έδρες της το Καυτανζόγλειο στά-
διο και το Δημοτικό γήπεδο Αμπελοκήπων. Επίσης η ομά-
δα θα χρησιμοποιεί για τις προπονήσεις και τις εγκατα-
στάσεις της Μίκρας.

3) Πρόεδρος της ομάδας για τη φετινή σεζόν θα πα-
ραμείνει ο Γιάννης Ζαντόπουλος, ενώ ο πρόεδρος της 
ΚΑΕ Ηρακλής, Θόδωρος Δρακόπουλος θα μπει στο νέο 
ΔΣ και θα κατέχει τη θέση του αναπληρωτή προέδρου, 
αλλά και του μεγάλου χρηματοδότη της προσπάθειας.

4) Η ομάδα τη φετινή αγωνιστική περίοδο θα αγωνί-
ζεται χωρίς να υπάρξει αλλαγή στο σήμα. Θα διατηρήσει 
το Η που είχε μέχρι και σήμερα.

5) Σε περίπτωση ανόδου της ομάδας, θα συσταθεί η 
νέα ΠΑΕ που θα ονομάζεται «Ηρακλής Θεσσαλονίκης 
2021» και ουσιαστικά θα πάψει να υφίσταται ο σύλλογος 
των Αμπελοκήπων.

Καράογλου: «Αυτά περιλαμβάνει η συμφωνία μας»
«Μετά από ώριμες σκέψεις και έχοντας την περυσι-

νή εμπειρία με τον Ηρακλή στη Γ’ Ερασιτεχνική κατηγο-
ρία και την άνοδο στη Β’, καταλήξαμε όλοι οι άνθρωποι 
της οικογένειας του Ηρακλή να στηρίξουμε μια ομάδα 
της Θεσσαλονίκης, η οποία λέγεται Ηρακλής, Ηρακλής 
Αμπελοκήπων, φορά κυανόλευκα και έχει το Η για έμ-

βλημα, όπως ο Ηρακλής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό 
που η ομάδα αυτή βρίσκεται στη Γ’ Εθνική, έχει ιστορία 
χρόνων, έχει πρόεδρο πολλά χρόνια, τον κ. Ζαντόπουλο, 
έναν νοικοκύρη, δε χρωστάει σε κανέναν, είναι αξιοπρε-
πέστατη και πρωταγωνιστεί στο ποδόσφαιρο της Θεσ-
σαλονίκης. Με τη στήριξη της οικογένειας του Ηρακλή, 
φιλοδοξούμε ο Ηρακλής Αμπελοκήπων να κάνει φέτος 
περίπατο και του χρόνου να πάει στις επαγγελματικές 
κατηγορίες, στη Β Εθνική. Η ομάδα συνεχίζει βεβαίως 
να λέγεται Ηρακλής Αμπελοκήπων, έχει δηλώσει δύο 
έδρες, το Καυτατζόγλειο και το δημοτικό στάδιο Αμπελο-
κήπων “Κωνσταντίνος Καραμανλής”, έχει δηλώσει δύο 
προπονητικά κέντρα, το βοηθητικό Αμπελοκήπων και τις 
εγκαταστάσεις της Μίκρας, έχει ίδιο σήμα και έμβλημα. 
Και σηματοδοτώντας την ουσιαστική ενίσχυση που θα 
παρέχει η οικογένεια του Ηρακλή στον Ηρακλή Αμπελο-
κήπων, στο νέο διοικητικό συμβούλιο πρόεδρος παραμέ-
νει βεβαίως ο κ. Ζαντόπουλος και μακάρι να συνεχίσει για 
πολλά χρόνια, και αναπληρωτής πρόεδρος θα είναι ένας 
άνθρωπος από το στενό κύκλο του Ηρακλή, από το μπά-
σκετ, ο Θόδωρος Δρακόπουλος. Σε περίπτωση ανόδου θα 
συσταθεί η νέα ΠΑΕ που θα ονομάζεται «Ηρακλής Θεσ-
σαλονίκης 2021».

Zαντόπουλος: «Ιστορική ευθύνη, 
όλοι μαζί θα πετύχουμε»
«Νιώθω ένα πολύ μεγάλο βάρος για την προσπάθεια 

που ξεκινάμε να κάνουμε για να δώσουμε το δικαίωμα 
στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης να φτάσει εκεί που αξίζει 
και εκεί που πρέπει. Η δική μου σκέψη είναι ότι πρέπει 
ο Ηρακλής να είναι μια γροθιά, να είναι όλοι μαζί. Δεν 
υπάρχουν “εμείς”, οι “άλλοι” και οι “παράλλοι”. Γι’αυτό 
έκανα και μια προσπάθεια μεταξύ άλλων να βάλουμε σε 
αυτήν την κίνηση και τον κ. Δρακόπουλο. Όπως είπε ο 
Υφυπουργός, θα είναι αναπληρωτής πρόεδρος. Ήδη έκα-
νε μια κίνηση αυτός (σ.σ. ο κ. Δρακόπουλος), μας έδωσε 
μια οικονομική ένεση. Αυτό που πρέπει να έχουμε στο 
μυαλό μας όλοι είναι ότι δεν υπάρχουν προσωπικά “εγώ”, 
προσωπικά συμφέροντα, αλλά όλα γίνονται για μια ιδέα: 
να προχωρήσει αυτή η προσπάθεια και να φτάσει στον 
σκοπό που έβαλε, δηλαδή σε πρώτη φάση στην άνοδο 
στη Super League 2 και στην επόμενη χρονιά να φτάσου-
με στη Super League, αυτή είναι η θέση του Ηρακλή και 
αυτό πρέπει να γίνει».

Όλες οι λεπτομέρειες της συμφωνίας μεταξύ των δυο ... 
Ηρακλέων Αμπελοκήπων και Θεσσαλονίκης

To μεγάλο comeback...
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Το νέο κεντρικό moto, «Κοίτα ψηλά!», αποτελεί προτροπή που σηματοδοτεί 
το νέο ξεκίνημα των δημοτικών ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης 

Νέο σήμα και νέο moto 
για την TV100 της Θεσσαλονίκης

Νέο ξεκίνημα για τη Δημοτική Τηλεόραση TV 100 της 
Θεσσαλονίκης, που αποτελεί τον μακροβιότερο μη κρατι-
κό τηλεοπτικό σταθμό εν λειτουργία στην Ελλάδα, με 33 
χρόνια συνεχούς παρουσίας.

Το νέο κεντρικό moto, «Κοίτα ψηλά!», αποτελεί προ-
τροπή που σηματοδοτεί το νέο ξεκίνημα των δημοτικών 
ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα της Δημοτικής 
Τηλεόρασης TV100, του Δημοτικού Ραδιοφώνου FM100 
και του μουσικού – εθελοντικού ραδιοφώνου FM100,6.

Παράλληλα παρουσιάστηκαν και τα νέα λογότυπα 
των δημοτικών ΜΜΕ, καθώς και το νέο μουσικό σήμα της 
Δημοτικής Τηλεόρασης TV100.

Το νέο τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό πρόγραμμα -που 
θ΄ ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες- θα βασίζεται στην 
ανανέωση του ύφους και της νέας εικόνας των δημοτι-
κών ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης, που αποτελεί βασικό στό-
χος της δημοτικής Αρχής του κ.Κωνσταντίνου Ζέρβα και 
της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης, Θεάματος και 
Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) υπό τη διεύθυνση του δημοσιο-

γράφου κ.Γιάννη Κεσόπουλου.

Ιστορικό
Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης, Θεάματος και 

Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1988, 
ωστόσο ήδη από τον προηγούμενο χρόνο ο δήμος Θεσ-
σαλονίκης είχε «σπάσει» το κρατικό μονοπώλιο στα ρα-
διοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης με απόφαση του τότε 
δημάρχου της πόλης Σωτήρη Κούβελα.

Αρχικά το «Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 
100» εξέπεμψε στις 3 Σεπτεμβρίου 1987, αποτελώντας 
τον πρώτο μη κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό στην ελλη-
νική περιφέρεια.

Ακολούθησε στις αρχές του 1988, η αναμετάδοση –
μέσω επίγειας αναλογικής εκπομπής- για πρώτη φορά 
στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας 11 ξενό-
γλωσσα δορυφορικά κανάλια, ενώ έθεσε σε λειτουργία 
και το νεανικό «Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 
101.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 1989, εξέπεμψε σήμα ο 
πρώτος μη κρατικός τηλεοπτικός σταθμός στη Νοτιοανα-
τολική Ευρώπη, η «Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης 
TV 100». Αν και το γεγονός αρχικά προκάλεσε εντάσεις, 
καθώς η τότε κυβέρνηση αντέδρασε με βίαιο τρόπο και 
χρησιμοποίησε δυνάμεις των ΜΑΤ προκειμένου να κατα-
στείλει τη λειτουργία του, η συνέχεια ήταν άκρως ενδια-
φέρουσα και συνεχίζεται με τον ίδιο ρυθμό έως σήμερα.

Η TV100 εκπέμπει ψηφιακά στην Κεντρική Μακεδο-
νία και μεταδίδεται πανελλαδικά μέσω της πλατφόρμας 
του OTE TV.

Ο FM100 εκπέμπει στο νομό Θεσσαλονίκης, διατηρώ-
ντας το χαρακτήρα ενός αμιγώς ενημερωτικού τοπικού 
ραδιοφώνου, που αφουγκράζεται την καθημερινότητα 
του πολίτη.

Ο FM 100.6 από το 2011 μετεξελίχθηκε σε εθελοντικό 
ραδιόφωνο, ανοίγοντας τα μικρόφωνά του σε μαθητές, 
φοιτητές, επαγγελματικούς και πολιτιστικούς φορείς και 
ευρύτερα στην κοινωνία των πολιτών της Θεσσαλονίκης.
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα café της Λ. Νίκης και της Αριστοτέ-
λους (από Εγνατίας μέχρι Παραλία), αλλά και σε όλα τα δημαρχεία, επιμελητήρια, στο αεροδρόμιο 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», στο Δικαστικό και Αστυνομικό Μέγαρο. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέ-

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

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

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

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

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

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