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Η κρίση της πανδημίας γεννά προσδοκίες - Τα έργα που θα αλλάξουν 
την εικόνα της πόλης, το μερίδιο που διεκδικεί από τα δισεκατομμύρια 

του Ταμείου Ανάκαμψης και τα ΕΣΠΑ της …ανάπτυξης
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Οι 90 ημέρες της φωτιάς…

Πιστεύαμε ότι το φθινόπωρο θα είχαμε επιστρέψει σε κάποια κανονικότητα. Ότι το κα-
λοκαίρι θα είχαμε πετύχει να περιορίσουμε τόσο την πανδημία όσο και τις επιπτώσεις της 
στην οικονομία. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περιμέναμε. Και μπορεί η Ελ-
λάδα να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι άλλες χώρες σε ό,τι αφορά κρούσματα 
και θανάτους, αλλά τα πράγματα δεν προβλέπονται ευοίωνα σε μια σειρά από ζητήματα. 
«Ναρκοπέδιο» θυμίζει και η πορεία προς τον διάλογο για τα ελληνοτουρκικά. Μπορεί όλα 
να δείχνουν αποκλιμάκωση, αλλά απέναντί μας έχουμε έναν συνομιλητή που έχει μάθει να 
κάνει… παζάρια χρόνια τώρα.

Και το ερώτημα είναι εάν θα αντέξουν η κοινωνία, η οικονομία και φυσικά το Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας απέναντι σε ένα δεύτερο κύμα, σε όλα τα μέτωπα, που δείχνει πιο απειλητικό 
από ό,τι αναμέναμε. Το εμβόλιο, που είναι η προοπτική και η ελπίδα, δεν έχει ακόμη βγει, 
παρά τις τεράστιες προσπάθειες επιστημόνων και φαρμακευτικών, και σίγουρα ο Οκτώβριος 
και ο Νοέμβριος θα δοκιμάσουν τις αντοχές μας.

Το κρίσιμο και μετρήσιμο είναι να αντέξουν οι Μονάδες Εντατικής. Ήδη τα στοιχεία δεν 
είναι καλά και οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου τόσο προς την Πολιτεία όσο και 
προς τους πολίτες. Η μάχη στις ΜΕΘ είναι μεγάλη και θα κρίνει την αντοχή του ΕΣΥ, αλλά 
και τα μέτρα που θα χρειαστούν για την επόμενη ημέρα. Οι μάσκες είναι το τελευταίο οχυρό. 
Αν πέσει, τα πράγματα θα γίνουν τραγικά.

Το άνοιγμα των σχολείων κρίνει πολλά και το στοίχημα που έβαλε η κυβέρνηση είναι 
μεγάλο. Γι’ αυτό και δεν υπάρχει περιθώριο λαθών, ούτε μαθητών πολλαπλών ταχυτήτων.

Οι επόμενες 90 ημέρες θα κρίνουν πολλά, τόσο σε υγειονομικό επίπεδο όσο και σε οι-
κονομικό. Ας ελπίσουμε να μην κατεβάσει η χώρα πάλι ρολά τον χειμώνα. Κάτι τέτοιο θα 
ανατρέψει τους όποιους σχεδιασμούς υπάρχουν στο κυβερνητικό επιτελείο και θα οδηγήσει 
σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

Παρ’ όλο που άπαντες προσπαθούν να κρατήσουν την ψυχραιμία τους, η ισορροπία είναι 
πάνω σε τεντωμένο σκοινί, μια και, εκτός των άλλων, η αξιωματική αντιπολίτευση είναι 
αποφασισμένη να ξεκινήσει την επαναστατική γυμναστική.

Και περιστατικά σαν και αυτό με τις μάσκες αποτελούν βούτυρο στο… ψωμί της. Ας ελ-
πίσουμε να μη συνεχιστούν τα «αυτογκόλ» και… αναστήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία, με 
ό,τι αυτό θα σημάνει για τις πολιτικές εξελίξεις. 

Τα όσα είπε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και οι στοχευμένες και με το… σταγονόμετρο 
παροχές δείχνουν ότι και έχει εικόνα και φοβάται το τι θα σημάνει μια παρατεταμένη κορο-
νο-κρίση.

Αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης είναι αλήθεια. Έχουμε μπροστά μας έναν βαρύ και δύ-
σκολο χειμώνα και, το κυριότερο, μια κρίση (πανδημία) ακόμη χωρίς ημερομηνία λήξης. 
Αυτός είναι και ο λόγος που κράτησε η κυβέρνηση «εφόδια» για να τα ρίξει αργότερα στην 
αγορά.

Κατανοητό, αλλά εδώ έχουμε έναν πολυτραυματία. Και αν αφήσουμε το χρόνο να περά-
σει, ίσως η θεραπεία στη συνέχεια να μην μπορεί να αποδώσει.

Γι’ αυτό κάποια πράγματα εκτιμούμε ότι πρέπει να τα ξαναδεί το Μαξίμου…

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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Ολοκληρώνεται ένα Deal επικερδές για όλους 

Η επαναλειτουργία της ΕΛΒΟ συμβάλει 
στην Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας

Σημαντική εξέλιξη  που χαρακτηρί-
ζεται ως ιδιαίτερα επιτυχημένη τόσο από 
την κυβέρνηση όσο και από τους πρώην 
εργαζόμενους της ΕΛΒΟ είναι η ολοκλή-
ρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για 
τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοι-
χείων της ΕΛΒΟ στην  κοινοπραξία των 
ισραηλινών εταιρειών Plasan και SK 
Group και τον Έλληνα επιχειρηματία Αρ. 
Γλίνη  που ήταν ο μόνος υποψήφιος που 
υπέβαλε δεσμευτική προσφορά για την 
προβληματική κρατική επιχείρηση. 

Στην ΕΛΒΟ παραμένουν 37 εργαζό-
μενοι, από αυτούς 17 περιμένουν την με-
τάταξή τους σε φορείς του δημοσίου και 
20 παραμένουν στην διάθεση του νέου 
επενδυτή, όπως αναφέρει στην Κ ο Γιάν-
νης Ζιώγας πρόεδρος των εργαζομένων. 

«Ένας νέος κύκλος  ανοίγει με την 
άφιξη των νέων επενδυτών οι οποίοι 
υπόσχονται επενδύσεις και προσλήψεις 
προσωπικού για τα επόμενα χρόνια. Μια 
ενδιαφέρουσα επένδυση που θα ενισχύ-
σει την ντόπια οικονομία δημιουργώντας 
νέες θέσεις εργασίας. Οι νέοι επενδυτές 
γνώστες του αντικειμένου θα μεταφέ-
ρουν υψηλή τεχνολογία και τεχνογνω-
σία κάνοντας την ΕΛΒΟ ένα σύγχρονο 
εργοστάσιο υψηλών προδιαγραφών, κα-
τασκευάζοντας προϊόντα υψηλού επιπέ-
δου. Μία εταιρεία που την έχει ανάγκη ο 
τόπος μας», αναφέρει  ο κ Ζιώγας 

Πόλος ανάπτυξης η ΕΛΒΟ 
Η Εταιρεία  μπορεί να αποτελέσει 

πλέον πόλο ανάπτυξης για τη Βόρεια 
Ελλάδα, και στήριγμα για την τοπική κοι-
νωνία, με τη δημιουργία πολλών θέσεων 
εργασίας σε ένα περιβάλλον δύσκολων 
οικονομικών συνθηκών και γενικότερης 
αβεβαιότητας εξαιτίας της υγειονομικής 
κρίσης.

Ο επενδυτής έχει καταθέσει επιχει-
ρηματικό σχέδιο, που προβλέπει σταδι-
ακή πρόσληψη νέου προσωπικού 600 
ατόμων, αναβάθμιση των υπαρχουσών 

δομών, αγορά νέου σύγχρονου εξοπλι-
σμού, καθώς και επέκταση της δραστη-
ριότητας και σε μη στρατιωτικά οχήματα 
και νέες στρατιωτικές τεχνολογίες. Τα 
σχέδια της κοινοπραξίας προβλέπουν  
τέσσερις κύριες λειτουργίες (μηχανουρ-
γείο, υπερκατασκευές, βαφή και συναρ-
μολόγηση) και περιλαμβάνουν τρεις 
βασικές κατηγορίες προϊόντων: στρατιω-
τικά οχήματα, οχήματα ειδικού τύπου και 
πολιτικά οχήματα.

Επικερδής συμφωνία 
σε πολλά επίπεδα 
Ο υπουργός Οικονομικών  Χρήστος 

Σταϊκούρας από το βήμα της Βουλής, 
ανέφερε πως από το επιχειρησιακό σχέ-
διο της ΕΛΒΟ εκτιμάται ότι το ελληνικό 
Δημόσιο θα εισπράξει περισσότερα από 
25 εκατ. ευρώ από φόρους και ασφαλι-
στικές εισφορές, η συνολική δε οικονο-
μική επένδυση εκτιμάται περί τα 29 εκατ. 
ευρώ». Μια εταιρεία, όπως πρόσθεσε, 
που «μπορεί να αποτελέσει πλέον πόλο 
ανάπτυξης για τη Βόρεια Ελλάδα και 

στήριγμα για την τοπική κοινωνία, με τη 
δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας».

Μετά από μια σειρά δημόσιων πλει-
οδοτικών διαγωνισμών  χωρίς αποτέ-
λεσμα, είναι  η πρώτη φορά μετά από 
σχεδόν 7 χρόνια παλινωδιών και ατελέ-
σφορων διαδικασιών, που εμφανίστηκε, 
νομότυπα, υποψήφιος πλειοδότης.

Η  εταιρεία τελεί σε καθεστώς ειδι-
κής εκκαθάρισης από το 2014 ενώ από 
το 2017 έχει παύσει την παραγωγική της 
λειτουργία με αποτέλεσμα τα περιουσια-
κά στοιχεία της, λόγω της αχρηστίας, να 
παρουσιάζουν, με την πάροδο του χρό-
νου, απαξίωση.

Η ιστορία της ΕΛΒΟ 
Η ΕΛΒΟ ιδρύθηκε το 1972  ως Στάγι-

ερ Ελλάς ΑΒΕ, με σκοπό την παραγωγή 
και διάθεση φορτηγών οχημάτων, γεωρ-
γικών ελκυστήρων και σταθερών κινη-
τήρων. Tα προϊόντα συναρμολογούνταν 
με μικρή ελληνική συμμετοχή που αυξα-
νόταν σταδιακά. 

Επί δεκαετίες, η ΕΛΒΟ κατασκεύαζε 

τα περισσότερα αυτοκίνητα που κυκλο-
φορούσαν στον Ελληνικό Στρατό, δια-
τηρώντας συνεργασία με τις Mercedes, 
AMG, Hummer, MAN, Iveco, Steyr και 
Oshkosh. Τα θρυλικά Σταγιερ,  οι Κανα-
δέζες άλλα και  χιλιάδες αστικά λεωφο-
ρεία, πούλμαν, πυροσβεστικά οχήματα 
και παντός είδους στρατιωτικά οχήματα, 
όπως τα LEOPARD και LEONIDAS φέρουν 
το σήμα και την τεχνογνωσία της ΕΛΒΟ, 
παραμένοντας ακόμα σήμερα σε υπηρε-
σία στις  Ελληνικές  Ένοπλες Δυνάμεις, 
αλλά και της  Κύπρου, Αλβανίας, Ρουμα-
νίας, Σερβίας, Σιγκαπούρης, Υεμένης και  
άλλων .

Οι εγκαταστάσεις στη Σίνδο παραμέ-
νουν από τις πιο σύγχρονες στην Ευρώ-
πη, καταλαμβάνοντας έκταση 270.000 
τετραγωνικών μέτρων και διαθέτοντας 
Κέντρο Δοκιμών Ηλεκτρομαγνητικής 
Συμβατότητας, που χρησιμοποιεί έναν 
από τους μεγαλύτερους ανηχοϊκούς θα-
λάμους στα Βαλκάνια, αλλά και πίστα 
δοκιμών αρμάτων μάχης. 
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Κατούνη 15, Λαδάδικα 
Τηλ: 2310 508509

Το πρώτο κρητικό εστιατόριο 
στην καρδιά της Θεσσαλονίκης
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Η πανδημία «γέννησε» την Ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης

Η Θεσσαλονίκη διεκδικεί 
το μερίδιο που της αναλογεί 

Από την κρίση πολλές φορές γεν-
νιούνται οι ευκαιρίες, έτσι και για τη χώρα 
μας, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας και τη Θεσσαλονίκη μέσα από την 
υγειονομική κρίση της πανδημίας, κάνει 
την εμφάνιση της μια μεγάλη ευκαιρία, 
άλλωστε έτσι χαρακτηρίζεται από το σύ-
νολο των κυβερνητικών χειλιών και όχι 
μόνο και  ακούει στο όνομα Ταμείο Ανά-
καμψης. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για 
32 δισεκατομμύρια ευρώ που θα λάβει 
από την ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα ως 
στήριξη, για να ανταπεξέλθει στις τερά-
στιες δυσκολίες και τα μεγάλα προβλή-
ματα που έχουν προκύψει από την εμφά-
νιση του κορωνοϊού. Η περίπτωση της 
Ελλάδας όμως διαφέρει από αυτές των 
υπολοίπων χωρών της Ε.Ε. και αυτές οι 
ιδιαιτερότητες είναι που μετατρέπουν 
αυτό το μεγάλο ποσό, από μια βοήθεια 
σε περίοδο έκτακτης κοινωνικο-οικονο-
μικής κατάστασης, σε ευκαιρία. Με λίγα 
λόγια τα 32 δισεκατομμύρια του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης εάν  χρησιμοποιηθούν 
σωστά, δεν χάσουμε τις προθεσμίες για 
την εξασφάλιση τους και διανεμηθούν 
με σωστά αναπτυξιακά κριτήρια, τότε 
μπορεί να αποτελέσουν την κινητήρια 
δύναμη ώστε να δοθεί μια καλή ώθηση 
στην Ελληνική Οικονομία. Τότε μπορεί 
να αποτελέσουν και για την Θεσσαλονί-
κη μια μεγάλη ευκαιρία για να αλλάξει η 
πόλη. Άλλωστε, ο ίδιος ο πρωθυπουργός 
σε πρόσφατη του επίσκεψη στη πόλη, 
όταν συναντήθηκε με τους βουλευτές 
του Νομού στο διοικητήριο, έδωσε τη 
διαβεβαίωση ότι η Θεσσαλονίκη θα έχει 
μεγάλο μερίδιο από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης. 

Τι σημαίνει για τη Θεσσαλονίκη 
από το Ταμείο Ανάκαμψης
Σε μια περίοδο που το πρόγραμμα Δη-

μοσίων Επενδύσεων δεν είναι εφικτό να 
απορροφά μεγαλύτερο μέρος του ετήσι-
ου προϋπολογισμού, τα όποια χρηματο-
δοτικά εργαλεία προκύπτουν είναι πολύ 

χρήσιμα. Έτσι και για την Θεσσαλονίκη 
το ΕΣΠΑ και τώρα το Ταμείο Ανάκαμψης 
είναι δυο ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδό-
τησης που η πόλη οφείλει και πρέπει να 
αξιοποιήσει. Τα πρώτα δείγματα γραφής 
από τις εξαγγελίες κυβερνητικών στελε-
χών πάντως  είναι άκρως ενθαρρυντικά, 
για το ποσό που τελικά και όταν οριστι-
κοποιηθεί, θα κατευθυνθεί στην πόλη, 
από τα χρήματα που έχει εξασφαλίσει η 
χώρα μέσω του Ταμείου. Όπως δήλωσε 
στην karfitsa ο Υφυπουργός Εσωτερικών 
(Μακεδονίας-Θράκης) Θεόδωρος Καρά-
ογλου «“Το Ταμείο Ανάκαμψης χαρακτη-
ρίζεται ως “ευκαιρία” γιατί είναι το θεμέ-
λιο πάνω στο οποίο η Ελλάδα επιχειρεί 
μια νέα μεγάλη αρχή. Η πατρίδα μας 
είναι η μεγάλη κερδισμένη από αυτήν 

την ιστορική συμφωνία για την Ευρώπη, 
τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά, σε μια 
κρίσιμη περίοδο για την ελληνική και 
διεθνή οικονομία. Έχουμε, λοιπόν, την 
ευκαιρία να αλλάξουμε την Ελλάδα χρη-
ματοδοτώντας ένα σχέδιο “μακροχρό-
νιας μεταμόρφωσης” της, στηρίζοντας 
επιχειρήσεις, εργαζόμενους και όσους 
κλάδους πλήττονται από την πανδημία, 
ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο για τη 
γρήγορη και βιώσιμη ανάκαμψη της ελ-
ληνικής οικονομίας στη μετά κορωνοϊού 
εποχή. Εξυπακούεται ότι η Μακεδονία 
και η Θράκη θα λάβουν και θα αξιοποι-
ήσουν το κομμάτι που τους αναλογεί, με 
το μέλλον να είναι ιδιαίτερα ευοίωνο για 
τη Βόρεια Ελλάδα”. 

Το Ταμείο Ανάκαμψης δίνει στην Θεσ-

σαλονίκη την ευκαιρία και για την δημι-
ουργία έργων υποδομής που θα βελτιώ-
σουν την πόλη και την καθημερινότητα 
των Θεσσαλονικέων που σε διαφορετική 
περίπτωση θα χρειαζόταν χρόνια για την 
εξασφάλιση των ανάλογων κονδυλίων. 
Επίσης, δίνει την δυνατότητα για ουσι-
αστικές μεταρρυθμίσεις.  Αν και το σύ-
νολο των κονδυλίων που θα «πέσουν» 
τελικά στην πόλη δεν μπορεί ακόμη να 
υπολογιστεί, χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα αποτελεί, η φιλοδοξία που υπάρχει 
ώστε η ΕΥΑΘ να εντάξει στο Ταμείο Ανά-
καμψης έργα ύψους 80 εκατομμυρίων 
ευρώ, όπως γνωστοποίησε η κ. Ράνια 
Αικατερινάρη Διευθύνουσα Σύμβουλος 
της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και 
Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), το γνωστό Υπερ-
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ταμείο. Όπως τόνισε η επικεφαλής του 
Υπερταμείου, το επενδυτικό – αναπτυ-
ξιακό πρόγραμμα της ΕΥΑΘ βασίζεται 
σε τρεις πυλώνες που ανταποκρίνονται 
πλήρως στις κατευθύνσεις του Ταμείου 
Ανάπτυξης και, συγκεκριμένα στην Πρά-
σινη Ανάπτυξη, τον Ψηφιακό Μετασχημα-
τισμό και τις Επεκτάσεις Δικτύων.

Έργα 450 εκατ. ευρώ με αναπτυξιακό 
πρόσημο διεκδικεί η ΠΚΜ

Η μεταφορά έργων από το ΕΣΠΑ για 
εξασφάλιση χρηματοδότησης μέσω του 
Ταμείου Ανάκαμψης, επιτρέπει στην Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την εξοι-
κονόμηση ενός μεγάλους χρηματικού 
ποσού, για την υλοποίηση νέων έργων 
που «ωριμάζουν» αυτή τη στιγμή μέσα 
από μελέτες που εκπονούνται από την 
Περιφέρεια.

Όπως δήλωσε στην karfitsa o αντι-
περιφερειάχρης Υποδομών και Δικτύων 
Κεντρικής Μακεδονίας κ. Πάρις Μπίλλι-
ας «το Ταμείο Ανάπτυξης είναι μεγάλη 
ευκαιρία για την ΠΚΜ προκειμένου να 
χρηματοδοτήσει έργα και δράσεις άμεσα.

Η  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
φιλοδοξεί να εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμ-
ψης έργα ύψους 450 εκατ. ευρώ, με τον 
κύριο Μπίλλια να στέκεται ιδιαιτέρως και 
στο αναπτυξιακό πρόσημο που υπάρ-
χει, τονίζοντας στην karfitsa «δεν είναι 
μόνο το γεγονός ότι θα κλείσουμε αυτά 
τα 450 εκατ. ευρώ, αν εγκριθούν. Είναι 
ότι όταν ολοκληρωθούν τα έργα αυτά, 
θα συμβάλουν στη ποιότητα ζωής των 
συμπολιτών μας. Επίσης θα βοηθήσουν 
αναπτυξιακά για να αυξηθεί το ΑΕΠ στη 
Περιφέρεια».

Το ύφος των έργων αφορά κυρίως 

οδικά και ένα μεγάλο φράγμα στην πε-
ριοχή της Εορδαίας στο Νομό Πέλλας, 
με τον κύριο Πάρι Μπίλλια ωστόσο να 
κρούει και τον κώδωνα, ώστε οι όποιες 
ενέργειες για την ένταξη έργων και την 
απορρόφηση κονδυλίων από το Ταμείο 
Ανάκαμψης να επιταχυνθούν. Πιο συγκε-
κριμένα υπογράμμισε «αρκεί να προλά-
βουμε και να τα εντάξουμε (σ.σ τα έργα) 
και να αρχίσουμε να τα εκτελούμε. Η 
συμφωνία προβλέπει μέσα στο 2022 την 
δημοπράτηση άνω του 70% των έργων 
από το Ταμείο Ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει 
ότι πρέπει να τρέξουμε.»

«Ότι βάλουμε στο Ταμείο, 
θα πρέπει να πετύχει»
Thessaloniki Helexpo Forum φιλο-

ξένησε πάνελ με κύριο θέμα «Το Ταμείο 
Ανάκαμψης ως ευκαιρία για τις μεγάλες 
αλλαγές που απαιτούνται στην χώρα». Ο 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. 
Θεόδωρος Σκυλακάκης, τόνισε ότι το Τα-
μείο Ανάκαμψης δεν περιλαμβάνει μόνο 
επενδυτικούς πόρους, αλλά ένα μείγμα 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, κα-
θώς και δυνατότητες δαπανών για να κα-
λυφθεί το κόστος των ίδιων των μεταρ-
ρυθμίσεων. Η βασική κατεύθυνση του 
Ταμείου είναι η μετάβαση στην πράσινη 
οικονομία, στον ψηφιακό μετασχηματι-
σμό και στην 4η Βιομηχανική Επανάστα-
ση. «Η ουσία του Ταμείου είναι να έχει 
την μέγιστη αναπτυξιακή επίπτωση. Θα 
κινητοποιεί τον μέγιστο βαθμό ιδιωτικών 
πόρων. Είναι έντονα εμπροσθοβαρές για-
τί οι χρόνοι για την υλοποίηση του είναι 
πολύ περιορισμένοι. Ότι βάλουμε στο 
Ταμείο, θα πρέπει να πετύχει», κατέληξε.

συνέντευξη

Τα μεγάλα έργα για την Θεσσαλονίκη 
της επόμενης ημέρας

Η Θεσσαλονίκη αλλάζει όψη και 
εγγυητής σε αυτό είναι τα μεγάλα 
έργα που έχουν δρομολογηθεί και 
προχωράνε εντός χρονοδιαγραμμά-
των.

Ήδη έχει βγει για δημοπράτηση 
η πρώτη φάση του έργου της υπε-
ρυψωμένης ταχείας λεωφόρου, της 
Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερεια-
κής οδού ,το γνωστό Fly Over. Πρό-
κειται για τη μεγαλύτερη εναέρια οδό 
στην Ελλάδα. Το κόστος ανέρχεται 
στα 370 εκατ. ευρώ, μέσω Σύμπρα-
ξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 
(ΣΔΙΤ). Όπως έχει αναφέρει ο Υπουρ-
γός Υποδομών και Μεταφορών Κώ-
στας Καραμανλής, τέλη του 2021, 
αρχές του 2022 θα υπάρχει οριστικός 
ανάδοχος.

Ωστόσο, στη Θεσσαλονίκη δυο 
πολύ σημαντικά έργα υλοποιούνται 
με Ευρωπαϊκά κονδύλια. Το μεγαλύ-
τερο αναπτυξιακό έργο της πόλης, το 
Μετρό, υλοποιείται με κονδύλια του 
ΕΣΠΑ, με κυβερνητική δέσμευση για 
λειτουργία του,τον Απρίλιο του 2023. 
Στόχος της Αττικό Μετρό είναι να δε-
σμεύσει πόρους από το επόμενο ΕΣΠΑ 
2021- 2027  για την κατασκευή της 
επέκτασης του  Μετρό Θεσσαλονίκης 
προς το Αεροδρόμιο αλλά και προς 
τα βορειοδυτικά. Πιο συγκεκριμένα 
πρόκειται για την κυκλική γραμμή 
στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, δηλα-
δή από το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθ-
μό, μέχρι τον Εύοσμο, την Ευκαρπία, 
την Σταυρούπολη και επιστροφή στο 
σταθμό Δημοκρατίας και την επέκτα-
ση της Γραμμής Καλαμαριάς από τη 
Μίκρα μέχρι το Αεροδρόμιο Μακε-
δονία. Το σύνολο των μελετών έχει 
εκτιμηθεί σε περίπου 30εκατ.ευρώ 
για όλα τα παραπάνω τμήματα.

Το κόστος των παραπάνω 

επεκτάσεων υπολογίζεται στο 
1.250.000.000 ευρώ. Χρηματοδό-
τηση ενός δισεκατομμυρίου για την 
κυκλική γραμμή και 250 εκατ. ευρώ 
για την επέκταση προς το αεροδρόμιο 
«Μακεδονία».

Την ίδια στιγμή, ακόμη ένα έργο 
που έχει ξεκολλήσει και η Θεσσαλο-
νίκη το περίμενε για πολλά χρόνια 
και το «χρωστάει» στο χρηματοδο-
τικό εργαλείο που λέγετε ΕΣΠΑ είναι 
ο «Κάθετος Άξονας 56 — Ολοκλή-
ρωση σύνδεσης αυτοκινητοδρόμου 
Π.Α.Θ.Ε. και Εγνατίας Οδού με τον 
6ο προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης, 
και το οδικό δίκτυο της περιοχής 
Καλοχωρίου». Το κόστος του έργου 
ανέρχεται σε 74,1εκατ.ευρώ (ποσό 
με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 59,77εκατ.
ευρώ) και χρηματοδοτείται από  το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υπο-
δομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη (2014 – 2020)» 
(Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) και είναι ενταγμένο 
ως υποέργο της Πράξης «Ολοκλή-
ρωση της σύνδεσης των αυτοκινητο-
δρόμων Π.Α.Θ.Ε. / Εγνατία με τον 6ο 
προβλήτα Θεσσαλονίκης και το οδικό 
δίκτυο της περιοχής Καλοχωρίου». Η 
χρηματοδότηση του έργου συμπλη-
ρώνεται από το Π.Δ.Ε.   

Ταυτόχρονα, αναβαθμίζεται και το 
λιμάνι της Θεσσαλονίκης, έχει εγκρι-
θεί από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΟΛΘ ΑΕ η Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφορών για τη συμμετοχή στο 2ο 
Στάδιο του Διαγωνισμού ανάδειξης 
αναδόχου του έργου «6ος Προβλή-
τας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής»,  
προϋπολογισμού 180 εκ. €, που θα 
αναδείξει το λιμάνι σε νέο μεταφο-
ρικό κόμβο για την Νοτιοανατολική 
Ευρώπη και την Βαλκανική.
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Έρχεται νέος διαγωνισμός από τη διοίκηση Ζέρβα

Πάρκινγκ και πάλι από τις αρχές 
του 2021 η Πλατεία Ελευθερίας 

Σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης ετοι-
μάζεται να μετατραπεί και πάλι από τις 
αρχές του 2021 η Πλατεία Ελευθερίας, 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι λαμαρί-
νες «αναχωρούν» μετά από διάστημα 18 
μηνών και πλέον ξεκινά νέος διαγωνι-
σμός από τη διοίκηση Ζέρβα με στόχο τη 
δημιουργία ενός υπόγειου πάρκινγκ και 
ακολούθως της επιφανειακής ανάπλα-
σης και μετατροπής του χώρου σε Πάρκο 
Μνήμης για τους χιλιάδες Εβραίους της 
πόλης που έχασαν τη ζωή τους στα ναζι-
στικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

Οι λαμαρίνες τοποθετήθηκαν την 
άνοιξη του 2019 επί δημαρχίας Γιάννη 
Μπουτάρη μετά από τη διοικητική απο-
βολή του ιδιοκτήτη του υπαίθριου πάρ-
κινγκ στην Πλατεία Ελευθερίας και παρά 
τις αντιδράσεις από την πλευρά της αντι-
πολίτευσης και από ανεξάρτητους δημο-
τικούς συμβούλους -μεταξύ των οποίων 
και ο τωρινός δήμαρχος, Κωνσταντίνος 
Ζέρβας- που έκαναν λόγο για απώλεια 
εσόδων και θέσεων στάθμευσης για εκα-
τοντάδες οδηγούς.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, 
ο χώρος επρόκειτο μέσα σε διάστημα 
12 μηνών να «μεταμορφωθεί» ώστε να 
αναδειχθούν σημαντικές στιγμές από την 
ιστορία της Θεσσαλονίκης σε συνδυασμό 
με την ανάδειξη της περιοχής. Ωστόσο, ο 
εργολάβος που ανέλαβε να υλοποιήσει 
τη βιοκλιματική ανάπλαση, με συνολικό 
προϋπολογισμό περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, 
δεν ανταποκρίθηκε λόγω αδυναμίας στις 
απαιτήσεις του έργου από το πρώτο κιό-
λας διάστημα με αποτέλεσμα πριν από 
κάποιους μήνες να λυθεί η σύμβαση.

Το γεγονός αυτό οδήγησε, όπως φαί-
νεται, τη διοίκηση Ζέρβα στην απόφαση 
πως τώρα είναι η ώρα να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο δημιουργίας υπόγειου πάρ-
κινγκ ώστε να καλυφθούν οι κυκλοφορι-
ακές ανάγκες των κατοίκων του κέντρου 
και των επισκεπτών με την αποκάλυψη 
να γίνεται από τον αντιδήμαρχο Τεχνικών 
Έργων, Μάκη Κυριζίδη. Το συγκεκρι-
μένο χρονικό διάστημα είναι σε εξέλιξη 

η αρχαιολογική ανασκαφή στην Πλα-
τεία Ελευθερίας που εκτιμάται ότι θα 
ολοκληρωθεί και η επιχωμάτωση του 
θαλάσσιου τείχους μέσα στο επόμενο 
τρίμηνο και ακολούθως θα απομακρυν-
θούν οι λαμαρίνες.

Με την απελευθέρωση του χώρου θα 
χρησιμοποιηθεί ως δημοτικό πάρκινγκ 
μέσω του συστήματος ελεγχόμενης 

στάθμευσης για όσο διάστημα απαιτηθεί 
έως ότου ολοκληρωθεί η μελέτη και ο 
διαγωνισμός για το υπόγειο πάρκινγκ. 
Για να προχωρήσει το θέμα στο επόμενο 
δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θεσ-
σαλονίκης αναμένεται να ψηφιστεί τρο-
ποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος. 
Στην περίπτωση βέβαια, σύμφωνα με 
τη διοίκηση, που δεν μπορέσει να προ-

χωρήσει η ιδέα για υπόγεια στάθμευση, 
τότε θα προχωρήσει μόνο η επιφανειακή 
ανάπλαση του χώρου με βάση την υπάρ-
χουσα μελέτη. 

Πάντως, η ανακοίνωση από πλευράς 
διοίκησης προκάλεσε την αντίδραση της 
αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα της 
παράταξης «Θεσσαλονίκη Μαζί» με επι-
κεφαλής την Κατερίνα Νοτοπούλου, που 
ανέφερε πως «ο δήμαρχος επικαλείται 
τεχνικές και νομικές δυσκολίες υλοποί-
ησης του Πάρκου Μνήμης, την ίδια ώρα 
που εξαγγέλει μόνος του, την επαναφο-
ρά χρήσης του χώρου σε πάρκινγκ και 
μάλιστα με κατασκευαστή που έχει ήδη 
εγκρίνει μόνος του». 

Θέση στο ζήτημα πήρε και ο τέως 
αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων επί επο-
χής Μπουτάρη, Θανάσης Παππάς, ο οποί-
ος ανέφερε πως το έργο έπρεπε να έχει 
ήδη αποδοθεί ως ύψιστη συμβολική κί-
νηση στην ιστορία της πόλης, ενώ όσον 
αφορά την ανάγκη στάθμευσης πως 
έπρεπε να προχωρήσει η παραχώρηση 
του άδειου στρατοπέδου Μυστακίδη, 
που μαζί με άλλους χώρους στάθμευσης 
του ΟΛΘ, να αποτελούν πύλη εισόδου για 
όλα τα εισερχόμενα Ι.Χ. στο κέντρο της 
πόλης. 

Σημειώνεται πάντως πως από τον 
Οκτώβριο του 2019 και λίγο μετά την 
ανάληψη των καθηκόντων του ο κ.Ζέρ-
βας είχε αναφερθεί στην Πλατεία Ελευ-
θερίας στη διάρκεια συνεδρίασης του 
δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, 
υποστηρίζοντας ως καλύτερη λύση τη 
δημιουργία υπόγειου πάρκινγκ σε συν-
δυασμό με την ανάπλαση της περιοχής. 

«Είχε ειπωθεί ότι δεν μπορεί να γίνει 
υπόγειο πάρκινγκ. Να σας ενημερώσω, 
ότι στο πλαίσιο της κατασκευής του πάρ-
κου έγιναν ανασκαφές και αποδείχθηκε 
ότι τα αρχαία που υπήρχαν εκεί ήταν ήσ-
σονος σημασίας. Προφανώς δεν είπα να 
μην γίνονται πάρκα και να γίνονται πάρ-
κινγκ, αλλά εφόσον μπορούν, έπρεπε να 
γίνουν και τα δύο», είχε πει χαρακτηρι-
στικά ο κ.Ζέρβας.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ
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Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ 

Μ Ι Χ Α Λ Ο Υ *

Το νέο πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός 
στη Θεσσαλονίκη, για την προστασία των επιχειρήσεων και των 
νοικοκυριών από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, 
περιλαμβάνει μια σειρά από αυτονόητες, θετικές παρεμβάσεις. 
Ρυθμίσεις όπως η αναβολή της πληρωμής των φορολογικών και 
ασφαλιστικών υποχρεώσεων των απασχολούμενων σε κλάδους 
που πλήττονται από την πανδημία, η ενίσχυση και επέκταση του 
προγράμματος Συν-εργασία, αλλά και η έναρξη του νέου κύ-
κλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής με διευρυμένα κριτήρια 
ένταξης, δίνουν σαφές μήνυμα ότι η Πολιτεία αντιλαμβάνεται τις 
ανάγκες τις αγοράς και επιχειρεί να αμβλύνει τις πιέσεις. Θετικό 
αντίκτυπο στην οικονομία θα έχουν βεβαίως και τα μέτρα για τη 
στήριξη του εισοδήματος των οικονομικά αδύναμων, αλλά και 
της μεσαίας τάξης. 

Από τις κυβερνητικές εξαγγελίες έλειπε, ωστόσο, ένα μέτρο 
το οποίο ο επιχειρηματικός κόσμος ανέμενε από πέρυσι. Πρό-
κειται για την αποκατάσταση μιας «αδικίας» που χαρακτήρισε 
τις ρυθμίσεις της περασμένης χρονιάς και αφορά την εξαίρε-
ση των επαγγελματικών ακινήτων από τις μειώσεις του ΕΝΦΙΑ. 
Είναι γνωστό ότι πέρυσι τα νομικά πρόσωπα 
αποκλείστηκαν από τη μεσοσταθμική μείωση 
του 22%, που ίσχυσε για τα φυσικά πρόσωπα. 
Φέτος, λόγω και των αυξημένων οικονομικών 
προβλημάτων που δημιουργεί η πανδημία, η 
Πολιτεία οφείλει να επεκτείνει το συγκεκριμένο 
μέτρο και στις επιχειρήσεις. 

Το επόμενο διάστημα, σε κάθε περίπτωση, 
προδιαγράφεται δύσκολο για την ελληνική οι-
κονομία. Θα απαιτηθεί διαρκής παρακολούθηση 
της κατάστασης και – εφόσον χρειαστεί – πρό-
σθετα μέτρα μέριμνας, για τη στήριξη των επι-
χειρήσεων, των εργαζομένων και των νοικοκυ-
ριών που πλήττονται. 

Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να αντιμετω-
πιστεί μια εξίσου κρίσιμη πρόκληση, η οποία 
αφορά την πορεία της ελληνικής οικονομίας 
στα επόμενα χρόνια. Η Ελλάδα εξακολουθεί να 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, 
αλλά και συναφείς δραστηριότητες όπως η εστί-
αση, που σήμερα έχουν υποστεί καθίζηση εξαι-
τίας της πανδημίας. Η δυνατότητα ανάκαμψης 
των συγκεκριμένων κλάδων θα εξαρτηθεί από 
την πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων 
και κυρίως από το χρόνο έγκρισης και διάθεσης 
ενός αποτελεσματικού και ασφαλούς εμβολίου. 
Αυτό σημαίνει ότι και το 2021 θα είναι πιθανόν 
μια δύσκολη χρονιά, όσον αφορά τις αφίξεις και 
τα έσοδα από τον τουρισμό. 

Πρέπει, λοιπόν, να συζητήσουμε έγκαιρα για το πώς θα δια-
φοροποιηθεί το αναπτυξιακό μείγμα της ελληνικής οικονομίας, 
ώστε αφενός να επιταχυνθεί η επανεκκίνησή της και αφετέρου, 
να ενισχυθούν οι αντοχές της απέναντι σε αντίστοιχες κρίσεις στο 
μέλλον. Τα Επιμελητήρια, όπως και όλοι σχεδόν οι παραγωγικοί 
φορείς, έχουν καταθέσει προτάσεις που αφορούν τον μετασχημα-
τισμό της οικονομίας, με ανάδειξη νέων, δυναμικών κλάδων, με 
νέες επενδύσεις για την ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού, 
με ενίσχυση της καινοτομίας και της προστιθέμενης αξίας των ελ-
ληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Σαφώς, στη φάση αυτή προτεραιότητα αποτελεί η αντιμετώ-
πιση των άμεσων αναγκών που δημιουργεί η κρίση. Ωστόσο, αν 
δεν θέλουμε να χάσουμε το τρένο της ανάκαμψης, πέρα από τα 
αυτονόητα μέτρα στήριξης, χρειάζονται γενναίες αποφάσεις και 
δομικές αλλαγές, τώρα. 

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος του εμπορικού και 
βιομηχανικού επιμελητηρίου Αθηνών

opinion

Η πρόκληση του μετασχηματισμού

ΕΔΑ ΘΕΣΣ
Εταιρεία Διανομής Αερίου

Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. 
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«Αγκάθια» τα απαρχαιωμένα κτίρια και η συγκέντρωση 
έως και 30 μαθητών ανά αίθουσα 

Με καταγγελίες και αντιδράσεις 
άρχισε η σχολική χρονιά

Καταλήψεις , καταγγελίες για ακα-
ταλληλότητα χώρων όπου θα στεγα-
στούν τα παιδιά και αντιδράσεις για τη 
δίχρονη προσχολική εκπαίδευση έκαναν 
την εμφάνιση τους με το «καλημέρα» 
στη νέα σχολική χρονιά που ξεκίνησε στη 
Θεσσαλονίκη. Αμέσως μετά τον αγιασμό 
και το μοίρασμα των βιβλίων άρχισαν 
κινητοποιήσεις μαθητών, γονέων και 
εκπαιδευτικών, με τους δημάρχους του 
νομού από τη δική τους πλευρά να προ-
σπαθούν να συνδράμουν στις ανάγκες 
που δημιουργούνται στον τομέα της παι-
δείας και να επιχειρούν να βρουν λύσεις 
εν μέσω πανδημίας κορονοϊού.

Οι καταλήψεις ξεκίνησαν με τους 
μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων να δι-
αμαρτύρονται με αιτήματα καλύτερη 
καθαριότητα και αποφυγή συγχρωτι-
σμού. Επίσης, ζητούν να μην υπάρχουν 
τάξεις με περισσότερα από 15 παιδιά, 
ενώ υπάρχουν αντιδράσεις για τα μικρά 
προαύλια και τα απαρχαιωμένα κτίρια 
χωρίς τις κατάλληλες υποδομές για να 
αντιμετωπίσουν την κατάσταση που έχει 
διαμορφωθεί με την πανδημία. 

«Αγκάθι» αποτελεί επίσης η δίχρονη 
προσχολική εκπαίδευση με τους γονείς 
να διαμαρτύρονται για προχειρότητα και 
για ενημέρωση της τελευταίας στιγμής. 
Ο δήμος Θεσσαλονίκης αποφάσισε να 
εφαρμόσει το μέτρο και να μη ζητήσει 
εξαίρεση, σε αντίθεση με άλλους δήμους 
και εντόπισε ελεύθερες αίθουσες στα 
σχολεία για να φιλοξενηθούν τα προνή-
πια και τα νήπια.

Σε αυλές μάθημα 
στον δήμο Κορδελιού - Ευόσμου
Σε συνθήκες που σε καμία περίπτω-

ση δεν είναι κατάλληλες αναγκάζονται 
να παρακολουθούν τα μαθήματά τους οι 
μαθητές του Ειδικού Σχολείου Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης για παιδιά με ειδικές 
ανάγκες, στο Κορδελιό της Θεσσαλονί-
κης. 

Το σχολείο λειτουργεί 16 ολόκληρα 
χρόνια χωρίς να διαθέτει καν τις βασικές 

υποδομές όπως ο αύλειος χώρος, το σύ-
στημα πυρασφάλειας αλλά και η ράμπα 
για την πρόσβαση ατόμων με κινητικά 
προβλήματα. Πρόκειται για «σχολείο 
με αίθουσες σε ισόγειο πολυκατοικίας 
που δεν πληρούν καμία ασφάλεια με 
φεγγίτες με εξαερισμό. Το σχολείο έκα-
νε αγιασμό στον … δρόμο. Σύμφωνα με 
τις καταγγελίες του Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεμόνων του συγκεκριμένου σχο-
λείου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία τους 
ανέφερε πως σε περίπτωση φωτιάς ή 
σεισμού, θα υπάρξουν θύματα. 

Στο μεταξύ στο 3ο και 6ο Δημοτι-
κό σχολείο γίνονται μαθήματα και στην 
αυλή λόγω έλλειψης αιθουσών. «Δύο 
τάξεις των σχολείων βρίσκονται καθη-
μερινά έξω στην αυλή. Δεν υπάρχουν 
τάξεις και αυτά τα σχολεία δεν μπορούν 
να φιλοξενήσουν 500 παιδιά», ανέφερε 
η Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων όλων 
των σχολείων του δήμου Κορδελιού – 
Ευόσμου, Αγγελική Ζαννίκου. Παράλ-
ληλα, επισήμανε ότι αυτό συμβαίνει από 
πέρυσι.

Ο δήμαρχος, Κλεάνθης Μανδαλια-
νός, κατά την πρόσφατη επίσκεψη της 
υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, 
στην περιοχή έθιξε το θέμα της σχολικής 
στέγης και ζήτησε να υπάρξει προτεραι-
ότητα αναφορικά με την επίλυση του 
ζητήματος καθώς υπάρχουν ακόμη μα-
θητές που κάνουν μάθημα σε κοντέινερς. 

Λύση από το ΣτΕ για την μετεγκατά-
σταση των σχολείων στην Καλαμαριά

Στο παρά πέντε καθιερώθηκε η ορι-
στική λύση για την μετεγκατάσταση του 
3ου Λυκείου στις εγκαταστάσεις του 
κτιρίου του 10ου. Γι αυτήν την λύση 
που είχε προκρίνει η Δημοτική Αρχή και 
εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοί-
κησης Μακεδονίας Θράκης είχε προκλη-
θεί σειρά αντιδράσεων με αποτέλεσμα η 
υπόθεση να καταλήξει στο ΣτΕ για ορι-
στική λύση που δόθηκε την περασμένη 
Τετάρτη. 

Συγκεκριμένα με την απόφαση 
Ν201/16-92020 της Επιτροπής Αναστο-
λών του Συμβουλίου της Επικρατείας, 

απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής εκτέ-
λεσης, κατά της απόφασης του δημάρ-
χου Καλαμαριάς Γιάννη Δαρδαμανέλη, 
σχετικά με τη μεταστέγαση του 10ου 
Γυμνασίου Καλαμαριάς στις εγκαταστά-
σεις του 3ου Γυμνασίου Καλαμαριάς και 
τη μεταστέγασή του σε αυτό, καθώς και 
τη μεταστέγαση του 3ου Λυκείου στις 
εγκαταστάσεις που λειτουργούσε το 10ο 
Γυμνάσιο.

Συνεπώς, όπως αναφέρεται σε ανα-
κοίνωση του δήμου, στην απόφαση του 
δημάρχου που ήταν ήδη άμεσα εκτελε-
στή και θα διευκολύνει μεγάλο αριθμό 
παιδιών, να φοιτήσουν στο σχολείο της 
περιοχής τους στα επόμενα χρόνια, μέ-
χρι την κατασκευή του νέου Λυκείου της 
επέκτασης, οφείλουν να συμμορφωθούν 
οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Η μεταστέ-
γαση του 10ου Γυμνασίου Καλαμαριάς 
στο κτίριο του 3ου Λυκείου αποφασίστη-
κε λόγω υπερπληθώρας μαθητών στο 
3ο Λύκειο.

Βρέθηκε λύση για δημοτικά 
σχολεία στον δήμο Δέλτα
Στον δήμο Δέλτα μετά από πολλές 

συζητήσεις και διεργασίες άρχισαν πριν 
από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 
βρέθηκε η λύση για την αποσυμφόρηση 
του σχολικού συγκροτήματος στα Διαβα-
τά που συστεγάζει το 1ο, το 2ο και το 3ο 
Δημοτικό Σχολείο εδώ και πολλά χρόνια.

Στα συγκεκριμένα κτίρια, ορισμένες 
τάξεις κάνουν μάθημα σε ημιυπόγειες 
αίθουσες με μικρά παράθυρα για εξαερι-
σμό λόγω έλλειψης χώρων. Η δημοτική 
αρχή μετά από σειρά επαφών προέκρινε 
τη λύση της μεταφοράς τάξεων και τμη-
μάτων στο χώρο του σχολείου της Νέας 
Μαγνησίας που λειτούργησε για πρώτη 
φορά φέτος και βρίσκεται απόσταση πε-
ρίπου 700 μέτρων από το συγκρότημα. 
Για να πραγματοποιηθεί αυτή η λύση 
απαιτείται η κατ` εξαίρεση αλλαγή των 
γεωγραφικών ορίων, προκειμένου κά-
ποια παιδιά να μετακινηθούν σε άλλα 
σχολεία.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ  –  Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Α  Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Υ 
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ΘΥΕΛΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ έχει ξε-
σπάσει εναντίον του Δημάρχου 
Θεσσαλονίκης για την απόφαση 
επιτροπής του Δήμου, που στοχο-
ποιεί σε …πανελλήνια πρώτη (!) 
άδικα τα αδέσποτα ζώα, σκυλιά 
και γάτες, εντός του πολεοδομι-
κού συγκροτήματος. Με πρόσχη-
μα την προστασία των δημοτών 
από την μετάδοση του κορονοϊού 
Covid-19 οι Αντιδήμαρχοι Λεκά-
κης και Κιριζίδης μέσω τηλεδιά-
σκεψης (!) αποφάσισαν την πρό-
σληψη εξειδικευμένου εποχικού προσωπικού που θα 
ασχοληθεί με την περισυλλογή όλων των αδέσποτων 
στη Θεσσαλονίκη, όχι για να τα περιθάλψουν όπως είναι 
υποχρεωμένοι από το νόμο οι Δήμοι και δεν το κάνουν, 
αλλά για να τα οδηγήσουν στον θάνατο! 

Για σκοταδισμό και παραφροσύνη, κάνουν λόγο πολ-
λοί δημότες, ύστερα από την δημοσιοποίηση της από-
φασης του Δήμου Θεσσαλονίκης, η οποία με πρόσχημα 
την προστασία των ανθρώπων από την πανδημία, στε-
ρείται κάθε βάσης και είναι εντελώς αντίθετη με όλες 
τις πρόσφατες επιστημονικές μελέτες, κι ακόμη και με 

εκείνη του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας. Πολύ πρόσφατα, η 
Πανελλαδική Φιλοζωϊκή & Πε-
ριβαλλοντολογική Ομοσπονδία 
απευθύνθηκε στην Κτηνιατρική 
Σχολή του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, για να 
λάβει απάντηση στο ερώτημα 
«αν τα ζώα γενικώς – πόσο μάλ-
λον τα ζώα συντροφιάς – σκυλιά 
και γάτες, κατοικίδια ή αδέσποτα, 
μεταδίδουν τον Covid-19 στον 
άνθρωπο» κάτι που ο καθηγητής 

Μικροβιολογίας Λοιμωδών Νοσημάτων των Ζώων κ. 
Σπύρος Κρήτης, απέκλεισε κατηγορηματικά.

Ταυτόχρονα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
(Π.Ο.Υ.) σε ανακοίνωσή του, τονίζει ότι δεν υπάρχουν εν-
δείξεις πως τα ζώα, όπως σκύλοι και γάτες, μπορούν να 
μολυνθούν από τον κορονοϊό. Επομένως, με τα σημερι-
νά επιστημονικά δεδομένα, τα ζώα δεν αποτελούν πηγή 
μόλυνσης ή δεξαμενές επιβίωσης του Covid-19 και ούτε 
νοσούν από αυτόν. Οι άνθρωποι είναι απόλυτα ασφαλείς 
και η σχετική πρωτοφανής απόφαση του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης, δημιουργεί εύλογα τις έντονες αντιδράσεις 

όλων των φιλοζωϊκών σωματείων όλης της χώρας.   
 Στα κοινωνικά δίκτυα των φιλοζωϊκών οργανώσεων 

γίνεται χαμός (!) με τα επικριτικά σχόλια κατά του Δη-
μάρχου Θεσσαλονίκης και πολλοί μιλούν για νέα ανο-
ησία, που έρχεται να επιβαρύνει τη δημόσια εικόνα της 
πόλης, ύστερα από το περιβαλλοντολογικό έγκλημα της 
οδού Αγγελάκη και το φιάσκο του ποδηλατοδρόμου στην 
λεωφόρο Νίκης και στην Κων. Καραμανλή. Δεν έχει κα-
νένα δικαίωμα να κάνει κάτι τέτιοιο σε βάρος των ζώων 
ο Δήμος Θεσσαλονίκης, λένε οι Δημότες. Οι Δήμοι παίρ-
νουν γερές επιδοτήσεις κάθε χρόνο για να προστατεύουν 
τα αδέσποτα της περιοχής τους, να τα στειρώνουν και να 
τους παρέχουν τροφή, πράγμα το οποίο δυστυχώς δεν 
κάνουν – ή το κάνουν πλημμελώς και ανοργάνωτα – οι 
περισσότεροι Δήμοι.  

Για την άδικη αυτή απόφαση του Δήμου Θεσσαλονί-
κης, αναμένονται εντός των ημερών πολλές και έντονες 
αντιδράσεις, όχι μόνον από τις φιλοζωϊκές οργανώσεις, 
αλλά και από τους πολίτες που βλέπουν να επιστρέφει 
ξανά ο …μπόγιας στη γειτονιά τους, για να οδηγήσει σε 
βέβαιο θάνατο εκατοντάδες απροστάτευτα τετράποδα, 
σκυλιά και γάτες, στο όνομα μιας επιδημίας παραλογι-
σμού και παραφροσύνης.

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

opinion

100% 
EΚΠΤΩΣΗ 
100% 
EΚΠΤΩΣΗ 

η δύναµη στο Φυσικό Αέριο

ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΤΩΡΑΣυνδεθείτε ΤΩΡΑ 
στο δίκτυο του φυσικού αερίου
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Απίστευτη ταλαιπωρία από την γραφειοκρατία 

Περιπέτεια με κεκαλυμμένη νομιμότητα 
για επιχειρηματία στη Θεσσαλονίκη 

Με μια απίστευτη περιπέτεια ήρθε αντι-
μέτωπη  επιχειρηματίας του κέντρου της 
Θεσσαλονίκης  όταν χρειάστηκε να συνδια-
λέγει με συγκεκριμένο τμήμα του ΟΑΕΔ στην 
οδό Δωδεκανήσου προκειμένου να καταθέ-
σει  μια σειρά εγγράφων για την εξασφάλιση 
επιδόματος ανεργίας σε  πρώην υπάλληλο 
της επιχείρησης .

Η Κωνσταντίνα Δ,  επιχειρηματίας που  
κατάγεται από τη Κύπρο και ζει στη Θεσσα-
λονίκη   πολλά χρόνια με την  οικογένεια της,  
δραστηριοποιείται στο χώρο της εστίασης  
και είναι ιδιοκτήτρια εστιατορίου στα Λαδά-
δικα της Θεσσαλονίκης. 

Την περασμένη εβδομάδα, όπως ανέ-
φερε στην Karfitsa, επισκέφτηκε τον ΟΑΕΔ  
στην οδό  Δωδεκανήσου στη Θεσσαλονίκη 
προκειμένου  να εγγράψει στα μητρώα ανέρ-
γων πρώην υπάλληλο της για να λάβει το 
επίδομα ανεργίας. Αφού εξυπηρετήθηκε για 
όλα τα ζητήματα που έθεσε χρειάστηκε να 
κάνει  ένα  έγγραφο με το  γνήσιο της υπο-
γραφής της πιστοποιώντας την αίτηση για 

παροχή  επιδόματος ανεργίας. Ανώτερος 
υπάλληλος που ανέλαβε τη συγκεκριμένη 
διεκπεραίωση ζήτησε από την επιχειρηματία 
να πιστοποιήσει την ταυτοπροσωπία της με 
την Μπλε κάρτα, που λαμβάνουν όλοι οι πο-
λίτες  χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ως 
έγγραφο μόνιμης  κατοικίας σε άλλη χώρα 
από αυτή που γεννήθηκαν.. Συγκεκριμένα η 
κάρτα αυτή επιβεβαιώνει το δικαίωμά του 
κάθε Ευρωπαίου πολίτη να ζήσει  στην χώρα 
που επιλέγει ι μόνιμα χωρίς κανένα όρο. 

Όπως μας είπε η  επιχειρηματίας η Μπλε 
Κάρτα  έχει να χρησιμοποιηθεί  από την ίδια 
από τότε που αποκτήθηκε καθώς  έκ τοτε 
καμία υπηρεσία  του δημοσίου ούτε  φορέας 
ζήτησε αυτό το έγγραφο , τη στιγμή μάλιστα 
που όλες οι εύλογες απορίες περί νόμιμης 
διαμονής της στην Ελλάδα καλύπτονταν από 
την άδεια λειτουργίας του  καταστήματος 
που διατηρεί και απασχολεί μεγάλο αριθμό 
εργαζομένων. 

Ο εν λόγω υπάλληλος δεν σφράγισε το  
γνήσιο  της υπογραφής με αποτέλεσμα  να 

μην καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της 
διαδικασίας για την απόκτηση επιδόματος 
ανεργίας του υπαλλήλου. 

Όπως μας εξήγησε η  Ευγενία Φωτοπού-
λου δικηγόρος Αθηνών η όλη υπόθεση αφο-
ρά σε κεκαλυμμένη από τον νόμο ταλαιπω-
ρία καθώς ο υπάλληλος υπερέβαλε εαυτόν 
για  ένα γνήσιο της υπογραφής που συνήθως 
γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυ-
τότητας.

«Βάσει του άρθρου 11 του 2690/1999, 
ως ισχύει «Η βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, 
από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα 
Κ.Ε.Π., βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των 
αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται 
στο άρθρο 3».Στη δε παράγραφο 4 του άρ-
θρου 3 του ίδιου νόμου προβλέπεται ότι  «Η 
ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, 
στην περίπτωση πολιτών Κράτους-Μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυ-
τότητας ή το διαβατήριο.  Διοικητικές αρχές 
που επικυρώνουν γνήσια υπογραφής συχνά 

ζητούν από πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και αποδεικτικά της νόμιμης διαμονής τους 
στην Ελλάδα. Πρόσφατα ενημερώθηκα για 
περιστατικό στη Θεσσαλονίκη όπου δημό-
σια αρχή ζήτησε από πολίτη της ΕΕ την μπλε 
κάρτα πολίτη ΕΕ για την επικύρωση γνησίου 
υπογραφής, γεγονός το οποίο δυνάμει των 
ανωτέρω θα μπορούσε να θεωρηθεί υπερ-
βολικό. Σε κάθε περίπτωση αρμόδιο για τα 
ζητήματα αυτά είναι το Υπουργείο Δημοσίας 
Τάξεως» εξηγεί η Ευγενία Φωτοπούλου, δι-
κηγόρος LL.M.

Κύκλοι της διοίκησης του ΟΑΕΔ έλεγαν 
στην karfitsa  ότι συνήθως η Μπλέ Κάρτα και 
η βεβαίωση εγγραφής δεν ζητούνται  από 
τους υπαλλήλους που έχουν το δικαίωμα να 
υπογράφουν βεβαιώσεις γνήσιου της υπο-
γραφής.  ωστόσο παραμένει στη διακριτική 
ευχέρεια του υπαλλήλου να εφαρμόσει καθ’ 
υπερβολή τις διατάξεις και να μην αρκεστεί 
στα έγγραφα πιστοποίησης όπως την ταυτό-
τητα.
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Δικάζονται τέσσερις ορκωτοί ελεγκτές που βεβαίωναν 
το «καλώς έχειν» των Οικονομικών

Dejavu στα οικονομικά σκάνδαλα 
του δήμου Θεσσαλονίκης 

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου 
Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έχουν 
παραπεμφθεί και προγραμματίστηκε να 
δικαστούν την προσεχή Τρίτη, τέσσε-
ρις ορκωτοί ελεγκτές οι οποίοι επί επτά 
χρόνια βεβαίωναν ότι τα οικονομικά του 
δήμου Θεσσαλονίκης «έβαιναν καλώς», 
παρ’ ότι στα ταμεία γινόταν πάρτι κατά-
χρησης, με συνέπεια να ζημιωθεί ο δή-
μος με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.  

Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφε-
τών Θεσσαλονίκης οι συγκεκριμένοι ελε-
γκτές - λογιστές θα  καθίσουν στο εδώ-
λιο του Κακουργιοδικείου για το αδίκημα 
της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος, 
καθώς τόσο με τις εκθέσεις τους όσο και 
με διάφορες βεβαιώσεις κατηγορούνται 
ότι ανέφεραν πως δεν υπήρχε κανένα 
διαχειριστικό πρόβλημα στα ταμεία του 
δήμου. Παράλληλα τους επιρρίπτονται 
ποινικές ευθύνες καθώς στις παρατηρή-
σεις των εκθέσεών τους δεν επισημαίνε-
ται πουθενά ότι ο δήμος δεν χρησιμοποι-
ούσε το διπλογραφικό σύστημα, όπως 
επιβαλλόταν, όμως το απλογραφικό που 
ήταν διάτρητο σε καταχρήσεις.  Ουσιαστι-
κά οι ορκωτοί κατηγορούνται ότι με τις 
εκθέσεις τους άνοιγαν τον δρόμο για να 
συνεχιστεί η καταλήστευση των ταμείων 
του δήμου, καθώς δεν έβλεπαν τίποτε 
επιλήψιμο.  

Η παραπομπή των τεσσάρων ελε-
γκτών, ενισχύει έναν εκ των ισχυρισμών 
του πρώην δημάρχου και καταδικασθέ-
ντα σε 12ετή κάθειρξη για την υπεξαί-
ρεση Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, ότι ο 
ίδιος δεν μπορούσε να γνωρίζει για την 
υπεξαίρεση όπως και για το έλλειμμα της 
παγίας προκαταβολής, όταν οι ελεγκτι-
κοί μηχανισμοί βεβαίωναν το «καλώς 
έχειν». Χαρακτηριστική είναι μία ανακοί-
νωσή του που είχε εκδοθεί με αφορμή 
την έρευνα για τις ειδικές εντολές. «Οι 
ειδικές εντολές των αντιδημάρχων Οικο-
νομικών ενεκρίνοντο από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, το υπουργείο Οικονομικών, 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
τους Ορκωτούς Ελεγκτές, την Δημαρχι-

ακή Επιτροπή, το Δημοτικό Συμβούλιο», 
σημείωνε ενδεικτικά.  

Μεταξύ των μηχανισμών αυτών επα-
ναλάμβανε διαρκώς ότι ήταν οι εκθέσεις 
των ορκωτών ελεγκτών, όπως έπραξαν 
και άλλα πολιτικά πρόσωπα που είχαν 
παρελάσει καταθέτοντας στη δίκη της 
υπεξαίρεσης και στη δίκη της παγίας 
προκαταβολής. Οι ίδιοι οι κατηγορού-
μενοι πάντως αρνούνται τις κατηγορίες 
και ισχυρίζονται πως δεν μπορούσαν 
να γνωρίζουν την υπεξαίρεση καθώς 
τα στοιχεία που προσκομίζονταν στους 
ίδιους για να ελέγξουν δεν πρόδιδαν κάτι 
τέτοιο.  

 
Από τις πρώτες έρευνες 
 Η έρευνα για τις ευθύνες των ορ-

κωτών ελεγκτών ξεκίνησε από τον τότε 
οικονομικό εισαγγελέα Λάμπρο Τσόγκα ο 
οποίος ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρ-
κτική εξέταση σχετικά  με τις ενέργειές 
τους για την αποτροπή του σκανδάλου 
της παγίας προκαταβολής, το έλλειμ-
μα της οποίας περιορίστηκε τελικά στο 
δικαστήριο σε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. 
Το πόρισμα της επιθεωρήτριας Μαρίας 
Θεοδωροπούλου που παραδόθηκε τον 
Ιούνιο του 2014 στον εισαγγελέα δια-
φθοράς προκάλεσε νέα έρευνα. 

Ο τότε εισαγγελέας διαφθοράς Αργύ-
ρης Δημόπουλος ζήτησε να εξεταστούν 
οι ευθύνες των ελεγκτών για όλα τα οι-
κονομικά σκάνδαλα του δήμου και όχι 
μόνον για την παγία. Είναι ενδεικτικό ότι 
στο παραπεμπτικό βούλευμα  για τους 
τέσσερις ελεγκτές σημειώνεται τόσο η 
υπόθεση της παγίας όσο και αυτή της 
υπεξαίρεσης. Γίνεται δε ειδική μνεία στο 
γεγονός πως δεν παρατήρησαν σε καμία 
από τις εκθέσεις τους ή άλλα έγγρα-
φά τους ότι οι δημοτικές υπηρεσίες δεν 
εφάρμοζαν σωστά το κλαδικό λογιστικό. 
Μάλιστα στο βούλευμα καταγράφονται 
16 εκθέσεις και βεβαιώσεις των ελε-
γκτών για τα οικονομικά τα δήμου από 
το 2003 μέχρι και το 2009.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Κ Ω Σ Τ Α Σ  Κ Α Ν Τ Ο Υ Ρ Η Σ

Η υπόθεση που άφησε 
το στίγμα της στην πόλη  

Το σκάνδαλο της υπεξαίρεσης 
των 17,9 εκατομμυρίων ευρώ, σύμ-
φωνα με τη δικαστική απόφαση, 
από τα ταμεία του δήμου ήταν αυτό 
που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του 
στη Θεσσαλονίκη. Ύστερα από δύο 
εξαντλητικές δικαστικά διαδικασίες 
ο πρώην δήμαρχος καταδικάστηκε 
σε κάθειρξη 12 ετών για απλή συ-
νέργεια στην υπεξαίρεση. Ο άλλοτε 
στενός του συνεργάτης πρώην γενι-
κός γραμματέας του δήμου Μιχάλης 
Λεμούσιας καταδικάστηκε σε κά-
θειρξη 13 χρόνων  και 5 μηνών για 
απλή συνέργεια στην υπεξαίρεση και 
πλαστογραφία. Ο βασικός υπεξαιρέ-

της πρώην ταμίας του δήμου Πανα-
γιώτης Σαξώνης καταδικάστηκε σε 
κάθειρξη 20 χρόνων και 6 μηνών για 
υπεξαίρεση, πλαστογραφία και νομι-
μοποίηση εσόδων από εγκληματικές 
πράξεις. Δύο υπάλληλοι, που ήταν 
στην ταμειακή υπηρεσία του δήμου 
καταδικάστηκαν για πλημμελήματα 
σε ποινές φυλάκισης ενός και δύο 
ετών με τριετή αναστολή.  

Το βασικό σκάνδαλο του δήμου 
Θεσσαλονίκης «γέννησε» πολλές δι-
καστικές έρευνες από τις οποίες έγι-
ναν αρκετές δίκες, ενώ αρκετές δεν 
έχουν οδηγηθεί ακόμη στα δικαστή-
ρια και συνεχίζονται.

Η παραπομπή των τεσσάρων ελεγκτών ουσιαστικά δικαιώνει 
τους ισχυρισμούς του πρώην καταδικασθέντος δημάρχου 
Βασίλη Παπαγεωργόπουλου
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Μια έρευνα για τις εισαγωγές από την Αλβανία που κράτησε τέσσερα χρόνια 

Το μυστήριο με το οπλοστάσιο 
του Δισπηλιού 

Το βράδυ της Τρίτης 13 Σεπτεμβρίου 
2016 οι αστυνομικοί του τμήματος συνο-
ριακής φύλαξης Μεσσοποταμίας Καστο-
ριάς, σταμάτησαν ένα αυτοκίνητο σε ένα 
μπλόκο των γνωστών περασμάτων των 
ελληνοαλβανικών συνόρων. Ο οδηγός 
του ήταν συνάδελφός τους και μετέφε-
ρε με τρέιλερ 124,2 κιλά χασίς. Τίποτε 
δεν προανήγγειλε ότι εκείνη τη νύχτα οι 
αστυνομικοί θα ξεκινούσαν μία έρευνα 
για ένα οργανωμένο δίκτυο εισαγωγής 
ναρκωτικών και όπλων, που ολοκληρώ-
θηκε τέσσερα χρόνια μετά. Με την απο-
κάλυψη ενός ολόκληρου οπλοστασίου, 
θαμμένο σε σκάμμα μίας μάντρας με 
σκραπ στο Δισπηλιό Καστοριάς. 

Η επιχείρηση στη μάντρα σιδηρικών 
στήθηκε από το πρωί της Παρασκευής 
11 Σεπτεμβρίου. Αστυνομικοί του τμή-
ματος συνοριακής φύλαξης Μεσσοπο-
ταμίας, που ξεκίνησαν την έρευνα, σε 
συνεργασία με αστυνομικούς της δίωξης 
ναρκωτικών της ασφάλειας Καστοριάς 
και ειδικούς πυροτεχνουργούς του Τμή-
ματος Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς 
του στρατού, άρχισαν να σκάβουν σε 
συγκεκριμένο χώρο, όπου είχαν ακρι-
βή πληροφόρηση. Μία πληροφορία που 
καθυστέρησε να φτάσει τέσσερα χρόνια. 
Τότε, τον Σεπτέμβριο του 2016 μετά τη 
σύλληψη του 44χρονου σήμερα αρχι-
φύλακα της ΕΛ.ΑΣ. με τα ναρκωτικά, είχε 
σημάνει συναγερμός. Κινητοποιήθηκαν 
οι εσωτερικές υποθέσεις που βρήκαν στο 
σπίτι του αστυνομικού δύο όπλα Καλά-
σνικοφ, τέσσερις γεμιστήρες, 117 σφαί-
ρες για Καλάσνικοφ, 126 άλλες σφαίρες, 
ένα ξίφος, μία ξιφολόγχη και χρήματα. 

Τα συγκεκριμένα ευρήματα φαίνεται 
ότι άρχισαν να ξετυλίγουν το κουβάρι σε 
μία υπόθεση εισαγωγής όπλων, που προ-
κάλεσε προβληματισμό στην αστυνομία 
της Δυτικής Μακεδονίας. Η πληροφορία 
ότι από τη γειτονική Αλβανία εισάγονταν 
μαζί με τα ναρκωτικά και βαριά όπλα, 
όπως είναι αντιαρματικά ρουκετοβόλα, 
κινητοποίησε κάθε υπηρεσία που συνδέ-
εται με την έρευνα τέτοιων υποθέσεων. 

Ωστόσο παρ’ ότι οι πληροφορίες αφο-
ρούσαν συγκεκριμένα όπλα, αυτά δεν 
βρίσκονταν. Μέχρι την Παρασκευή 11 
του μήνα.   

Η σύλληψη του αστυνομικού και η 
έρευνα για την εισαγωγή των ναρκωτι-
κών του Σεπτεμβρίου 2016 οδήγησε στις 
αρχές στον 51χρονο σήμερα ιδιοκτήτη 
μάντρας σιδηρικών. Τα δημοσιεύματα 
εκείνης της εποχής αναφέρουν ότι ο ιδιο-
κτήτης της μάντρας ήταν επιχειρηματίας 
της νύχτας στην περιοχή της Καστοριάς, 
έχοντας τον έλεγχο νυχτερινών κέντρων, 
ως αφανής ιδιοκτήτης. Η έρευνα  οδή-
γησε από τότε στο συμπέρασμα πως είχε 
τον έλεγχο εισαγωγών ποσοτήτων ναρ-
κωτικών, όπως και όπλων από την Αλβα-
νία στην Ελλάδα. Στην έφοδο που έγινε 

στο σπίτι και στη μάντρα είχαν βρεθεί και 
κατασχέθηκαν δέκα χειροβομβίδες, ένα 
Καλάσνικοφ με τέσσερις γεμιστήρες, 115 
φυσίγγια για Καλάσνικοφ, 54 πυροκρο-
τητές και ένα κινητό τηλέφωνο. 

 
Η κρύπτη με τα όπλα  
Ο επιχειρηματίας τότε συνελήφθη 

μαζί με τον αστυνομικό και μέχρι και σή-
μερα μετά την καταδίκη του για τα ναρ-
κωτικά και τα όπλα παραμένει έγκλει-
στος στις φυλακές. Άγνωστο πώς, όλα 
αυτά τα χρόνια κρατούσε μυστική την 
κρύπτη που κατηγορείται ότι είχε κατα-
σκευάσει στη μάντρα του. Εκεί ο χώρος 
είχε τυλιχτεί με μουσαμά και μέσα ήταν 
τα κουτιά με το πολεμικό υλικό. Ένα 
αντιαρματικό ρουκετοβόλο RPG με 16 

κεφαλές, 79 αμυντικές χειροβομβίδες 
και μία επιθετική, τρία Καλάσνικοφ, δύο 
υπολοπολυβόλα type 50 κινεζικής προ-
έλευσης, 16 συσκευασίες προωθητικής 
ύλης γεμίσματος για το RPG και εννέα 
δαχτυλίδια ελάσματος κεφαλής του ρου-
κετοβόλου.  

«Είναι μία έρευνα πολλών χρόνων», 
έλεγε ανακουφισμένος στην Karfitsa 
αστυνομικός που είναι σε θέση να γνω-
ρίζει τη διαχείριση της υπόθεσης. Τα 
ευρήματα της κρύπτης επιβεβαίωσαν 
ότι τα όπλα είχαν μεταφερθεί εκείνη την 
περίοδο, όταν συνελήφθη ο 51χρονος 
πριν τέσσερα χρόνια και θάφτηκαν στην 
αυλή της επιχείρησής του. Αυτό μαρτυρά 
η σκουριά που τύλιξε τις χειροβομβίδες, 
παρ’ ότι ήταν τοποθετημένες σε κουτιά.  

Τα ερωτήματα πάντως που είχαν οι 
αστυνομικοί οι οποίοι χειρίστηκαν την 
υπόθεση του εμπορίου όπλων, δεν φαί-
νεται ότι έχουν απαντηθεί. Θεωρείται 
δεδομένο ότι τα όπλα εισήχθησαν από 
την Αλβανία, άλλωστε η προέλευσή τους 
είναι φανερό πως προέρχεται από στρα-
τόπεδα που λεηλατήθηκαν στην κρίση 
της γειτονικής χώρας. Ωστόσο όμως δεν 
είναι ακόμη γνωστό ποιος θα ήταν ο πα-
ραλήπτης. 

Εκτιμήσεις των διωκτικών αρχών 
αναφέρουν ότι τα  όπλα αγοράστηκαν 
από τον 51χρονο προκειμένου να τα 
πουλήσει σε μεταγενέστερο χρόνο. Πι-
στεύουν ότι ο επιχειρηματίας δεν είχε 
βρει αγοραστές. Ωστόσο, συμπλήρωναν 
μιλώντας στην Karfitsa πως δεν απο-
κλείεται ειδικά το ρουκετοβόλο με τις 
κεφαλές να κατευθυνόταν στη Μέση 
Ανατολή, όπως και οι χειροβομβίδες. 
Αυτό σημαίνει ότι έχει ήδη αποκλειστεί 
το ενδεχόμενο να διοχετεύονταν στην 
εγχώρια τρομοκρατία. Η εξήγηση των 
εμπόλεμων περιοχών της Μέσης Ανα-
τολής θεωρείται η πιθανότερη για τους 
ειδικούς, όμως πάντα όλα τα ενδεχόμενα 
σε τέτοιες περιπτώσεις θεωρούνται ανοι-
χτά.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Κ Ω Σ Τ Α Σ  Κ Α Ν Τ Ο Υ Ρ Η Σ
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Κατηγορούμενος ήταν γνωστός τραγουδιστής ο οποίος απηλλάγη

Έγιναν «καπνός» 300 έγγραφα 
από δικογραφία για απάτη 

Τριακόσια έγγραφα δικογραφίας με 
κατηγορούμενο γνωστό τραγουδιστή 
που επί έναν χρόνο μεταφερόταν σε δι-
καστικά γραφεία της Θεσσαλονίκης και 
της Αθήνας, ως «συνημμένα» σε υπό-
θεση απάτης, έγιναν «καπνός», προκα-
λώντας την αντίδραση του μηνυτή. Ήδη 
έχουν κατατεθεί αναφορές στον επιθε-
ωρητή των δικαστηρίων Θεσσαλονίκης, 
στους εισαγγελείς Πρωτοδικών Αθήνας 
και Θεσσαλονίκης και αναμένεται να δι-
αβιβαστούν και στον Άρειο Πάγο, καθώς 
μέχρι τώρα δεν έγινε καμία κίνηση έρευ-
νας για την απώλεια. Η υπόθεση αφορά 
την αντιπαράθεση ενός επιχειρηματία 
της Θεσσαλονίκης με τον τραγουδιστή, 
καθώς ο πρώτος κατηγορεί τον δεύτερο 
ότι τον χρέωσε με οφειλές 1,5 εκ. ευρώ 
όταν ανέλαβε αντί του τραγουδιστή την 
ιδιοκτησία νυχτερινού κέντρου στο οποίο 
εμφανιζόταν. 

Η κούτα με τα 291 έγγραφα, όπως 
επισημαίνεται στην αναφορά που έχει 
γίνει από τον μηνυτή της υπόθεσης στις 
αρμόδιες εισαγγελικές και εποπτικές 
αρχές, κατατέθηκε στον πταισματοδίκη 
Θεσσαλονίκης το Φθινόπωρο του 2018 
όταν ο μηνυτής κλήθηκε να καταθέσει 
συμπληρωματικά και τότε προσκόμισε 
πλήθος εγγράφων για να υποστηρίξει 
τους ισχυρισμούς του. Η δικογραφία 
στη συνέχεια διαβιβάστηκε στον πται-
σματοδίκη Αθήνας για να δώσει εξη-
γήσεις ο τραγουδιστής, καθώς ζει στην 
πρωτεύουσα. Στη συνέχεια η ογκώδης 
δικογραφία επανήρθε στη Θεσσαλονίκη 
και κατέληξε στο γραφείο του ανακριτή, 
όπου και αποκαλύφτηκε ότι εκ των 335 
συνημμένων εγγράφων τα 291 είχαν 
εξαφανιστεί σε όλη αυτή τη διαδρομή. 
Μάλιστα ο μηνυτής μέσω της συνηγόρου 
του αντιδρά ότι οι δικαστικές αρχές κα-
τέληξαν να απαλλάξουν ποινικά τον τρα-
γουδιστή, καθώς έκριναν ότι η διαφορά 
αφορά τα αστικά δικαστήρια, χωρίς όμως 
να έχουν ενημερωθεί για το περιεχόμενο 
όλων των εγγράφων που θεωρούν ότι 
είναι κρίσιμα.  

«Πήγαμε να συσχετίσουμε κάποια 
έγγραφα και είδαμε ότι έλειπε μία κού-
τα ολόκληρη», είπε στην Karfitsa η συ-
νήγορος πολιτικής αγωγής του μηνυτή 
και ιδιοκτήτη του κέντρου διασκέδασης 
Ανθή Γκιουρτζίδου. «Από τα έγγραφα 
που έμειναν έκριναν τελικά οι δικαστικές 
αρχές την υπόθεση, όμως όσα εξαφα-
νίστηκαν ήταν κρίσιμα», συμπλήρωσε. 
Στην αναφορά που έχει κατατεθεί στον 
επιθεωρητή των δικαστηρίων περιγρά-
φεται με λεπτομέρειες η αναστάτωση 
που προκλήθηκε σε δικαστικά γραφεία, 
μόλις έγινε αντιληπτό πως η κούτα με 
τα έγγραφα εξαφανίστηκε. Σημειώνεται 
ότι τελευταία φορά που είδαν την κούτα 
συνεργάτες της δικηγόρου ήταν στο γρα-
φείο του πταισματοδίκη Θεσσαλονίκης. 

Όμως το γεγονός καταγράφεται και 
στην εισαγγελική πρόταση που υποβλή-
θηκε στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών 
Θεσσαλονίκης το οποίο απάλλαξε τον 

τραγουδιστή για το αδίκημα της απάτης, 
με το σκεπτικό ότι πρόκειται για αστική 
διαφορά και η έρευνα πρέπει να στραφεί 
στο ενδεχόμενο αστικής απάτης, καθώς 
το αδίκημα δεν στοιχειοθετείται ποινικά. 
Ο εισαγγελέας τοποθετείται λέγοντας ότι 
«δεν συντρέχει λόγος να γίνει συμπλη-
ρωματική ανάκριση στην υπόθεση όσον 
αφορά τα έγγραφα που είχε προσκομίσει 
ο εγκαλών και τα οποία είχαν απωλε-
σθεί από τη δικογραφία», όπως ακριβώς 
αναφέρεται στο βούλευμα. Συμπληρώ-
νεται ότι οι δικαστικές αρχές μπορούν 
να μορφώσουν άποψη από τα υπόλοιπα 
έγγραφα, όπως και από τα φωτοαντίγρα-
φα που προσκόμισε μετά την απώλεια ο 
μηνυτής. Ωστόσο σε κανένα σημείο δεν 
αναφέρεται ότι προκλήθηκε οποιαδήπο-
τε έρευνα για τη συγκεκριμένη απώλεια.  

 
Η διαμάχη  
Η δικαστική διαμάχη μεταξύ του επι-

χειρηματία και του τραγουδιστή αφορά 
το διάστημα 2014 – 2018 κατά το οποίο, 
σύμφωνα με τη μήνυση που κατέθεσε 
ο επιχειρηματίας και το βούλευμα που 
απάλλαξε ποινικά τον τραγουδιστή, ο 
μηνυτής ανέλαβε να εμφανίζεται ως 
ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου, στο 
οποίο έκανε πρόγραμμα ο τραγουδιστής, 
με αμοιβή 3.000 ευρώ για την πρώτη πε-
ρίοδο και την καταβολή του ΦΠΑ που θα 
προέκυπτε καθώς η επιχείρησή του ήταν 
πιστωτική. Στη συμφωνία που υποστηρί-
ζει ότι είχε γίνει, λόγω της φιλίας τους, 
ήταν να πληρώνεται κάθε υποχρέωση 
(φορολογικά ή ασφαλιστικά) που προέ-
κυπταν στο όνομα του επιχειρηματία από 
τη λειτουργία του κέντρου, που αφορού-
σε ουσιαστικά ένα τρίμηνο κάθε καλο-
καίρι. 

Ωστόσο, πάντα σύμφωνα με τη μή-
νυση και τα όσα περιγράφονται στο 
απαλλακτικό βούλευμα, ο τραγουδιστής 
δεν αποπλήρωσε τις υποχρεώσεις, που 
φτάνουν στο ποσό του 1,5 εκατομμυρί-
ου ευρώ και αναλύονται σε καταβολές 
Φ.Π.Α., φόρου εισοδήματος, προστίμων 
για τις μη καταβολές, ασφαλιστικές ει-
σφορές στο ΙΚΑ, αλλά και το ποσό που 
αντιστοιχεί στον δήμο όπου βρίσκεται 
το νυχτερινό κέντρο. «Η μόνη επιθυμία 
του ήταν να «φορτώσει» σε ένα θύμα τις 
υποχρεώσεις από τη δική του επιχειρη-
ματική δραστηριότητα», αναφέρει ο επι-
χειρηματίας. Αντίθετα, όπως αναφέρεται 
στη μήνυση, κατέβαλε μόνον την αμοιβή 
των 3.000 ευρώ και όχι τον πιστωτικό 
ΦΠΑ που φτάνει τις 50.000 ευρώ.  

Μετά τη μήνυση και την προκαταρ-
κτική από τον πταισματοδίκη, ασκήθηκε 
δίωξη για απάτη σε βάρος του τραγουδι-
στή και η υπόθεση παραπέμφθηκε σε τα-
κτικό ανακριτή. Η δικογραφία έκλεισε με 
το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμε-
λειοδικών Θεσσαλονίκης, με την απαλ-
λαγή του τραγουδιστή και το σκεπτικό 
ότι δεν στοιχειοθετούταν το αδίκημα σε 
βάρος του.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Κ Ω Σ Τ Α Σ  Κ Α Ν Τ Ο Υ Ρ Η Σ



16 19.09.2020

Ρωτούσε για.... ανασχηματισμό
ο Ζαχαριάδης !

Βόλτα στη λαϊκή ο Σιμόπουλος 

Αφορμή για ένα αιχμηρό σχόλιο από πλευράς 
του Βουλευτή και Τομεάρχη Εσωτερικών του ΣΥ-
ΡΙΖΑ κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη, στάθηκε η αιφ-
νιδιαστική απουσία του Υπουργού Εσωτερικών 
κυρίου Τάκη Θεοδωρικάκου, από το πάνελ του 
Thessaloniki Helexpo Forum, που πραγματοποι-
ήθηκε από την ΔΕΘ-Helexpo στο Συνεδριακό Κέ-
ντρο “Ι.  Βελλίδης”, με θέμα «οι μεταρρυθμίσεις 
στο κράτος και στην αυτοδιοίκηση». Μόλις ο κύ-
ριος Ζαχαριάδης πληροφορήθηκε πως ο κύριος 
Θεοδωρικάκος δεν θα είναι παρόν διερωτήθηκε 
με νόημα « έγινε κι ολας ανασχηματισμός για τις 
μάσκες; «. Με τη «μπηχτή» αυτή ο κύριος Ζαχα-
ριάδης και εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για την 
απουσία της τελευταίας στιγμής του κυρίου Θεο-
δωρικάκου, κυρίως όμως καυτηρίασε την μεγάλη 
αστοχία με το μέγεθος των μασκών που μοιρά-
στηκαν στους μικρούς μαθητές αποδίδοντας μέ-
ρος της ευθύνης στον Υπουργό και το του υπουρ-
γείο Εσωτερικών. 

Πάντως, τον Υπουργό εκπροσώπησε στο πά-
νελ με τη βοήθεια της τεχνολογίας ο Υφυπουργός 
Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος.

Στη λαϊκή της Μαρτίου βρέθηκε ο Βουλευτής 
Θεσσαλονίκης της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος. Ο κύ-
ριος Σιμόπουλος έκανε την βόλτα του συνομίλησε 
με κόσμο , ενώ έχει και χαλαρή κουβέντα με τον 
αντιπρόεδρο της ομοσπονδίας λαϊκών αγορών 
Ευθύμη Σεραφειμίδη, για τα προβλήματα του 
κλάδου, τα οποία επιδεινώθηκαν με την πανδη-
μία.  Μεταξύ αυτών είναι και το τέλος ημερήσιας 
εισόδου όταν οι λαϊκές ήταν κλειστές  λόγω κο-
ρωνοϊού.

karfitsomata
Άννα Ευθυμίου:» Γλυκούλη μου 
καλή σχολική χρονιά»

Δεν γλιτώνουμε ο ένας τον άλλον!

«Οινοποιός» για λίγο ο Κ. ΖέρβαςΑυτοδιοικητικά πηγαδάκια 

Η βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ κυρία Άννα Ευθυ-
μίου εκτός από πολιτικός είναι πρώτα και πάνω από όλα 
μητέρα. Έτσι με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής 
περιόδου, με τις φετινές ιδιαιτερότητες που τη συνοδεύ-
ουν, ανήρτησε στο Facebook ένα μήνυμα προς τον μικρό 
της γιο, γεμάτο τρυφερότητα και πάντα με την αγωνία για 
μεγάλη προσοχή, στα υγειονομικά μέτρα. Όπως, έγραψε 
αναρτώντας παράλληλα και μια όμορφη φωτογραφία 
του γιου της με μάσκα, «Γλυκουλη μου σήμερα ειναι η 
πρώτη σου μέρα στη δευτερα Δημοτικού!  Καλη σχολική 
χρόνια με υγεία και φώτιση σε όλους τους μαθητές! Θα 
είναι σίγουρα μια διαφορετική χρόνια. Θα πρέπει να τη-
ρούμε ευλαβικά τα μέτρα προστασίας!!».

Στο πάνελ Covid 19 & Υγεία στις νέες συνθήκες στο 
πλαίσιο του Thessaloniki Helexpo Forum συμμετείχαν 
μεταξύ άλλων ο υφυπουργός υγείας Βασίλης Κοντοζα-
μάνης με τον πρώην υπουργό υγείας και βουλευτή του 
ΣΎΡΙΖΑ Ανδρέα Ξανθό. Λίγο πριν την έναρξη του πάνελ 
ο υφυπουργός έφτασε στην αίθουσα και χαιρέτησε τους 
συνομιλητές του, όπως βεβαίως και τον κ.Ξανθό. Μάλι-
στα από την σύντομη συνομιλία τους ακούστηκε η φράση 
«δεν γλιτώνουμε ο ένας από τον άλλο», χαριτολογώντας 
καθώς λόγω του ίδιου τομέα που δραστηριοποιούνται, 
αυτό της υγείας και οι δυο συναντιούνται συχνά σε κοινά 
πάνελ, δημόσιες συζητήσεις και στη Βουλή.

Στο «πετσί» του οινοποιού μπήκε ο δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, για τις ανάγκες του 
τρύγου των ερυθρών σταφυλιών στο χώρο του αστικού 
αμπελώνα. Πρόκειται για έναν χώρο που δημιουργήθηκε 
επί αντιδημαρχίας του κ.Ζέρβα το 2013 και πλέον -μετά 
από επτά χρόνια- η παραγωγή τόσο σε λευκές, όσο και 
ερυθρές ποικιλίες σταφυλιών είναι άκρως ικανοποιητική. 
Τα σταφύλια με τη βοήθεια του οινοποιού Βαγγέλη Γε-
ροβασιλείου θα μετατραπούν στο κρασί με την επωνυμία 
«Γοργόνα».

Ένα από τα πιο υψηλόβαθμα αυτοδιοικητικά πηγαδά-
κια σχηματίστηκε εν αναμονή της έναρξης του πάνελ, με 
θέμα «οι μεταρρυθμίσεις στο κράτος και στην αυτοδιοί-
κηση», στα πλαίσια του Thessaloniki Helexpo Forum, που 
πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο “Ι.  Βελλίδης”. 
Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόεδρος της 
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της επιτροπής Περι-
φερειών Ευρωπαϊκής Ενωσης Απόστολος Τζιτζικώστας 
βρέθηκε με τον Δήμαρχο Τρικκαίων και πρόεδρο της Κε-
ντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Δημήτρη Παπαστεργί-
ου. Οι δυο άνδρες φαίνεται να διατηρούν μια πολύ καλή 
σχέση γεγονός που φάνηκε και από το γεγονός ότι δεν 
έχασαν την ευκαιρία να τα πούνε οι δυο τους, πριν ξεκι-
νήσει η διαδικασία. 
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Μητσοτάκης μέσα Κουτσούμπας έξω 

Ξαφνική αδιαθεσία 
του Τ. Θεοδωρικάκου 

Η εμφάνιση της πανδημίας έγινε αφορμή για 
να ζήσουμε αρκετές ιδιαιτερότητες. Στη Θεσσαλο-
νίκη με αφορμή τη διοργάνωση του Thessaloniki 
Helexpo Forum στη θέση της 85ης ΔΕΘ που ακυ-
ρώθηκε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, το 
περασμένο Σάββατο είχαμε για πρώτη φορά στη 
σύγχρονη ιστορία της πόλης, σχεδόν ταυτόχρονα 
ομιλίες δύο πολιτικών αρχηγών. Θα μπορούσε 
κάποιος να θυμηθεί κάτι ανάλογο σε προεκλογικό 
χρόνο, αλλά σε διαφορετικές πόλεις. Να πραγμα-
τοποιούν σχεδόν ταυτόχρονα ομιλία δύο πολιτι-
κοί αρχηγοί στην ίδια πόλη, όμως αυτό είναι κάτι 
πολύ σπάνιο. Την ώρα λοιπόν που ανεβαίνε στο 
βήμα του Βελλιδείου Συνεδριακού Κέντρου για να 
πραγματοποιήσει την ομιλία του στα πλαίσια του 
πολιτικο-οικονομικού φόρουμ που διοργάνωσε η 
ΔΕΘ - HELEXPO ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, τελείωνε την ομιλία του στο πλήθος 
που είχε συγκεντρωθεί έξω από το Βελλίδειο, για 
να διαμαρτυρηθεί για την κυβερνητική πολιτική, 
με την αστυνομία να το κράτα σε μια κάποια από-
σταση, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης 
Κουτσούμπας

karfitsomata
Σύμμαχος του Κ. Ζέρβα, ο Αδωνις

Εισέπραξε εγκώμια από Αλέξη 
ο Απόστολος

Οι «προνοητικοί» δήμαρχοι 
της Θεσσαλονίκης

Τήρησαν τα μέτρα όλοι 

Μία μαύρη μάσκα και μανικετόκουμπα με το σήμα του 
δήμου Θεσσαλονίκης χάρισε ο δήμαρχος, Κωνσταντίνος 
Ζέρβας, στον υπουργό Ανάπτυξης, ‘Αδωνι Γεωργιάδη, στο 
πλαίσιο του Thessaloniki Helexpo Forum. Ο κ.Γεωργιά-
δης δέχτηκε με χαρά το δώρο του δημάρχου. Αλλωστε, 
πριν από λίγες ημέρες είχε μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά 
λόγια για το έργο του κ.Ζέρβα και είχε δηλώσει σίγουρος 
πως θα καταφέρει να πετύχει πολλά για τη Θεσσαλονίκη 
στη διάρκεια της θητείας του. 

Τα εύσημα ακόμη και από τα ...αντίπαλα στρατόπεδα 
πήρε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστο-
λος Τζιτζικώστας, για το πρόγραμμα χρηματοδότησης 
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν 
από τον κορονοϊό. Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, συναντήθηκε με τον περιφερειάρ-
χη στη διάρκεια της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη και 
του απέδωσε τα εύσημα για το πρόγραμμα «Διέξοδος», 
ύψους 150 εκατ. ευρώ, της περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας. 

Μπορεί οι μάσκες που μοιράστηκαν στους μαθητές να 
δημιούργησαν πολλά και ποικίλα σχόλια λόγω του μεγέ-
θους τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο κά-
ποιοι δήμοι είχαν προνοήσει και ...έσωσαν από μόνοι τους 
την παρτίδα. Μεταξύ αυτών, ο δήμος Αμπελοκήπων - Με-
νεμένης που ανέλαβε πρωτοβουλία και αγόρασε μάσκες 
για τα παιδιά με τις σωστές προδιαγραφές και προπάντων 
στα μέτρα τους. Η αγορά έγινε με πόρους του δήμου 
για μαθητές και εκπαιδευτικούς, τις οποίες βρήκαν στα 
θρανία τους. Ανάλογες ήταν οι κινήσεις και των δήμων 
Θέρμης και Πυλαίας - Χορτιάτη. Παλιές «καραβάνες» 
στην αυτοδιοίκηση οι Λάζαρος Κυρίζογλου, Θεόδωρος 
Παπαδόπουλος και Ιγνάτιος Καϊτεζίδης είχαν φροντίσει 
από νωρίς και δεν εκτέθηκαν. 

‘Ολα τα μέτρα για την προστασία από τον κορονοϊό 
τηρούνται στην έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας. Οι εργαζόμενοι φορούν μάσκες σε όλους τους 
χώρους, ενώ παντού υπάρχουν αντισηπτικά για τους 
επισκέπτες. Παράλληλα, φρόντισαν και για τους δημο-
σιογράφους ώστε να μην παρατηρείται συγχωτισμός 
στις συναντήσεις που έχει ο περιφερειάρχης, Απόστολος 
Τζιτζικώστας. Οι δηλώσεις γίνονται σε διαμορφωμένο 
χώρο, ενώ όποτε απαιτείται οι συνεντεύξεις δίνονται στην 
αυλή για να υπάρχει η απαραίτητη απόσταση.

Ερωτηματικά προκάλεσε η ξαφνική απουσία του 
υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, από το 
πάνελ του Thessaloniki Helexpo Forum με θέμα τις με-
ταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και το γεγονός 
ότι πήρε τη θέση του -διαδικτυακά- ο υφυπουργός κ.Λι-
βάνιος. Η απάντηση για τη ξαφνική απουσία ήρθε λίγο 
αργότερα… καθώς ο κ.Θεοδωρικάκος ένιωσε έντονους 
πόνους στο στομάχι και αναγκάστηκε να μεταφερθεί στο 
νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί του συνέστησαν σχετική 
αγωγή και ανάπαυση για λίγες ημέρες. Περαστικά στον 
υπουργό.  
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Ταμίας και μέλος της Οικονομικής 
επιτροπής της ΔΣΟ ο Στ.Καλαφάτης

Γαλλική παραγωγή στην π. Παραλία

Συνεργασία Μανδαλιανού και Ιωαννίδη 

Τη θέση του Ταμία και Μέλους της Επιτροπής 
Οικονομικών της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευ-
σης Ορθοδοξίας, κατέλαβε ο Γενικός Γραμματέας 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και βουλευτής της 
ΝΔ Σταύρος Καλαφάτης, μετά από πρόταση του 
προέδρου της Συνέλευσης Σεργκέι Γκαβρίλοφ. Η 
Δ. Σ. Ο. αποτελεί διακοινοβουλευτικό όργανο που 
ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Βουλής των Ελλή-
νων, έχει ως μόνιμη έδρα την Αθήνα και μετέχουν 
σ΄αυτήν Ορθόδοξοι στο θρήσκευμα βουλευτές 
από 25 χώρες. Η χρονική συγκυρία κατα την 
οποία τοποθετήθηκε ο κ. Καλαφάτης στις παρα-
πάνω θέσεις, με την τουρκική προκλητικότητα να 
έχει φτάσει στο σημείο της μετατροπής, της Αγί-
ας Σοφίας σε τζαμί, καθιστά πολύ σημαντικές τις 
πρωτοβουλίες που αναπτύξει η Δ.Σ.Ο.

Τα γυρίσματα ενός τηλεοπτικού παιχνιδιού της 
Γαλλίας πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες 
ώρες στη Θεσσαλονίκη. Συνεργείο γαλλικού τη-
λεοπτικού σταθμού βρέθηκε στο παραλιακό μέ-
τωπο της πόλης και τράβηξε πλάνα της πόλης την 
ώρα του ηλιοβασιλέματος με φόντο το άγαλμα 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στο σημείο βρέθηκαν 
ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Από-
στολος Τζιτζικώστας και ο εντεταλμένος Τουρι-
σμού, Αλέξανδρος Θάνος και ενημερώθηκαν λε-
πτομερώς για το ζήτημα. 

Η ισχύς εν τη ενώση… οι δήμαρχοι Κορδελιού 
- Ευόσμου και Δέλτα, Κλεάνθης Μανδαλιανός και 
Γιάννης Ιωαννίδης, συζήτησαν τις δυνατότητες και 
τις προοπτικές διαδημοτικής συνεργασίας στα δυ-
τικά της Θεσσαλονίκης σε ζητήματα που αγγίζουν 
την καθημερινότητα περίπου 210.000 πολιτών 
και συγκεκριμένα σε τομείς όπως η περιβαλλο-
ντική αναβάθμιση, οι υποδομές, τα αναπτυξιακά 
έργα, η δημόσια υγεία. Στη συνάντηση τονίστηκε 
η ανάγκη να υπάρξει άμεση συστράτευση δυνά-
μεων ώστε οι δύο δήμοι από κοινού να διεκδική-
σουν χρηματοδότηση και υλοποίηση έργων που 
θα δώσουν ανάσα στις τοπικές κοινωνίες. 

karfitsomata
Η αντιπολίτευση της Κ. Νοτοπούλου Στο χάρτη των παγκόσμιων τηλεοπτικών 

παραγωγών η Κεντρική Μακεδονία 

Νασιούλας κατά ποδηλατόδρομου 
στην Κ. Καραμανλή 

Δύσκολες ώρες για το Γιώργο Κύρτσο

Σε καθημερινή, σχεδόν, βάση η Κατερίνα Νοτοπού-
λου «πυροβολεί» τη διοίκηση Ζέρβα, μετά τη συμπλή-
ρωση ενός χρόνου στο τιμόνι του δήμου Θεσσαλονίκης. 
Η επικεφαλής της παράταξης «Θεσσαλονίκη Μαζί» μέσω 
ανακοινώσεων και αναρτήσεων σχολιάζει τις κινήσεις 
του δημάρχου και των αντιδημάρχων και ζητάει για όλα 
απαντήσεις. Από την τοποθέτηση των kibo για την προ-
σχολική εκπαίδευση και την μετατροπή της πλατείας 
Ελευθερίας σε πάρκινγκ, έως την υπεύθυνη δήλωση που 
εστάλη στους γονείς που επιθυμούν να λαμβάνει το παιδί 
τους πρωινό κολατσιό στο σχολείο. 

Στο χάρτη των παγκόσμιων κινηματογραφικών και 
τηλεοπτικών παραγωγών, μπαίνει η Κεντρική Μακεδο-
νία, υπόσχεση που είχε δώσει ο περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και έχει αρχίσει 
να παίρνει «σάρκα και οστά»με τη λειτουργία του Film 
Office Central Macedonia. Ο κύριος Τζιτζικώστας παρακο-
λούθησε από κοντά τα γυρίσματα μεγάλου τηλεοπτικού 
παιχνιδιού της Γαλλίας για πρώτη φορά στην Ευρώπη και 
την Κεντρική Μακεδονία. Όλυμπος, Λιτόχωρο, Νιγρίτα και 
Θεσσαλονίκη, είναι περιοχές που πραγματοποιήθηκαν 
γυρίσματα αυτής της μεγάλης παραγωγής, που ανεβάζει 
κατακόρυφα το brand name της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και γίνεται πόλος έλξης 

Αυτοψία στον ποδηλατόδρομο της Κων.Καραμανλή 
ετοιμάζει ο Γιάννης Νασιούλας, επικεφαλής της δημο-
τικής παράταξης «Νέα Αρχή Για τη Θεσσαλονίκη». Χα-
ρακτηρίζει άστοχη τη χάραξη του ποδηλατοδρόμου και 
προγραμματίζει μαζί με συνεργάτες του να περπατήσει 
την Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, όλη την περιοχή προκει-
μένου να συζητήσει με επιχειρηματίες, καταστηματάρχες 
και κατοίκους για το πόσο άλλαξε η καθημερινότητα τους 
από το συγκεκριμένο έργο της διοίκησης Ζέρβα. Μάλι-
στα, ζητά ο κ. Νασιούλας από τον δήμαρχο να ακυρωθεί ο 
ποδηλατόδρομος και να μελετηθεί εναλλακτική χάραξη.

Δύσκολες ώρες περνά ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ 
Γιώργος Κύρτσος, καθώς ο γιος του Χρήστος είχε ένα 
πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα με το φορτηγό που οδη-
γούσε, έξω από την Καρδίτσα. Το φορτηγό που μετέφε-
ρε ξυλεία, ανετράπη και έπεσε σε γκρεμό. Ο 37χρονος 
Χρήστος Κύρτσος κατάφερε να βγει από τη καμπίνα και 
βγαίνοντας στο δρόμο τραυματίας, δέχθηκε τη βοήθεια 
των κατοίκων. Ο Ευρωβουλευτής έγραψε στο Facebook 
«Ευτυχώς γλίτωσε τα χειρότερα Κινδύνευσε να χαθεί 
όπως ο παππούς του Χρήστος το 1955. Θα εγχειριστεί για 
κάταγμα κοτύλης όπως εγώ το 1999.

Να πάνε όλα καλά». 
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Σας έλειψε καθόλου η δημοσιογραφία; Στην 
πολιτική δεν υπάρχει περιθώριο για νοσταλγία. Εί-
σαι αναγκασμένη- κι έτσι πρέπει- να κοιτάς διαρκώς 
μπροστά. Με τον ίδιο τρόπο ενεργούσα και στην δη-
μοσιογραφία.  

Τι πιστεύετε ότι είδαν σ’ εσάς οι ψηφοφόροι 
και σας εμπιστεύτηκαν; Με γνώρισαν μέσα από την 
δουλειά μου, σε μια διαδρομή 25 χρόνων. Με ανα-
γνώρισαν στους δρόμους της κοινής καθημερινότη-
τάς μας και τις γειτονιές. Είμαι άνθρωπος που πατάω 
γερά στη γη κι αγαπώ τον τόπο μου. Και με τους συ-
μπολίτες μου ζούμε και τα λέμε από κοντά. 

Πώς θα χαρακτηρίζατε την έως τώρα εμπει-
ρία στη Βουλή… Εμπειρία αντίστασης απέναντι σε 
μια πλειοψηφία που φτιάχνει δικούς της κανόνες, 
δυσφορεί στον έλεγχο και μοιάζει σαν να θεωρεί 
αναγκαίο κακό την κοινοβουλευτική παρουσία των 
άλλων κομμάτων. Όμως, ναός της Δημοκρατίας δεν 
σημαίνει ψαλτήρι της Νέας Δημοκρατίας. Να το χω-
νέψουν. 

Η ζωή ανάμεσα σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη είναι 
εύκολη; Είναι τόσο εύκολη όσο επιτρέπουν τα πε-
ντακόσια χιλιόμετρα που τις χωρίζουν, αλλά και οι 
διαφορετικές τοπολογίες και συμπεριφορές τους.

 Ποια χρήσιμα ...δώρα έχει ανάγκη η Θεσσαλο-
νίκη; Σίγουρα δεν έχει ανάγκη από τα δωράκια που 
το σύστημα μοιράζει για να παγιώνει σχέσεις εξάρτη-
σης και υπακοής. 

Δεν ανέχεστε με τίποτα… Τον σεξισμό και κάθε 
μορφής ρατσισμό, τους διαχωρισμούς, την αδικία, 
την ατολμία, την τεμπελιά. 

 Ως πολιτικός δεν διστάζετε να μοιράζεστε προ-
σωπικές στιγμές στα social media… Δεν θα έλεγα 
ότι μοιράζομαι ιδιαίτερα τις προσωπικές στιγμές μου 
στα social media. Εκτός κι αν ο μπαξές μου, που τόσο 
αγαπώ, είναι ο κόσμος όλος. 

 Πώς είναι η ζωή εκτός του κέντρου της πόλης; 
Η Νέα Κερασιά είναι ένα καταφύγιο, ένας πλούσιος 
σε συναισθήματα μικρόκοσμος, αυλές και σπίτια 
ηρώων της καθημερινότητας, που με ενεργοποιούν 
κάθε φορά περισσότερο να δίνω τον καλύτερό μου 
εαυτό σε ό,τι κάνω. 

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. 

Μετά από μία πορεία 20 και πλέον χρόνων «μάχιμης» δημοσιογραφίας σε εφημερίδες, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς η Δώρα Αυγέρη έκανε «στρο-
φή» και πέρασε για πρώτη φορά το κατώφλι της Βουλής. Εκλέχθηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Β’ Θεσσαλονίκης και στον πρόσφατο ανασχηματισμό άφησε τα καθή-

κοντα του Τομέα Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης) και ανέλαβε νέα, ως αναπληρώτρια για την Υγεία. Για όλα τα υπόλοιπα, τι αγαπάει και τι απεχθάνεται… δεν έχετε 
παρά να διαβάσετε τη συνέχεια.  

Δώρα Αυγέρη
Η Θεσσαλονίκη δεν έχει ανάγκη από δωράκια

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 

Ποδοσφαιρόφιλη από μικρή; Γεννήθηκα στην 
Τούμπα. ΠΑΟΚ από τα γεννοφάσκια!

Προσωπικός στόχος έως τις επόμενες εκλο-
γές… Να έχουμε την υγεία μας, να σκεφτόμαστε 

ότι κάθε στιγμή που ζούμε είναι πολύτιμη, να μην 
χάνουμε το κουράγιο μας και να έχουμε στο τέλος 
κάθε διαδρομής το δικαίωμα να λέμε ότι αφήσαμε 
πίσω μας κάτι καλό για τους ανθρώπους.
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«Ο άλλος εαυτός» του Διογένη

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
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Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΑ TALENT SHOWS

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ

Με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, και με μια χαρακτηριστική χροιά φωνής , ο Διογένης, έχει όλο το πακέτο για να γράψει τη δίκη του διαδρομή 
στο πεντάγραμμο ! Εγκαινιάζοντας τη συνεργασία του με τη νέα και πολλά υποσχόμενη δισκογραφική εταιρία G Music, με την υπογραφή του μετρ 
των επιτυχιών Γιάννη Μαλλιά, σύντομα θα τον απολαύσουμε σε μια δυναμική ερωτική μπαλάντα, με τίτλο « Ο άλλος μου εαυτός» σε στίχους Γιαν-

νη Μαλλιά και μουσική Ιορδάνη Παύλου !!! Τι αποκαλύπτει για την σχέση και την αγάπη που έχει για τον Βασίλη Καρρά;

Σύστησε μας τον Διογένη καλλιτεχνικά και ως 
άνθρωπο! Γεννήθηκα  και μεγάλωσα στη Θεσσα-
λονίκη, δουλεύοντας σκληρά, ξεκινώντας  από τις 
φτωχογειτονιές τις. Χρόνο με το χρόνο και με την 
ανταπόκριση του κόσμου , μου δόθηκε η ευκαιρία 
να καθίσω δίπλα σε αξιόλογους καλλιτέχνες όπως 
τους, Βασίλη Καρρά,Γιάννη Πλούταρχο,Πάολα,Νίκο 
Βέρτη, Νίκο Μακρόπουλο,Πάνο Κιάμο, Νίκο Κουρ-
κούλη, και άλλους  σπουδαίους καλλιτέχνες του 
ελληνικού πενταγράμμου!
Παντού υπάρχουν καλές φωνές σε όλη την Ελλάδα.
Είναι όμως ο αέρας της και η θετική  ενέργεια  της 
Θεσσαλονίκης, που εισπράττουμε και  μεταδίδουμε! 
Νέα δισκογραφική εταιρία! Πως αισθάνεσαι στη 
G Music?  Ξεκινώντας από το βορρά και αυτοί,είχα 
την ευκαιρία να εγκαινιάσω την εταιρεία αυτή! Αξιό-
λογοι Άνθρωποι και συνεργάτες, από τον στιχουργό, 
τον  μουσικό ,την παραγωγή και όλο το δυναμικό 
της εταιρείας. Αγκαλιάζομαστέ όλοι ως μία οικο-
γένεια, και πορευόμαστε με κοινό στόχο, το χειρο-
κρότημα του κόσμου.
Μετράς χρόνια στο πεντάγραμμο, έχεις «λιώσει» 
παπούτσια στις πίστες, ποσό εύκολη ή δύσκολη 

είναι η αναγνώριση ; Είναι δύσκολη η αναγνώριση 
αλλά πιστεύω πως έχοντας απαραίτητα συστατικά, 
τον  σεβασμό,την υπομονή,τη δουλειά και τη δίψα 
για μάθηση απο τους καταξιωμένους συναδέλ-
φους,πάντα βρίσκεις τρόπους να ολοκληρώσεις 
τους στόχους σου.
Τι σου έχει απομείνει από την εμπειρία σου σε 
talent show; Σε βοήθησε ; Ήταν μια πολύ ωραία 
εμπειρία το Greek Idol και η πρώτη μου επαφή με 
την τηλεόραση και έχω πολυ καλές αναμνήσεις από 
όλο αυτό.Φυσικα και με βοήθησε,ήταν σίγουρα ένα 
σκαλοπάτι σε όλη την πορεία μέχρι σήμερα!Με βο-
ήθησε να μεγαλώσω πιο γρήγορα. Είχα ομως την 
τύχη και την τιμή να δει και να αναγνωρίσει το τα-
λέντο μου, η κυρία Ρούλα  Κορομηλά, δίνοντάς μου 
πολύτιμες συμβουλές, που θα θυμάμαι για πάντα ! 
Την ευχαριστώ για αυτά τα «εφόδια», τα λόγια της 
δηλαδή !
Θα πήγαινες σε ένα τύπου Big Brother για να γί-
νεις πιο γρήγορα γνωστός ;  Δεν νομίζω ότι θα το 
έκανα. Θα ήθελα ο κόσμος να γνωρίσει το καλλιτε-
χνικό μου πρόσωπο και όχι την προσωπική μου ζωή 
σε τέτοιο βαθμό.

Υπάρχουν άνθρωποι που οφείλεις ευχαριστώ, 
τόσο καλλιτεχνικά όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο; 
Πρώτα την οικογένεια μου και για τους παλιότερους 
που γνωρίζουν, τον κύριο Νίκο Κυριαζίδη, καλή του 
ώρα,τον επιχειρηματία του θρυλικού κέντρου δια-
σκέδασης «Σκορπιός» στη Θεσσαλονίκη, που μου 
έδειξε το δρόμο για την πίστα. 
Ποια είναι τα όνειρα του Διογένη ;  Όνειρο μου εί-
ναι, να προστεθεί και να παραμείνει η φωνή μου, 
στο ελληνικό πεντάγραμμο, και να είναι πηγη έ-
μπνευσης για τους νεότερους καλλιτέχνες. Θα 
ήθελα επίσης από την πλευρά μου, να μπορέσω 
να συνεισφέρω με κάθε τρόπο ,σε ανθρώπους που 
στερούνται ακόμα και τα απαραίτητα.
Τι είναι για σένα ο Βασίλης Καρράς; Ο Βασίλης 
Καρράς ειναι ο άνθρωπος που μου επέτρεψε να 
είμαι συνοδοιπόρος  του τα τελευταία τρια και πλέον 
χρόνια , αφήνοντάς μου, τα βιβλία του ανοιχτά  χω-
ρις ιδιοτέλεια ! Τα οποία υιοθέτησα σαν καλλιτέχνης 
αλλά και σαν άνθρωπος.Είναι ένας από τους πυλώ-
νες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού και τρέφω 
απέναντι του, μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό.
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ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ THEROS

▶ Θέλει ταλέντο να κλέψεις 
την πιο κακή στήλη μιας 
εκπομπής και να την κάνεις 
concept για ένα ολόκληρο 
δίωρο.  Κι όμως!  Στον Alpha 
το κατάφεραν.  Αντέγραψαν 
την ιδέα του #1 απ’ την 
«Φωλιά των Κου-Κου» που 
είναι μακράν το πιο βαρετό 
κομμάτι της εκπομπής και 
το έδωσαν την Μελέτη να 
το κάνει εκπομπή για 2 ολό-
κληρες ώρες.  Μια χαρά ξεγελούσε το κοινό της η Μελέτη με 
τις κακοσκηνοθετημένες «αποκαλυπτικές» μεταμεσονύκτιες 
συνεντεύξεις της.  Για μέχρι εκεί είναι το κορίτσι.  Το ζωντανό 
δεν «το έχει».  Την καταστρέψατε.

▶ Εκεί στον ΣΚΑΪ αξιολογήσατε το κοινό σας κι αποφασίσατε 
πως τους αξίζει να μείνουν κολλημένοι σε προηγούμενες 
δεκαετίες με ένα χυδαίο τηλε-σκουπίδι.  Πρέπει να τους 
παραμυθιάζετε κιόλας ότι βλέποντας Big Brother είναι και 
intellectuals?  Ποιος φωστήρας είχε την φαεινή να βαφτίσει 
αυτό το τηλεοπτικό έκτρωμα «κοινωνικό πείραμα»? Αν 
πραγματικά πιστεύετε ότι αυτό που δείχνετε έχει καμιά σχέση 
με την αληθινή κοινωνία, είστε μακριά νυχτωμένοι.  Κόψτε 
το χθες και περιοριστείτε στο να αποδείξετε ότι δεν ήταν με-
γάλες οι μάσκες που μοιράστηκαν στα σχολεία.  Τα παιδάκια 
φταίνε που έχουν μικρά κεφάλια.

▶ ‘Iσως είναι 
νωρίς ακόμη να 
κρίνουμε το σε-
νάριο της νέας 
τηλεοπτικής 
σειράς «Αγγελι-
κή» του Alpha, 
με δεδομένο 
πως όλη η πλοκή βασίζεται σε μια ακραία ιδέα, αλλά απ’ το 
λίγο που είδαμε μπορούμε να πούμε πως το καστ στηρίζει 
απόλυτα την μυθοπλασία.  Από την Φιλαρέτη Κομνηνού που 
έτσι κι αλλιώς είναι αδιαμφισβήτητη αξία μέχρι την Νάντια 
Μπουλέ που μας ξάφνιασε ευχάριστα, στα δύο πρώτα επει-
σόδια κατάφεραν να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του 
κοινού.

Γνωρίστε από κοντά το SPA PRIVE!Ενας χώρος που μπορείτε να αισθανθείτε αποκλειστικά δικό 
σας,για τη δική σας και μόνο χαλάρωση και ευεξία.Απολαύστε την γαλήνη και την ηρεμία στις 

prive σουίτες μας ΚΑΛΥΨΩ ΚΑΙ ΝΕΦΕΛΗ που διαθέτουν υδρομασάζ,σάουνα και χαμάμ με χώρο 
αναπάυσης.Διώξτε το άγχος και το στρες από την ζωή σας και αφεθείτε στα έμπειρα χέρια του 

καταρτισμένου προσωπικού μας για την χαλαρωτική μέθοδο μασάζ που σας ταιριάζει... Ανοιχτά 
12:00-03:00π,μ. Διεύθ. Κωλέττη 24,τηλ. 2310 530580

Μετά την απαιτούμενη έρευνα και αξιολόγηση των πελατών, η επιχείρηση THEROS εντάσσεται επιτυχώς στην 
ειδική ηλεκτρονική έκδοση της σελίδας Greekawards.gr για το 2019 έχοντας κερδίσει το βραβείο ικανοποίησης 
πελατών μετά τον πανελλαδικό διαγωνισμό για τη συμβολή στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της χώρας και 
για την άριστη εξυπηρέτηση πελατών στην περιοχή της Περαίας και του δήμου Θερμα’ι’κού στην κατηγορία beach 
bar.Το μαγαζί με την καλύτερη θέα,με την μπλε σημαία για τα νερά πάντα και με την καλύτερη εξυπηρέτηση.
Συγχαρητήρια!
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Ο δημοφιλής καλλιτέχνης «ανεβαίνει» ως Ανατολίτης τον Οκτώβρη στη σκηνή «ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ» του ΚΘΒΕ υπογράφοντας τη σκηνοθεσία στη «ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ» του Δ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ 

ΤΑΚΗΣ ΧΡΥΣΙΚΑΚΟΣ: Είμαι παιδί 
της αγάπης και της ευγένειας

Λαϊκός στην καταγωγή («είμαι παιδί της αγάπης»), 
λάτρης της γνώσης («το μυαλό είναι ισχυρότερο απ’ το 
ταλέντο»), ασκητής στις επιλογές («οι καριέρες χτίζονται 
με τα ΟΧΙ»), επίμονος στην ποιότητα («ευκολία στο θέ-
ατρο σημαίνει φθορά»), αριστοκράτης στη συμπεριφορά 
(«ζούμε την .. αντιπνευματική εποχή»), ο Τάκης Χρυσι-
κάκος ανεβαίνει ως Ανατολίτης τον Οκτώβρη στη σκηνή 
«ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ» του ΚΘΒΕ υπογράφοντας τη 
σκηνοθεσία στη ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ του Δ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ έχοντας 
στο πλάι του: Κοσμά Ζαχάρωφ, Ηλία Μπερμπέρη, Αλέ-
ξανδρο Μούκανο, Κωσταντίνο Χατζησάββα, Βασίλη Πα-
παδόπουλο και όχι μόνο.

Η «karfitsa» τον συνάντησε σ’ ένα διάλειμμα των 
εντατικών προβών στη Μονή Λαζαριστών.

Παπαδιαμάντης σε εποχή του εύκολου χρήματος, 
Καζαντζάκης στην εποχή της κρίσης για την ανάταση 
έναντι της γενικευμένης ταπείνωσης …. Η Βαβυλω-
νία γιατί τώρα; Γιατί η ασυνεννοησία είναι διαχρονικά το 
γνώρισμα της φυλής μας! 

Τι κάνει ένα έργο που γράφτηκε εν έτη 1836 επίκαι-

ρο το 2020; Αυτό το αξεπέραστο κλασικό έργο, μαζεύει 
όλο τον Ελληνισμό… Ντοπιολαλιές, τραγούδια, ενδυμα-
σίες, χοροί και νοοτροπίες, είναι ο πλούτος της χώρας 
μας, υπό το πρίσμα μάλιστα της κωμωδίας. Κι όπως ση-
μείωσε κι ο Σπύρος Ευαγγελάτος: «η Βαβυλωνία είναι για 
το θέατρο ό,τι τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη για 
τη πεζογραφία μας».

Και ο πνευματικός σας μέντορας Μίνως Βολανάκης 
σημείωνε πως «η αρχή της δημοκρατίας είναι η απο-
δοχή της διαφορετικότητας». Πάντοτε μια πτώση, ένα 
δυσάρεστο συμβάν είναι ταυτόχρονα και μια ευκαιρία… 
Να σκεφτούμε, να συνειδητοποιήσουμε, ν’ ανακαλέσου-
με και να βρούμε διεξόδους.  Μέσα απ’ την ασυνεννοη-
σία τους, οι χαρακτήρες του έργου δεν έχουν πρόβλημα.  
Αυτό ανακύπτει όταν παρεμβαίνει η εξουσία με τη μορφή 
του Επτανήσιου αστυνόμου όπου πασχίζει να διασαφηνί-
σει αν πρόκειται για τυχαίο ή προμελετημένο περιστατικό.  
Φταίνε δε φταίνε οι χαρακτήρες μπαίνουν όλοι στη φυλα-
κή… Αυτή είναι η αλαζονεία της εξουσίας! Οι ίδιοι όσες κι 
αν έχουν διαφορές εν τέλει τα βρίσκουν.  Όπως κι εμείς!  

Το πρόβλημα πάντα είναι η διαχείριση της εξουσίας… Οι 
τόπος μας απ’ άκρη σ’ άκρη, γεμάτος υπέροχους ιδιωμα-
τισμούς.  Κρητικές μαντινάδες και τραγούδια, ηπειρώτικα 
ακούσματα, πελοποννησιακές και νησιωτικές ντοπιολα-
λιές, εξαίσια όλα! Αυτή τη διαφορετικότητα πρέπει να τη 
διατηρήσουμε με νύχια και με δόντια!

Μικρασιάτες και Μανιάτες της Νίκαιας… Μήπως 
τελικά, το ιδιαίτερο γονιδακό σου κράμα αναμεμειγ-
μένο με  τα τοπωνύμια της παιδικής σου μνήμης, συ-
νυπογράφουν πριν την αυλαία του ΚΘΒΕ την επιτυχία 
της παράστασης, καθώς φαντάζουν ισχυρότατα υλικά, 
πάνω στα οποία το τρίπτυχο του Κουν που σας διατρέχει 
«δουλειά-δουλειά-δουλειά» ακολουθεί; Οι καταβολές 
είναι τα θεμέλια κάθε ζωής.  Τα δικά μου είναι η Κοκκινιά 
κι η Μάνη, είναι το Θέατρο Τέχνης… Εκεί μεγάλωσα, εκεί 
αντρώθηκα, όποιες αρχές έχω, εκεί τις έχω πάρει. Μια 
δυο φορές ξέφυγα μόνο σε πιο εμπορικά θέατρα. Ωστόσο 
η πορεία μου διαμορφώθηκε πάντα κάτω από τις συν-
θήκες της εποχής.  Κοντά στο σπίτι μας τύχαινε να είναι 
το κέντρο του Αστέρα… θυμάμαι τον πατέρα μου, μωρό 
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παιδάκι να με παίρνει απ’ το χέρι και να με κάνει βόλτα 
εκεί... Καζαντζίδης, Καίτη Γκρέη μετέπειτα η Μαρινέλα… 
Ακούσματα λαϊκά… δίπλα η Σμυρνιά η κυρα-Στάσα, φίλη 
της μάνας μου… Εποχές γεμάτες ανοιχτές αυλές… Κι 
οι άνθρωποι να βάζουνε τους δίσκους, να συγκεντρώ-
νονται απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας με τα διαφορετικά 
ακούσματα … ένα σπάνιο κράμα πολυπολιτισμικό και 
βαθιά ανθρώπινο… Και τούτος ο πλουραλισμός του Ελ-
ληνισμού δεν είχε ίχνος ευτέλειας, ήταν σημαντικός… 
Ο Τσιτσάνης, ο Παπαιωάννου, δημοτικά, σμυρναίικα και 
συγχρόνως πολιτικοποιημένα τραγούδια του Θοδωράκη 
με τους ποιητές κι από κοντά κι ο Χατζηδάκης. Αυτά με 
διαμόρφωσαν. Μετά αυτό το λαϊκό παιδί, βρίσκεται στο 
Θέατρο Τέχνης αν και ανίδεος για το μεγαλείο του, επι-
φανειακός… Μέρα τη μέρα εμβαθύνει την ιστορία του 
θεάτρου με ιδρώτα και αίμα κατακτά διαβάζοντας 16ωρα 
καθημερινά την πνευματικότητά του και δειλά αλλά στα-
θερά ξεκινά...

Και στην πορεία αναπτύσσει μια εκλεπτυσμένη αρι-
στοκρατική ευγένεια… Είναι παράδοξο αλήθεια, πώς 
ένα λαϊκό παιδί, δίνει την εντύπωση του μεγαλοαστού 
αριστοκράτη.  Έχει να κάνει με τις επιλογές και την παι-
δεία μου.  Είμαι παιδί της αγάπης και της ευγένειας.  Έτσι 
ήταν οι γονείς μου.  Όταν είπα στον πατέρα μου θα πάω 
να γίνω ηθοποιός, «αν αυτό σ’ αρέσει πήγαινε» μου απά-
ντησε, τη στιγμή που άλλοι συμφοιτητές μου κρύβανε το 
εγχείρημα και τον θυμάμαι να συγκινείται όταν πέρασα 
τις πρώτες δύσκολες εξετάσεις.  Εκεί ήταν που πρωτο-
συναντήθηκα θαρρείς με τον Καζαντζάκη στη φράση του 
«φτάσε όπου δεν μπορείς»!

Πόσο οι αναντικατάστατες βιωματικές απώλειες, 
η οικονομική ανέχεια κάποιων περιόδων αλλά και η 
κατάθλιψη ισχυροποίησε τη θέση σας πως οι καριέρες 
φτιάχνονται απ’ τα όχι μας περισσότερο, παρά από τα 
ναι μας; Η καριέρα φτιάχνεται αναντίρρητα από τα ΟΧΙ.  
Είναι μια διαχρονική αλήθεια αυτό. Σ’ αυτό προσθέστε 
κάτι που επίσης πιστεύω τα τελευταία χρόνια. Πως το 
μυαλό είναι ισχυρότερο απ’ το ταλέντο.

Σε παλαιότερη δήλωσή σας είπατε «πρώτα ήρθε η 
κρίση των αξιών κι ακολούθησε η οικονομική κρίση.  
Της πολιτιστικής μας ένδειας τί προηγήθηκε; Ας αποδε-
χθούμε ότι ζούμε σε αντιπνευματική εποχή πολυεπίπεδα, 
όχι μονάχα στη Τέχνη.  Πείτε μου εσείς ποιοι πολιτικοί 
ηγέτες υπάρχουν στον κόσμο σήμερα;  Η πτώση είναι 
κατακόρυφη απ’ τη στιγμή που έχουμε πτώση αξιών και 
θεοποιήσαμε το χρήμα, εξ’ ου κι η παγκοσμιοποίηση με 
όλα τα συνακόλουθά της.  Είναι εύλογο να υπάρχει πνευ-
ματική ένδεια.  Τα μεγάλα μυαλά, τα μεγάλα πνεύματα, οι 
μεγάλες πολιτιστικές καταθέσεις απορρέουν από τις επο-
χές … Ο Σαίξπηρ υπήρξε μετά την Αναγέννηση, ο Χατζιδά-
κις σε μια εποχή που άλλαζε ο κόσμος.  Είναι η εποχή κι 
όχι τα άτομα που σηματοδοτούν πνευματικές εκρήξεις…

Πρόβες, με αποστάσεις και κανονισμούς…Πώς το 
ζείτε όλο αυτό; Είμαι πολύ προσεκτικός σε όλες μου τις 
επαφές.  Δεν πάω σε πολυσύχναστα μέρη, αποφεύγω να 
έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους που δε γνωρίζω, οι πε-
ρισσότεροι συνεργάτες μου φορούν μάσκα… εγώ τηρώ 
απόσταση στις πρόβες γιατί μιλώ συνέχεια… έχω όμως 

συνέντευξη

την πίστη ότι θα τα καταφέρουμε! Και θέλω να αφιερώσω 
την παράσταση σε δυο πολυαγαπημένα πρόσωπα, τον 
Δημήτρη Λάγιο που έγραψε τη μουσική το ́ 90 και δυστυ-
χώς δεν είναι μαζί μας, και τον τότε συν-σκηνοθέτη, νυν 
σεναριογράφο, Σταύρο Αβδούλο.

Πόσο δύσκολο είναι να επιβιώνεις καλλιτεχνικά σε 
χαλεπούς καιρούς, επιλέγοντας να παραμένεις ποιοτι-
κός (η θεατροποιημένη αφήγηση λογοτεχνικών κειμέ-
νων που τελευταία σας έχουμε συνηθίσει δεν είναι εύ-
κολο διάβα)... Το θέατρο είναι για μένα σπουδή, δεν είναι 
αγώνας επιβίωσης. Τις καλύτερες παραστάσεις μου τις 
έκανα όταν τύχαινε να μην είμαι σε κάποιο θίασο.  Η ανά-
γκη σε κάνει υπέρτατα δημιουργικό.. Βιζυηνός, Παπαδια-
μάντης, Ελευθερίου, Χαριτόπουλος, Καζαντζάκης. Όλα 
είναι μια σπουδή. Βάζεις δύσκολα… γίνεσαι καλύτερος.  
Η ευκολία, ειδικά στο θέατρο, ενέχει φθορά γιατί είναι 
αναπαραγωγή.  Όταν δίδασκα στη Σχολή Διαμαντόπου-
λου θυμάμαι μια φράση του, «Ο μεγαλύτερος εχθρός του 
ταλέντου -έλεγε-είναι το ταλέντο».  Αυτά που επιλέγω 
να ανεβάσω είναι πολύ δύσκολα… αναγκάζομαι συχνά 
να υπερβώ τα όριά μου. Μαθαίνω λόγια ακόμη και στον 
ύπνο ! Προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος, επαγωγικά κι 
αυτός που έρχεται μαζί μου γίνεται καλύτερος και εκείνος 
που βλέπει.  Έπαιζα επτά χρόνια Παπαδιαμάντη. Έρχεται 
μια κυρία στο φουαγιέ: «Κύριε Χρυσικάκο μου λέει είναι η 
3η φορά που βλέπω την παράσταση κι αναρωτιέμαι πως 
είναι δυνατόν, εσείς να παίζετε στη σκηνή, εγώ να είμαι 
στην πλατεία, κι όμως να μου μυρίζει θάλασσα»!!!  Ήταν 
η μεγαλύτερη κολακεία που άκουσα.

Και αν ο αγαπημένος σας Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποδέ-
χονταν υποθετικά πρότασή σας να συμμετάσχει στη Βα-
βυλωνία; Ποιόν χαρακτήρα θα του εμπιστευόσασταν; 
Του Ανατολίτη, νομίζω… Είναι πολύ σύνθετος ρόλος… Δε 
θα του έδινα τον αστυνόμο… είναι πολύ μπριλάντε κι ο 
Ντενίρο είναι μπρούτος! 

 Με ποια μια ιδιωματική φράση του έργου, θα συ-
στήνατε τη ζώσα πραγματικότητα; Λέει ο Ανατολίτης στο 
τέλος, «ο άνθρωπος από κει που πέφτει σηκώνεται… λο-
κάντα πέσαμε, εκεί θα σηκωθούμε»!

Είναι εύλογο να υπάρχει 
πνευματική ένδεια.  Τα μεγάλα 
μυαλά, τα μεγάλα πνεύματα, 
οι μεγάλες πολιτιστικές 
καταθέσεις απορρέουν από 
τις εποχές … Ο Σαίξπηρ 
υπήρξε μετά την Αναγέννηση, 
ο Χατζιδάκις σε μιαν εποχή 
που άλλαζε ο κόσμος.  Είναι 
η εποχή κι όχι τα άτομα που 
σηματοδοτούν πνευματικές 
εκρήξεις…
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Η Ελένη Τσαλιγοπούλου μιλάει στην Karfitsa

«Για μένα ξεκινάει ένας νέος 
διάλογος με το τραγούδι»

Ένα διαφορετικό live προσαρμοσμένο 
στις νέες συνθήκες λόγω του covid19 έρχε-
ται να πραγματοποιήσει στη Θεσσαλονίκη η 
Ελένη Τσαλιγοπούλου. Έχοντας μαζί της επί 
σκηνής μια ολιγομελή ομάδα (Σπύρος Χα-
τζηκωνσταντίνου, Άκης Κατσουπάκης, Άγης 
Παπαπαναγιώτου) θα παρουσιάσει ένα εί-
δος ρεσιτάλ, στο stage του Μύλος Open Air, 
την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.

Μιλώντας στην Karfitsa η Ελένη Τσα-
λιγοπούλου αναφέρει ότι «αυτό το είδος 
ρεσιτάλ που προέκυψε είναι σε όλα τα επί-
πεδα πολύ ενδιαφέρον, γιατί από την μια το 
τραγούδι είναι πιο γυμνό και από την άλλη 
όταν συνεργάζεσαι με πολύ καλούς μουσι-
κούς και με μια αισθητική που την οργανώ-
νεις και την διαμορφώνεις μια ολόκληρη 
ζωή αυτό έχει ένα μοναδικό αποτέλεσμα. 
Αυτό είναι κάτι που δεν το ευχαριστιέμαι 
με την μπάντα, που είναι πιο πολλά όργανα 
μαζί και ουσιαστικά ‘’παίρνουν’’ χώρο από 
το συναίσθημα του τραγουδιού, γιατί ου-
σιαστικά η τέχνη του τραγουδιού είναι ένα 
τρίλεπτο συναίσθημα πολύ δυνατό.

Παράλληλα, βρήκα και την ευκαιρία να 
συνεργαστώ με έναν νέο μουσικό τον Άγη 
Παπαπαναγιώτου που παίζει και μπουζού-
κι, συν όλα τα άλλα, και μπορώ έτσι να τρα-
γουδήσω κάποια λαϊκά τραγούδια με έναν 
διαφορετικό τρόπο».

Όπως δηλώνει η ίδια νιώθει ότι ξεκινά-
ει ένας νέος διάλογος με το τραγούδι για 
εκείνην. Αυτό μάλιστα θα το συνεχίσει και 
τον χειμώνα και μας λέει ότι «εάν πάνε όλα 
καλά, μαζί με τέσσερις μουσικούς θα μπο-
ρέσουμε να έρθουμε κοντά στα λαϊκά τρα-
γούδια με έναν άλλο τρόπο. Καθημερινές 
και όχι Σάββατο, έχοντας λίγα άτομα στο 
κοινό, λόγω του covid19».

Τα θετικά και τα αρνητικά 
της νέα κατάστασης
Μπορεί η συνθήκη που δημιούργησε ο 

covid19 να την επηρέασε θετικά από καλλι-
τεχνικής πλευράς όμως όπως τονίζει οικο-
νομικά δεν μπόρεσε να μείνει ανεπηρέαστη, 
όπως όλος ο κλάδος της. «Το θέμα με τους 
μουσικούς, τα θέατρα και όλο τον καλλιτε-

χνικό κλάδο έχει επηρεάσει περισσότερο 
από όσο θα έπρεπε, καθώς το κράτος και 
όλοι οι αρμόδιοι θέλουν υποτίθεται να μας 
βοηθήσουν, αλλά κάνουν την μια γκάφα 
μετά την άλλη. Πιο συγκεκριμένα, το πα-
νηγύρι ή ένα πάρτι δεν είναι το ίδιο με την 
συναυλία, όπου εκεί ο θεατής κάθεται εντε-
λώς αποστειρωμένος με την μάσκα του και 
κρατάει αποστάσεις από τον διπλανό του.

Μπορεί το κράτος λοιπόν να ήθελε να 
βοηθήσει αλλά από κεκτημένη ταχύτητα, 
άγνοια ή πανικό διέλυσαν την δουλειά μας 
φέτος το καλοκαίρι. Έπρεπε να κάνουν κάτι 
για να το διορθώσουν νωρίτερα. Η ζημιά 
όμως έχει ήδη γίνει. Ειδικά οι μουσικοί που 
δεν έχουν δεύτερη δουλειά δεν μπορούν να 
επιβιώσουν και αυτό δεν προέκυψε τώρα, 
υπήρχε μεγάλο πρόβλημα και όσο διήρκη-
σε η οικονομική κρίση, αλλά ειδικά στην 
εποχή μας τα πράγματα είναι ακόμη πιο 
δύσκολα».

Οι αποφάσεις που πήρε 
στην καραντίνα
Την περίοδο της καραντίνας η Ελ.Τσαλι-

γοπούλου την πέρασε στην Νάουσα μαζί με 
την μητέρα και τον γιο της. Για εκείνη όπως 
μας λέει ήταν μια περίοδος που μπόρεσε να 
περάσει χρόνο με την οικογένεια της, αλλά 
και να κάνει την προσωπική της περισυλ-
λογή παίρνοντας αποφάσεις. «Πιστεύω θα 
ήταν το ιδανικότερο να μπορούμε μια φορά 
τον χρόνο όλοι οι άνθρωποι να κλεινόμα-
στε με τις οικογένειες μας στα σπίτια μας. Το 
διάστημα της καραντίνας για μένα ήταν μια 
πολύ όμορφη περίοδος, γιατί μπόρεσα να 
μείνω δυο μήνες με τη μητέρα και τον γιο 
μου, που τους υπεραγαπώ. Κάτι το οποίο 
δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να συμβεί υπό 
άλλες συνθήκες.

Σε μια τέτοια κατάσταση σκέφτεσαι, 
παίρνεις αποφάσεις για την ζωή σου, κάνεις 
διορθωτικές κινήσεις. Προσωπικά έκανα 
εκατοντάδες σκέψεις. Μια από αυτές είναι 
ότι βρισκόμαστε στο τέλος μιας εποχής και 
στην αρχή μιας άλλης κατάστασης. Επίσης, 
αποφάσισα πως ήρθε η ώρα να κάνω κάτι 
που σκεφτόμουν εδώ και χρόνια, ένα δί-

σκο-αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα. 
Θα τραγουδήσω λαϊκά τραγούδια όπως 
το θέλω εγώ». Άλλωστε όπως λέει και 
ίδια όσον αφορά την τέχνη έχει αποδειχθεί 
ιστορικά πως όταν συμβαίνει κάτι πολύ δυ-
σάρεστο, πάντα είναι υπέρ της, «διότι μας 
εξαναγκάζει να σκεφτούμε νέα πράγματα 
και όχι δεδομένα».

Η μουσική τώρα
Όταν η συζήτηση πήγε στην μουσική 

που διαμορφώνεται στην Ελλάδα του σή-
μερα η ίδια την χαρακτήρισε ως θαύμα λέ-
γοντας πως «βλέπω τα παιδιά που είναι από 
20 έως 30 ετών να δημιουργούν μια νέα 
τάση που αφορά τις ρίζες μας, το ρεμπέτικο 
και το λαϊκό τραγούδι. Αυτό που συμβαίνει 
στους νέους, τους οποίους βλέπω και στην 
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, είναι πως να 
παίζουν με πάθος ακόμη και για 50 ευρώ 
σε διάφορα μαγαζιά. Αυτό είναι συνταρα-
κτικό. Παράλληλα υπάρχουν και συνθέτες 
σε αυτή τη νέα γενιά που γράφουν ξανά το 
λαϊκό τραγούδι». Η ίδια εξήγησε πως στην 
αντίπερα όχθη είναι η μεγάλη σχολή του 
hip hop, «όπου κάποιοι είναι πραγματικά 
πολύ καλοί σε αυτό που κάνουν ενώ άλλοι 
όχι. Αυτό όμως συμβαίνει παντού».

Η Θεσσαλονίκη
Η ΕλένηΤσαλιγοπούλου ξεκίνησε να 

τραγουδάει στη Θεσσαλονίκη το 1984. Από 
τότε θυμάται το πάθος που είχε για το τρα-
γούδι η τότε γενιά των τραγουδιστών και 
όπως περιγράφει «τότε ήμασταν πάρα πολύ 
νέοι και μετά τα live μας, συνεχίζαμε! Χαρα-
κτηριστικά θα σας πω πως ένα βράδυ στα 
Κάστρα βρεθήκαμε μια μεγάλη παρέα στην 
οποία ήταν ο Μάλαμας, ο Ζερβουδάκης , η 
Φωτίου, ο Ζήκας, ο Παπάζογλου. Όλοι εκεί-
νης της εποχής, εντελώς τυχαία βρεθήκαμε 
στο ίδιο σημείο και παρότι ήμασταν εξα-
ντλημένοι από τις ώρες που παίζαμε μας 
βρήκε το ξημέρωμα στον δρόμο. Είχαμε 
γίνει όλοι μια παρέα και τραγουδήσαμε με 
την ψυχή μας. Αυτό συμβαίνει μόνο στην 
Ελλάδα και πόσο μάλλον μόνο στη Θεσσα-
λονίκη, που γίνεσαι εύκολα μια παρέα».

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Η  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ



Ελένη Τσαλιγοπούλου
Μπορεί το κράτος λοιπόν να 

ήθελε να βοηθήσει αλλά από 
κεκτημένη ταχύτητα, άγνοια ή 
πανικό διέλυσαν την δουλειά 

μας φέτος το καλοκαίρι
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Θρίαμβος! Αυτή είναι η λέξη που περιγρά-
φει την πρόκριση του ΠΑΟΚ επί της πανίσχυρης 
Μπενφίκα που η χρηματιστηριακή αξία του ρό-
στερ της ξεπερνά τα 340 εκ. ευρώ. Άλλωστε, 
μόνο το φετινό καλοκαίρι ο πορτογαλικός σύλ-
λογος δαπάνησε περισσότερα από 80 εκ. ευρώ 
για την μεταγραφική του ενίσχυση. Τα μπάτζετ 
ως γνωστόν όμως δεν παίζουν ποδόσφαιρο και 
στο χορτάρι αυτό που μετράει είναι πρωτίστως 
το πάθος, το αγωνιστικό πλάνο και η θέληση για 
την νίκη. Ο ΠΑΟΚ τα είχε όλα αυτά το βράδυ της 
Τρίτης στον υπέρτατο βαθμό και μετά από μία 
συγκλονιστική εμφάνιση έβγαλε... νοκ άουτ τη 
Μπενφίκα για πρώτη φορά στην ιστορία του. Ο 
Δικέφαλος του Βορρά, για τέταρτη φορά έχει την 
μεγάλη ευκαιρία να πετύχει αυτό που για χρόνια 
μοιάζει με όνειρο. Την είσοδό του στους ομίλους 
του Champions League. Επόμενη αντίπαλός του, 
η ρωσική Κράσνονταρ. Αυτή τη φορά τα παιχνί-
δια είναι διπλά. Ο βαθμός δυσκολίας όμως πα-
ραμένει ίδιος. Ο Δημήτρης Πέλκας σε μία απο-
στροφή των δηλώσεών του, είπε αμέσως μετά 
το τέλος του αγώνα με τους Πορτογάλους... «Και 
πάλι δεν ήπιαμε νερό. Η πηγή περιμένει και αυτή 
τη φορά πρέπει όχι μόνο να φτάσουμε, αλλά να 
την γευτούμε».  

Την Τρίτη στη Ρωσία για το πρώτο βήμα
Χρονικά περιθώρια δεν υπάρχουν. Την Τρίτη 

(22:00) ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στο Κράσνο-
νταρ την τοπική ομάδα στο πρώτο παιχνίδι των 
πλέι οφ του Champions League (η ρεβάνς είναι 
προγραμματισμένη για τις 30 του μήνα στην Τού-
μπα). Οι Ρώσοι για κακή τους τύχη, όπως πέρυσι, 
έτσι και φέτος έχουν να αντιμετωπίσουν ελληνι-
κή ομάδα. Πέρυσι ήταν ο Ολυμπιακός. Φέτος ο 
ΠΑΟΚ αυτός που καλείται να τους αφήσει εκτός 
ομίλων. Ως γνωστόν στο παιχνίδι αυτό ο Δικέ-
φαλος δεν υπολογίζει στον Τσούμπα Ακπομ που 
πωλήθηκε στην αγγλική Μίντλεσμπρο, έναντι 3 
εκ. ευρώ. Βέβαια, οι παίκτες του Δικεφάλου, θα 
ταξιδέψουν για την ρωσική πόλη, έχοντας ήδη 
τέσσερα επίσημα παιχνίδια στο ενεργητικό τους, 
δύο στο πρωτάθλημα και δύο στην Ευρώπη και 
αυτό ίσως παίξει τον ρόλο του. 

«Χρυσάφι» στα ταμεία του
Στην πιο κρίσιμη στιγμή και με τον «βραχνά» 

του FFP να σφίγγει τη... θηλιά γύρω από τον λαι-
μό του ΠΑΟΚ οι δύο αυτές προκρίσεις έβαλαν 
«ζεστό» χρήμα στα ταμεία του Δικεφάλου. Μετά 

λοιπόν την πρόκριση επί της Μπεσίκτας, τα 8 εκ. 
ευρώ και την εξασφαλισμένη θέση στους ομί-
λους του Europa League, ο ΠΑΟΚ πρόσθεσε στα 
ταμεία του άλλα 5 εκ. ευρώ. Όλα αυτά τα ποσά 
όμως θα μοιάζουν πενιχρά σε περίπτωση που η 
ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα κάνει το πιο μεγάλο 
βήμα και μπει στους ομίλους του Champions 
League. Τότε, θα μιλάμε για έναν μποναμά εσό-
δων που θα ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Βαθμοί «ανάσα» για την Ελλάδα
Η επική πρόκριση του ΠΑΟΚ επί της Μπεν-

φίκα δίνει πιθανότητες στην Ελλάδα για δύο 
ομάδες στους ομίλους του Champions League, 
όπως και το να πιάσει την Ελβετία στη βαθμολο-
γία της UEFA. Πιο συγκεκριμένα η πρόκριση έφε-
ρε την Ελλάδα μια ανάσα μακριά από την 17η 
θέση της γενικής κατάταξης.

Η βαθμολογία της Ελλάδας:
13η Σκωτία 26.125 (4/4)
14η Κύπρος 25.250 (4/4)
15η Δανία 24.500 (4/4)
16η Σερβία 22.750 (4/4)
17η Ελβετία 21.850 (4/4)

18η Ελλάδα 21.500 (5/5)
19η Κροατία 20.675 (5/5)

Τι σημαίνουν για την Ελλάδα και τη σεζόν 
2022/23, οι πιθανές θέσεις τις οποίες μπορεί να 
καταλάβει φέτος στη βαθμολογία της UEFA:

Η 16η και η 17η θέση προσφέρουν:
- Συμμετοχή του πρωταθλητή στον 2ο προ-

κριματικό γύρο του Champions League
- Στον 2ο, 3ο της βαθμολογίας και την κυ-

πελλούχο ομάδα συμμετοχή στον 2ο προκριμα-
τικό γύρο του Europa Conference League

- Δεν θα έχουμε πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη 
και δεν θα έχουμε ομάδα και στο Europa League

Η 18η θέση και κάτω (μέχρι την 28η δεν αλ-
λάζει κάτι) προσφέρουν:

- Συμμετοχή του πρωταθλητή στον 1ο προ-
κριματικό γύρο του Champions League

- Στον 2ο, 3ο και την κυπελλούχο ομάδα 
συμμετοχή στον 2ο προκριματικό γύρο του 
Europa Conference League

* Δεν θα έχουμε πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη 
και δεν θα έχουμε ομάδα και στο Europa League
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«Τρέλανε» την Ευρώπη ο ΠΑΟΚ με τη μεγαλειώδη πρόκρισή του 
απέναντι στην πανίσχυρη Μπενφίκα

Αγγίζει το όνειρο και μαζί... τα αστέρια!
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Τη ιδρυτική διακήρυξη υπογράφουν εξήντα επώνυμοι Θεσσαλονίκης

Η νέα κίνηση που διεκδικεί την εκλογή 
της στην Ομοσπονδία Γυμναστικής

Τη διοίκηση της Ομοσπονδίας Γυ-
μναστικής πρόκειται να διεκδικήσει στις 
προσεχείς εκλογές Ομοσπονδιών μια νέα 
κίνηση που δημιουργήθηκε και που την 
ιδρυτική διακήρυξή της υπογράφουν 60 
επώνυμοι Θεσσαλονικείς από όλο το φά-
σμα του αθλητικής, πολιτικής και επιστη-
μονικής κοινότητας. Επικεφαλής φέρεται 
η άλλοτε ΓΓ Αθλητισμού, πρώην πρω-
ταθλήτρια και βαλκανιονίκης κ. Κούλα 
Γιαννακίδου. Στην διακήρυξη αναφέρο-
νται τα εξής:

«Με την παρούσα διακήρυξη ανακοι-
νώνεται η δημιουργία της Κίνησης Ενω-
τικής και Αδέσμευτης για τα αθλήματα 
της Γυμναστικής με την ονομασία  Ενωτι-
κή Αδέσμευτη Γυμναστική ( Ε.Α.Γ). 

Ενωτική,  χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς 
περιχαρακώσεις, με μοναδικό σκοπό την 
πλήρη αξιοποίηση όλου του αθλητικού, 
διοικητικού, προπονητικού και επιστη-
μονικού δυναμικού των αθλημάτων, 
στοχεύοντας στην ουσιαστική διεύρυνση 
και ανάπτυξη των αθλημάτων της Γυ-
μναστικής.

Αδέσμευτη, χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς 
αγκυλώσεις που εκτρέπουν από τον  σω-
στό και αποτελεσματικό δρόμο ανάπτυ-
ξης των αθλημάτων.

Η Ε.Α.Γ έχει ως στόχο τη συνέχιση και 
τον πολλαπλασιασμό των επιτυχών των 
αθλημάτων της Γυμναστικής, με συγκρο-
τημένο και τεκμηριωμένο πρόγραμμα 
αρχών και θέσεων, το οποίο επικεντρώ-
νεται στο Τετράπτυχο : Αθλητές - Προπο-
νητές - Σωματεία - Κριτές.

Η γνώση μας για όλο το φάσμα του 
αθλητισμού και ειδικότερα για τα αθλή-
ματα της Γυμναστικής σε συνδυασμό με 
το απαράμιλλο ενδιαφέρον μας και την 
αγάπη μας για την περαιτέρω ανάπτυ-
ξη τους με την αύξηση των αθλητικών 
υποδομών και την οργανωμένη και συ-
στηματική καλλιέργεια των αθλημάτων, 
είναι η εγγύηση της καθόλα ενωτικής και 
αδέσμευτης συλλογικής προσπάθειάς 
μας.

Ο φορέας των αθλημάτων της Γυ-

μναστικής θα είναι στην ουσία κτήμα 
των σωματείων μελών και όλης της 
αθλητικής οικογένειας της Γυμναστικής 
και καθοδηγητής αλλά και εγγυητής της 
ανοδικής πορείας των αθλημάτων της 
Γυμναστικής.

Το βασικό όπλο της ΕΑΓ για την επι-
τυχή έκβαση της κίνησης για την  έναρξη 
της επόμενης μέρας για την Γυμναστική 
θα είναι η έμπρακτη ενότητα και η συλ-
λογικότητα. Η συνέχεια των επιτυχιών 
και της ανάκαμψης των αθλημάτων θα 
εξασφαλιστεί μόνο με την ενεργή συμ-
μετοχή και την αξιοποίηση όλου του 
δυναμικού της αθλητικής οικογένειας 
της Γυμναστικής και όχι με την μονομερή 
επιλογή προσώπων με μόνη επιδίωξη να 
είναι συνέχεια του χθες.

Οι νέες συνθήκες που επικρατούν 
πλέον στον χώρο του αθλητισμού 
(covid19 - αναβολή διοργανώσεων - 
νέος προοδευτικός αθλητικός νόμος που 
καθορίζει πρωτοποριακούς κανόνες στη 
σύνθεση και την λειτουργία των διοικη-
τικών συμβουλίων - δημιουργία αναπτυ-
ξιακών κινήτρων κλπ), επιβάλλουν την 
σύνθεση, την συσπείρωση, την συμπα-
ράταξη όλων των υγιών δυνάμεων που 
αγαπούν και νοιάζονται για τα αθλήματα 
της Γυμναστικής.

Βασικοί πυλώνες είναι η Αξιοκρατία, 
η Διαφάνεια, η Δημοκρατικότητα, η Δι-
καιοσύνη, η Συνέπεια Λόγων και Έργων, 
η Συνεργατικότητα με Ήθος και Σεμνό-
τητα.

Κύρια χαρακτηριστικά  της δομής και 

της λειτουργίας του Αθλητικού φορέα 
της Γυμναστικής, θα είναι η λιγότερη 
γραφειοκρατία, η ευελιξία αποφάσεων 
και δράσεων, η ανανέωση των προσώ-
πων σε θέσεις ευθύνης, χωρίς αποκλει-
σμούς και με την μεγαλύτερη δυνατή 
συμμετοχικότητα και οικουμενικότητα, 
αλλά και η περαιτέρω αξιοποίηση των 
σημερινών στελεχών. Επιπλέον αυτών 
καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία 
του εγχειρήματος θα είναι η καινοτομία 
και ο εκσυγχρονισμός, η ανάδειξη των 
θετικών χαρακτηριστικών του αθλητι-
κού φορέα  με όλο το δυναμικό του, η 
προσαρμογή στους σύγχρονους όρους 
σχεδιασμού που διαμορφώνονται πα-
γκοσμίως, η άριστη επικοινωνία με τα 
ΜΜΕ, ο ορθολογικός οικονομικός προ-
γραμματισμός, η εξοικονόμηση πόρων, 
η δυνατότητα προσέλκυσης χορηγών 
για την στήριξη της προσπάθειάς μας και 
η  εξεύρεση νέων πηγών εσόδων, χωρίς 
επιβαρύνσεις στους γονείς των αθλητών 
και των σωματείων μελών.

Προς την κατεύθυνση αυτή καλούμε 
σε συστράτευση όλους τους φορείς και 
τα πρόσωπα που προσφέρουν και ασχο-
λούνται με τη Γυμναστική, παλαιότερους 
και νεότερους, αρχής γενομένης από τον 
απερχόμενο πρόεδρο της Ε.Γ.Ο. κ. Σάκη 
Βασιλειάδη.

Αυτό άλλωστε υποδηλώνει και ο τίτ-
λος της Κίνησής μας : Ενωτική Αδέσμευ-
τη Γυμναστική.

Την αρχική ομάδα της εν λόγω Πρω-
τοπορίας της Ε.Α.Γ. στηρίζουν παλαιοί 
αθλητές και προπονητές που έχουν φέ-
ρει στη χώρα μας σημαντικές διακρίσεις, 
καταξιωμένοι  επιστήμονες και επιχειρη-
ματίες, Δήμαρχοι και εκλεγμένα στελέχη 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, στελέχη του 
αθλητισμού και διοικητικοί παράγοντες 
οι οποίοι συστρατεύονται στην κοινή 
προσπάθεια, προκειμένου ο αθλητισμός 
και ειδικότερα η Γυμναστική να κάνει την 
επανεκκίνησή της με βήμα σταθερό προς 
το μέλλον.



28 19.09.2020

Εκδήλωση βράβευσης  

Οι «Ηρωες της Covid-19 
στη Βόρεια Ελλάδα»

Με απόλυτη επιτυχία και τηρώντας 
τις οδηγίες ασφάλειας που ορίζει η Πο-
λιτεία,  πραγματοποιήθηκε, η εκδήλωση 
βράβευσης  των «Ηρώων του Covid-19 
στη Β. Ελλάδα»,  στην αίθουσα «Αιμίλι-
ος Ριάδης» της Helexpo, την Πέμπτη 10 
Σεπτεμβρίου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-
ρουσία τους η υπουργός Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, κυρία Νίκη Κεραμέως 
καθώς και ο υφυπουργός Εσωτερικών 
(Μακεδονίας-Θράκης) κύριος Θεόδωρος 
Καράογλου. Την εκδήλωση  παρουσίασε 
η Ράνια Θρασκιά.  

Μεγάλοι Χορηγοί της εκδήλωσης 
ήταν τα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 και η RECYCLE 
GREECE TSERKEZIDIS . Επιμέλεια εκδή-
λωσης PR. BIZZ 

Οι βραβευθέντες προέρχονται από 
τον χώρο της πολιτικής, της αυτοδιοίκη-
σης, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των 
σωμάτων ασφαλείας, της εκπαίδευση 
καθώς και από  επιχειρηματικό κόσμο. 

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε 
έρευνα κοινής γνώμης από τον Πρό-
εδρο  της εταιρείας δημοσκοπήσεων 
«Interview», κ. Δημήτρη Βασιλειάδη  και 
τον οικονομικό συντάκτη κ. Δημήτρη 
Διαμαντίδη,  που διενεργήθηκε πανελ-
λαδικά τον Αύγουστο, σύμφωνα με την 
οποία η πλειοψηφία των ερωτηθέντων  
θεωρεί, μεταξύ άλλων, ότι η πολιτεία 
έδρασε «επαρκώς» για να θωρακιστεί το 
σύστημα υγείας απέναντι στην πανδημία 
και ότι αυτό ανταποκρίθηκε στις συνθή-
κες αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

Τους «ήρωες» της καθημερινής μά-
χης κατά της πανδημίας, συνεχάρη η 

υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων 
κυρία, Νίκη Κεραμέως, ενώ αναφέρθηκε, 
ειδικότερα, σε όσους αυτή την περίοδο 
«ξεχώρισαν» στο χώρο της εκπαίδευσης.

Στην «καθολική πλειοψηφία της 
ευθύνης», η οποία υιοθετεί στην καθη-
μερινότητα του τις οδηγίες των ειδικών, 
μέχρις ότου η επιστημονική κοινότητα 

αντιμετωπίσει δραστικά την πανδημία, 
αναφέρθηκε ο βραβευθείς υφυπουργός 
Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης) 
κύριος Θεόδωρος Καράογλου. Ο κ. Κα-
ράογλου ευχαρίστησε τους ανθρώπους 
της «πρώτης γραμμής» γιατρούς, νοση-
λευτές, αστυνομικούς, κ.α., αλλά και τις 
πάρα πολλές επιχειρήσεις που ανταπο-

κρίθηκαν στο κάλεσμα του, από την αρχή 
της πανδημίας, προσφέροντας υγειονο-
μικό υλικό, μάσκες, απολυμαντικά φάρ-
μακα και υγειονομικό υλικό σε δομές του 
εθνικού συστήματος υγείας στη Μακεδο-
νία και τη Θράκη.

 «Οι δύσκολοι καιροί γεννούν ήρωες. 
Και οι ήρωες είναι ανάμεσα μας» δήλωσε 
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντί-
νος Ζέρβας και πρόσθεσε: «Είναι οι νο-
σηλευτές, οι γιατροί, οι εργαζόμενοι στην 
καθαριότητα, στο φωτισμό, είναι πολλοί 
εθελοντές που αυτές τις δύσκολες μέ-
ρες βρίσκονται κοντά στον συνάνθρωπο. 
Αλλά και επιχειρηματίες που στάθηκαν 
δίπλα μας, στον ανθρώπινο πόνο, επι-
δεικνύοντας αλληλεγγύη. Ευχαριστούμε 
πολύ όλους»

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, επί-
σης, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μα-
κεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο 
βουλευτής και γραμματέας της κοινο-
βουλευτικής ομάδας της ΝΔ, Σταύρος 
Καλαφάτης,  οι βουλευτές  Κωνσταντί-
νος Γκιουλέκας,  Έλενα Ράπτη, Στράτος 
Σιμόπουλος, Άννα Ευθυμίου, Δημήτρης 
Κούβελας, ο Υποστράτηγος  Μαυρό-
πουλος Λάζαρος, Γενικός Αστυνομικός 
Διευθυντής Θεσσαλονίκης, οι Διοικητές  
των δημόσιων νοσοκομείων ΑΧΕΠΑ και 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ,  ο Γενικός Επιθεωρη-
τής Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Αλέξανδρος Κόπτσης, ο 
Πρόεδρος του Δικτύου Κοινωνικής  Αλ-
ληλεγγύης και Αρωγής Νικόλαος Πέ-
ντζος, η Πρόεδρος του Κέντρου Κοινω-
νικής Πρόνοιας Κ. Μακεδονίας , Βασιλική 
Νάκου.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας

Ο κ. Γιώργος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος Δ. Σ.,της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, ο Υφυ-
πουργός Μακεδονίας και Θράκης, κ. Θεόδωρος  Καράογλου, η Νάνσυ Υφαντίδου 
της PR BIZZ και ο κ. Παναγιώτης Καραμόσχος, Πρόεδρος της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΕ

Η παρουσιάστρια της βραδιάς, Ράνια Θρασκιά, με τον κ. Παναγιώτη Παντελιάδη, 
Διοικητή του ΑΧΕΠΑ, η κα Λεμονιά Σκούρα , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Ιατρικής 
Βιοπαθολογίας – Μικροβιολογίας Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ και Διευθύντρια 
Μικροβιολογικού και η κα Ελένη Γκέκα, Διευθύντρια κλάδου Ιατρών ΕΣΥ Αναι-
σθησιολογίας, Υπεύθυνη ΜΕΘΑ,  εκπροσώπησαν του Ήρωες της 1ης γραμμής  

Ο κ. Γιάννης  Κοροκυθάκης, Πρόεδρος 
της εταιρείας Αφοί Κοροκυθάκη και Σια 
ΑΒΕΕ και η κα Γλυκερία Καπάνταη

Η κα Βίκη Νάκου, Πρόεδρος του Κέντρο 
Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μα-
κεδονίας και ο Γιάννης Παπαγεωργίου, 
Συντονιστής Γραμματείας Ελλήνων της 
Διασποράς της Ν.Δ
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Ο κ. Χρήστος Κιούσης, Γενικός Δ/ντης των ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Θεσσαλονίκης και Γε-
νικός Δ/ντης Marketing του Ομίλου με την κ. Όλγα Κριτσιμά, Γενική Διευθύντρια 
του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 

Το Βραβείο στην Υπουργό Παιδείας, κα Νίκη Κεραμέως και στον κ. Αλέξανδρο 
Κόπτση, Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Κεντρικής Μακεδονίας απένειμε η Σύμβουλος Διοίκησης του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, 
κα Νίκη Καρανταλή

Η κα Κωνσταντίνα Δεληαργύρη, υπεύθυνη Επικοινωνίας και CSR Manager της 
AS COMPANY AE με την κα Κυριακή Δοβλέτογλου, CSR Consultant της LIDL 
Hellas

Η κα Ιωάννα Τζιρίτη, Διευθύντρια Μάρκετινγκ και η κα Αθηνά Νουσιοπούλου, 
Υπεύθυνη Επικοινωνίας και CSR Coordinator της ISOMAT ABEE

Ο Γιάννης και η Νίκη Καρανταλή των ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, Μεγάλοι  Χορηγοί της 
βραδιάς των Βραβείων των «Ηρώων του Covid-19» στη Β. Ελλάδα

Η κα Κανελλίνα Μπίμπα και Dr. Ηλίας Τσάκος  MD (Hons), FRCOG Ιδρυτής, Μαι-
ευτήρας Γυναικολόγος, Χειρουργός του Κέντρου Γυναικολογίας & Γονιμότητας, 
EMBRYOCLINIC και Αντεπιστέλλον Μέλος του Βασιλικού Κολεγίου Γυναικολό-
γων Βρετανίας

Ο κ. Νίκος Τσερκεζίδης,  Πρόεδρος της Recycle Greece, η κα Εύα Σιαμπανοπού-
λου, Non Executive CEO της Recycle Greece Tserkezidis  και ο Γιώργος Ρίζος της 
PR. BIZZ 

Ο κ. Μανώλης Δάφτης, Χημικός, Διευθυντής Υγείας, Ασφάλειας και Εκπαίδευσης 
της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ

Από τον κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, 
βραβεύτηκαν ο κ. Κωνσταντίνος Κουκούντζος Διευθύνων Σύμβουλος και ο κ. 
Νικόλαος Κουκούντζος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας 
KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ 

Ο κ. Δημήτρης Μεντεκίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Σ. Μεντεκί-
δης ΑΕ, Διός και Σέλι Φυσικό Μεταλλικό Νερό  

Η κα Αγάπη Παπαδοπούλου, Deputy CEO-Marketing και CSR Director της 
Μπάρμπα Στάθης ΑΒΕΕ 

Ευχαριστήριο συγκινητικό λόγο για τους πραγματικούς Ήρωες απηύθυνε η 
Διοικήτρια του νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου, κα Μαρία Γιογκατζή



30 19.09.2020

Η τελειομανία μπορεί να επηρεάσει την 
ποιότητα ζωής μας καθώς και αυτό που 
μπορούμε να επιτύχουμε. Πρόσφατη έρευ-
να αποκάλυψε ότι μπορεί να οδηγήσει σε 
εξάντληση στην εργασία και στο σχολείο. Η 
εξάντληση χαρακτηρίζεται από υπερβολικό 
άγχος, χρόνια κόπωση και ολοένα και πιο 
κακή απόδοση, η οποία αντισταθμίζει την 
ιδέα ότι η τελειομανία θα οδηγήσει φυσικά 
σε μεγαλύτερη επιτυχία. 

Μεγαλώνοντας σε έναν όλο και πιο 
ανταγωνιστικό κόσμο, οι νέοι αισθάνονται 
υψηλά επίπεδα άγχους και πίεση στο να 
είναι οι «καλύτεροι» ή να είναι «ειδικοί» 
ώστε να ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους. 

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι οι 
υπερβολικά φιλόδοξοι γονείς μπορούν 
να οδηγήσουν τα παιδιά τους σε έντο-
νο άγχος με αποτέλεσμα να μειώνεται 
η απόδοσή τους. Οι γονείς που ωθούν 
υπερβολκά τα παιδιά τους να «επιτύ-
χουν» δεν συνειδητοποιούν το άγχος 
και την αυτο-αμφιβολία που πιθανώς 
τους επιβάλλουν. Τα παιδιά μπορούν 
να αναπτύξουν την πεποίθηση ότι είναι 
αντάξια, ανεπιθύμητα ή αποτυχημένα 
εάν δεν ανταποκρίνονται στις γονικές 
προσδοκίες. 

Από την άλλη πλευρά, τα παιδιά 
που είναι υπερβολικά υπερεκτιμημέ-
να μπορεί να έχουν αυξημένα επίπε-
δα ναρκισσισμού, αυξημένα επίπεδα 
ανασφάλειας και χαμηλότερα επίπεδα 
κινήτρων και λειτουργικότητας. Εάν 
ένας γονέας λέει συνεχώς στο παιδί 
του πόσο ξεχωριστό είναι, μπορεί να 
οδηγήσει τα παιδιά να αισθάνονται 
ακριβώς το αντίθετο. Αμέτρητοι φοιτη-
τές εισέρχονται στο πανεπιστήμιο και 
αναζητούν βοήθεια, επειδή το άγχος 
να κάνουν πράγματα μόνοι τους είναι 
συντριπτικό. Ως εκ τούτου, με πολλούς 
τρόπους, μια διογκωμένη αίσθηση του 
εαυτού μπορεί να είναι τόσο βλαβερή 
όσο η χαμηλή αυτοεκτίμηση. 

Όταν τα παιδιά αισθάνονται έλλει-
ψη προσοχής και αγάπης, αναζητούν 
απελπισμένα να βρουν έναν τρόπο να 
παρατηρηθούν και να εκτιμηθούν. Οι 

άνθρωποι που ένιωσαν υπερβολική πίεση 
ή βίωσαν ψευδείς επαίνους από τους γονείς 
τους μπορεί να μεγαλώσουν και να πιστεύ-
ουν ότι αν μπορούν να υπερέχουν σε κάτι ή 
να είναι τέλειοι με κάποιο τρόπο, θα πάρουν 
την αγάπη που δεν ένιωσαν ποτέ. Επίσης 

μπορεί να πιστεύουν ότι υπάρχει μόνο ένα 
πράγμα που είναι ξεχωριστό γι ‘αυτούς, οπό-
τε πρέπει να προσκολληθούν σε αυτό. 

Τα παιδιά συχνά υιοθετούν επιβλα-
βείς συμπεριφορές που είχαν οι γονείς ή οι 
φροντιστές τους απέναντί τους. Η «κριτι-
κή εσωτερική φωνή» είναι ένας όρος που 
χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κα-
ταστροφική διαδικασία σκέψης που διαμορ-
φώνουμε από αυτές τις επιβλαβείς συμπερι-
φορές. Καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής μας, 
αυτή η «φωνή» τροφοδοτεί το αίσθημα της 
ανασφάλειας και την πίεση να εκτελέσουμε 
κάτι. Μπορεί να καταλήξουμε να νιώθουμε 
ότι δεν είμαστε ποτέ αρκετοί ή ότι ξεγελάμε 
τους ανθρώπους γύρω μας. Αυτή η «φωνή» 
οδηγεί στην επιθυμία μας να επιτύχουμε 
τέλεια σε διάφορους τομείς της ζωής μας. 
Ωστόσο, ό, τι κι αν πετύχουμε, μπορεί να αι-
σθανόμαστε καθοδηγούμενοι όλη την ώρα. 
Ακόμα και όταν επιτύχουμε τον τελικό μας 
στόχο, είναι πιθανό να αισθανόμαστε άδειοι, 
επειδή το αίσθημα της αυτο-αποδοχής ή της 
αγάπης παραμένει αόριστο. 

Για τους γονείς, υπάρχουν τρόποι αντιμε-
τώπισης αυτών των τάσεων. Για παράδειγμα, 
μπορούμε να προσπαθήσουμε να δούμε τα 
παιδιά μας για το ποιοι είναι πραγματικά, να 
τους διδάξουμε να κάνουν πράγματα για τον 
εαυτό τους, να επαινέσουμε την προσπάθεια 
για την απόδοση και να τους ενθαρρύνουμε 

να κάνουν ό, τι τους φωτίζει. Μπορούμε επί-
σης να καθοδηγήσουμε τα παιδιά μας, καλ-
λιεργώντας τη δική μας αίσθηση αυτο-συ-
μπόνιας (που εστιάζει στην αυτο-αποδοχή) 
σε αντίθεση με την αυτοεκτίμηση (η οποία 
επικεντρώνεται στην απόδοση). Μπορού-
με να ακολουθήσουμε τα πράγματα για τα 
οποία είμαστε παθιασμένοι και να εργαστού-
με σκληρά για τους δικούς μας στόχους. 

Φυσικά, κανένας γονέας δεν μπορεί να 
είναι τέλειος, αλλά αυτό δεν είναι το θέμα 
ούτε είναι ο στόχος. Η ανασφάλεια και η αί-
σθηση του εαυτού μας είναι κάτι με το οποίο 
όλοι παλεύουμε σε διαφορετικούς βαθμούς. 
Ωστόσο, σε οποιοδήποτε σημείο της ζωής, 
μπορούμε όλοι να κάνουμε βήματα για να 
κατακτήσουμε και να γίνουμε πιο αυτο-απο-
δεκτοί.

Πολύ λίγοι από εμάς είναι πιθανό να εί-
ναι το «πιο» ή το «καλύτερο» τίποτα. Όμως 
η επιτυχία, η ευτυχία και μια καλή ζωή δεν 
αφορούν πραγματικά αυτό. Χρειάζεται να 
μάθουμε να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας 
και να επιδιώκουμε αυτό που έχει νόημα για 
εμάς. Αυτό είναι το καλύτερο πρότυπο που 
μπορούμε να κρατήσουμε για τον εαυτό μας 
και το πιο πολύτιμο μάθημα που μπορούμε 
να μεταδώσουμε στα παιδιά μας.

*Η Νάνσυ Νενέρογλου – Πεταλω-
τή είναι ψυχολόγος και συνιδρύτρια του 
Reggio Thessaloniki 

«Μήπως νιώθεις την ανάγκη να είσαι ο καλύτερος;»

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 *

Η πίεση που 
ασκούμε τώρα 

στον εαυτό 
μας για να 

κατακτήσουμε 
τα όνειρά μας, 
μπορεί πολλές 

φορές να 
οδηγήσει σε 
ανασφάλεια, 
ναρκισσισμό 

και πραγματική 
μείωση της 

απόδοσης των 
ικανοτήτων μας. 

opinion
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«Μήπως νιώθεις την ανάγκη να είσαι ο καλύτερος;» Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, σε όλα τα καφέ της Λ.Νίκης και της Αριστοτέ-
λους, αλλά και σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς. Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστο-

τέλους με Τσιμισκή.

ΚΕΝΤΡΟ
Apallou Mητροπόλεως 51, 2310228898
Noon Μητροπόλεως 51,  231 028 4212
ΒUTLER Μητροπόλεως  42, 2310281350
Canteen Δημ. Γούναρη 7, 2310228520
Chilai Α.Μηνά 4, 2313054500
ErgonAgora Παύλου Μελά 42,  
2310288008
Ernest Λ.Νίκης13 ,2310242241
GarçonBrasserie Αγίας Σοφίας 2, 
2310253033
KitchenBar Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσα-
λονίκης, 2310502241
Plaisir Μητροπόλεως 9, 2310277444
Sinatra Μητροπόλεως 20 , 2310223739
Warehouse 7, Εντός ΟΛΘ, 2313051669
ΔΕΘ Helexpo Γραφείο Διοίκησης, 
Eγνατία 154, 231 029 1598
Ντερλικατέσεν, Κούσκουρα 7, 
2310230326
Allegro Mέγαρο Μουσικής, 25ης Μαρτί-
ου- Παραλία, 2310896081
Oλύμπιον Πλ. Αριστοτέλους 10 
,2310284001
Ταβέρνα Διάβαση, Παύλου Μελά 13 
&Τσιμισκή,2310220596
Local Café, Π.Π.Γερμανού 17, 
2310223307
Manoir Café, Κατούνη 31, 6973-808906
Ψησταριά Διαγώνιος, Στρατηγού Καλλά-
ρη 13,2310260958
Υψιλον, Εδέσσης 5, 2310530480
Tribeca, Λ.Νίκης 21,  2310226604
Αχίλλειον, Λ.Νίκης 37, 2310229330
Ciel, Λεωφ.Μεγ.Αλεξάνδρου 12, Νέα 
Παραλία, 2310888000
One, Καρόλου Ντηλ 1, 2310256585
Βox Café , Αριστοτέλους 5, 2310267992
Αθιβολή, Κατούνη 15 Λαδάδικα, 
2310508509
Rahati Shisha Bar, Ολύμπου 75, 
2312315433
Simons, Ερμού 57, 2310 272778
Τitania, Τσιμισκή 139,  2310 220985
Dandelion, Χρ.Σμύρνης 17, 231 023 
4208
Αρλεκίνος Κρέπες, Τσιμισκή 102,  231 
027 1001
Ξαρχάκος Καφέ, Πάρκο Χανθ, 
6970368006
Green Family, Βατικιώτου 26-28 Πλ. 
Άθωνος, 2310 257503
Βεργίδης Ζαχαροπλαστείο, Ελευθείας 6, 
Τριανδρία, 6981004425
Εστιατόριο Τσαρούχας, Ολύμπου 78, 
2310271621
Φαρμακείο, Μητροπόλεως 133, 
2310224919
Παραδοσιακόν, Αριστοτέλους 3 και 
Τσιμισκή, 2310242200
High School Pizza Bar,  Λ.Νίκης 9A, 
2310286161
Μikel, Αγίας Σοφίας 40, 2310279959
Blues Bar, Ολύμπου 84, 2310220979
P-Pole, Παύλου Μελά 25, 2310285528
Μenta,Κομνηνών 20, 2313016593
Old Street, Κομνηνών 15, 2310225890
Navona, Λεωφ.Μεγ.Αλεξάνδρου 2, 
2310897444
Gatsby, Eρμού 21 KAI  Βενιζέλου Ελευθε-
ρίου, 2316009396
Mikel, Λ.Νίκης 67,2310283507
Chalkos Gallery Ιουστινιανού 21, 

2310250956
Παραδοσιακό Κούσκουρα 4, 
2310262478
Pepper, Λεωφ.Νίκης 55, 2310257781
Θερμαϊκός Bar, Λεωφ.Νίκης 21, 
2310239842
Elyti Café, Λεωφ.Νίκης 33, 2310265455
Castello, Λεωφ.Νίκης 53, 2310238366
Esatto, Λεωφ.Νίκης 45, 6947308786
Ensayar, Λεωφ.Νίκης 63, 6987978218
Boulevard, Λεωφ.Νίκης 23, 2313033733
Oberon, Λεωφ.Νίκης 13, 2310228400
Blanc Gastrobar, Λεωφ.Νίκης 9, 
2310238294
Le Nouveau Café, Πλατεία Αριστοτέλους 
2, 2310224557
Mangiare Gastro Bar, Μητροπόλεως 20, 
2310223739
Gellissimo Biscoto, Προξένου Κορομη-
λά 8, 2313087125
Café Balkan, Προξένου Κορομηλά 3, 
2310233992
Mikel, Εγνατία και Δημητρίου Γούναρη, 
2310968003
Villa Bianca, Βασιλίσσης Όλγας 180 και 
Θεμιστοκλή Σοφούλη 3, 2310427555
Μakedonia Tv, 26ης Οκτωβρίου 90 Porto 
Center,  2310504300
Tv-100 - Fm-100, Νικ.Γερμανού  1, 
Γραφείο Προγράμματος Θεσσαλονίκη, 
2310261100
Atlas Tv, Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ Περίπτε-
ρο 1, 1ος ορ., Γραφείο Καμελίδη Αντώνη, 
2310501006
Βεργίνα TV, Λεωφ.Στρατού 31,Γρα-
φείο Προγράμματος Θεσσαλονίκη,  
2310831062
Εγνατία Tv, Αν.Γεωργίου 21 εντός 
Βίλκας, Γραφείο Χριστοφορίδης Μπάμπης, 
2310500005
Πλατεία Assos Odeon, Τσμισκή 45, 
2310290290
Public, Tσιμισκή 24, 2310227288
Citymed, Προξένου Κορομηλά 26, 
2310265392
 Βιοκλινική, Μητροπόλεως 86, 
2310372600
Δικηγορικός Σύλλογος, 26ης Οκτωβρί-
ου 5 Δικαστικό Μέγαρο, 2310500860
Ιατρικός Σύλλογος, Πλατεία Αριστοτέλους 
4, 2310262300
ΚΕΠ, Αγγελάκη 4, 2313306000

ΔΥΤΙΚΑ
Mεζέ Μεζέ Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 
2310700100
Μονή Λαζαριστών Κολοκοτρώνη 21, 
Παύλου Μελά, 2310650999
Subito, Π.Μελά, Εύοσμος, 2310706600
Ζαχαροπλαστείο Παπασωτηρίου, Αντώ-
νη Τρίτση 100, Εύοσμος, 2310660300
Times Café Bar, Αγνώστου Στρατιώτου 
25, Πολίχνη, 2310-600885
Looney Bean, Κώττα Ρούλια,  (Εντος 
εμπορικού κέντρου City Gate 2ος  ορ.), 
2310538627
Eurochannel, Προέκταση Σμύρνης άνω-
θεν περιφεριακού, Εύοσμος 2310706325, 
γραφείο Ρήγας Φεραίος
Barista, 25ης Μαρτίου 20, Ευκαρπία, 
6936930404
Μint, Ανδ.Παπανδρέου 115, Νεάπολη, 
2311243610

Il Posto, Πλατεία Ευόσμου,2310768831
Il Posto, Μεγ.Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 
2310704999
Calderon, Επταπυργίου 82, Συ-
κιές,2313039993
U bar project, Μεγ.Αλέξανδρου 93, 
Εύοσμος,2310776002
Café Espelho, Χρ.Σμύρνης 26, Σίν-
δος,6976996302
Pr Café, Π.Μελά 25, Εύοσμος, 
2311242181
Vegera Café, Παύλου Μελά, Πεζόδρομος 
Ευόσμου, 2310704696
Elixir γυμναστήριο, Κρυστάλλη 3, Μετέ-
ωρα, 2310639952
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 256 
Μενεμένη , 2310584000
Αστυνομικό Μέγαρο, Μοναστηρίου 326, 
2310388000
Κτελ Μακεδονίας, Γιαννιτσών 244, 
2310595400

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
Boheme, ΑπολλώνειαΠολιτεία , 
2310477497
Hondos Center Apollonia Λεωφόρος Γε-
ωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000
Shark Bar Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 
2310416855
Γένεσις , Τέρμα 17 ης Νοέμβρη 
,2310984000
Ανατολικό , Μεταμορφώσεως 40, Καλα-
μαριά, 2310419654
Mercado, Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 
13 , Καλαμαριά , 2310402017
Coffice Books & Coffee, Αιγαίου 62, 
Καλαμαριά, 2310403550
Το Νέον Καφενείον, Γρηγορίου Λαμπρά-
κη 205, Άνω Τούμπα, 2310900707
Papillon, Γρηγορίου Λαμπράκη 207,Άνω 
Τούμπα, 2310908680
Le Monde Café, Μαρία Κάλλας 3 Ποσει-
δώνιο, 2313038414
Remvi, Κανάρη 2, Καλαμαριά, 
2310433100
La Bistecca, Καπετανίδου 2 & Θεμ.
Σοφούλη 77, Καλαμαριά, 2310410999
Baraki, Διογένους 42, Κάτω Τού-
μπα,2313026226
Theros, Ακτής 2 & Φιλίππου, Περαία, 
2392020510
Zebra, Νικ.Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 
2310304674
Λόρδον, Πλατεία Παρομάνα 19, Θέρ-
μη,2310024900
Lodge, Καρ.Δημητρίου 4, Θέρ-
μη,2310024943
Rumors, Πλατεία Παρομάνα 20, Θέρμη, 
2310024717
Day-night, Κων.Καραμανλή 
97,2310949554
Τάσος Ζαχαροπλαστείο, Κομνηνών 16 
Πανόραμα, 2310342103 
Dio Con Dio, Παπαδοπούλου 13 Πανόρα-
μα, 2310344294
Nelson, Κομνηνών 27 Πανόραμα, 
6944863248
Εστιατόριο Κρητικός, Βενιζέλου 5 Πανό-
ραμα, 2310332810
Παραδοσιακό, Παπαδοπούλου 17 Πανό-
ραμα, 2310344803
Noah, Κομνηνών 3 Πανόραμα, 
2310331331

Κλινική Θέρμης, 14ο χλμ.Θεσσαλονί-
κης-Ν.Μουδανιών, Θέρμη, 2310024800
Green Family, Θεμ.Σοφούλη 34, Καλα-
μαριά,2310429044
Green Family, Λεωφ.Κομνηνών 27, 
Πανόραμα, 2310029820
Ζαχαροπλαστείο  Mrs Candys, Γ.Παπαν-
δρέου 23, Μαρτίου, 2310852698
Tennis Collective Club Asteras, Όπι-
σθεν Ανώτατη Σχολή Πολέμου, Πατριαχικά 
Πυλαίας
Elixir γυμναστήριο, Βας.Γεωργίου 15, 
Ευζώνων, 2310859880               
Elixir γυμναστήριο, Βας.Όλγας 16, 
2310887490
Elixir γυμναστήριο, Λασκαράτου 15 & 
Κιμ.Βογα 99, 2310419754
Elixir γυμναστήριο, Καρακάση 14 & 
Μαρασλή, Μαρτίου, 2310306153
Elixir γυμναστήριο, Γιάννη Αγγέλου 30, 
Χαριλάου, 2310316931
E-Fit Soma, Καθ.Ρωσσίδου 3Α (πλησίον 
Θεμ.Σοφούλη), Καλαμαριά, 2311267404
Vlachos Medical Center, Κ.Παλαμά 33, 
Καλαμαριά, 2311272295
Serata Café, Νικ.Πλαστήρα 9, Αρετσού 
Καλαμαριά, 6977016764
Kafe Passion, Θεμ. Σοφούλη 17, Καλα-
μαριά,2310429814
Plaisir, 11ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδα-
νιών Mediterranean Cosmos,2310472706
The Prince, 11ο  χλμ. Θεσσαλονί-
κης-Μουδανιών Mediterranean Cosmos, 
2310028559
Tothelo, 11ο  χλμ. Θεσσαλονίκης-Μου-
δανιών Mediterranean Cosmos, 
2310472291
Brulee, 11ο  χλμ. Θεσσαλονίκης-Μου-
δανιών  Mediterranean Cosmos,  
2310474268
Biscoto Coffee, 11ο  χλμ. Θεσσα-
λονίκης-Μουδανιών  Mediterranean 
Cosmos,2310472333
La Pasteria, 11ο χλμ. Θεσσαλονί-
κης-Μουδανιών Mediterranean Cosmos, 
2310472262
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Ασκλη-
πιού 10 , Πυλαία  , 2310400904
Αεροδρόμιο Μακεδονίας

ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ
Δημαρχείο Θεσσαλονίκης
Δημαρχείο Νεάπολης Συκεών
Δημαρχείο Παύλου Μελά
Δημαρχείο Αμπελοκήπων
Δημαρχείο Ευόσμου Κορδελιού
Δημαρχείο Δέλτα
Δημαρχείο Πυλαίας Χορτιάτη
Δημαρχείο Καλαμαριάς
Δημαρχείο Θέρμης
Δημαρχείο Θερμαϊκού
Δημαρχείο Ωραιοκάστρου

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο,
Αριστοτέλους 27,
Εμπορικό και Βιομηανικό Επιμελητή-
ριο , Τσιμισκή 29
Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Αριστο-
τέλους 27
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Σημεία διανομής



Ανανεωµένη ιστοσελίδα


