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Του Νίκου  

Ελευθερόγλου

Ο κορονοϊός και οι 
επιπτώσεις του είναι 

πλέον μέρος της 
καθημερινότητας 
των πολιτών και 
όχι μια έκτακτη 
κατάσταση. Και 

καθετί που συμβαίνει 
σε αυτό το πλαίσιο 
έχει επίπτωση στη 

μνήμη και στη 
συνείδηση των 

πολιτών. 
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Τα σημάδια κόπωσης είναι εδώ…

Το είχαμε γράψει εδώ και καιρό. Ακόμη και τότε που κάποιοι ζούσαν στο γαλάζιο… 
συννεφάκι τους, πιστεύοντας ότι η κυβέρνηση είχε ξεπεράσει τα δύσκολα και πάντα θα 
ήταν μοναδικά κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό. Γράφαμε τότε ότι η κυβέρνηση κινδύ-
νευε να πέσει θύμα των επιτυχιών που είχε καταγράψει τόσο στο μέτωπο της πανδημίας, 
όσο και στα ζητήματα της διαχείρισης της καθημερινότητας και των εθνικών μας θεμά-
των. Η κυβέρνηση έδινε την αίσθηση ότι μπορεί και… τρέχει, και αυτό ήταν, εάν θέλετε, 
το μεγάλο της πλεονέκτημα σε σχέση με το παρελθόν. Βέβαια παλιοί κοινοβουλευτικοί 
έλεγαν ότι μια κυβέρνηση, για να αντέξει, πρέπει να έχει στον νου της ότι δεν τρέχει… 
κατοστάρι αλλά μαραθώνιο.

 Άρα πρέπει να κρατάει δυνάμεις και κυρίως να βλέπει μπροστά και όχι πίσω της ή 
δίπλα της. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι αλήθεια ότι μπήκε με φούρια. Έδωσε 
την εικόνα ότι ήταν σαν έτοιμη από καιρό.

Και δεν γνωρίζουμε πραγματικά, εάν δεν της είχαν τύχει δύο αστάθμητοι παράγοντες 
που ανέτρεψαν τους σχεδιασμούς της, όπως η πανδημία και τα ελληνοτουρκικά, πώς 
θα ήταν σήμερα τα πράγματα. Και τα δύο «κατανάλωσαν» αρκετά από τα… καύσιμα 
που είχε στη διάθεσή της η κυβέρνηση και έφεραν πιο μπροστά προβλήματα που θα 
καλείτο να τα λύσει ο πρωθυπουργός μετά τη συμπλήρωση δύο ετών. Προβλήματα 
που αφορούν την κόπωση του κυβερνητικού σχήματος, αλλά και την επιστροφή της 
αντιπολίτευσης μετά τις απανωτές της εκλογικές ήττες. Το μέσον της θητείας της όποιας 
κυβέρνησης ήταν και είναι πάντα κρίσιμο για την πορεία της προς τις κάλπες.

Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται ίσως στην πιο κρίσιμη καμπή της κυβερνητικής 
του πορείας. 

Ο κορονοϊός και οι επιπτώσεις του είναι πλέον μέρος της καθημερινότητας των πο-
λιτών και όχι μια έκτακτη κατάσταση. Και καθετί που συμβαίνει σε αυτό το πλαίσιο έχει 
επίπτωση στη μνήμη και στη συνείδηση των πολιτών. 

Άρα η όποια αντιμετώπιση δεν μπορεί να γίνεται μόνο με υγειονομικούς όρους αλλά 
και με πολιτικούς και κοινωνικούς όρους, καθώς η αντιπολίτευση αποφάσισε να κόψει 
τις κλωστές της όποιας συναίνεσης στο θέμα.

Από την άλλη, η κοινωνία εμφανίζει και αυτή τη δική της κόπωση και, για λόγους 
όχι πολιτικούς αλλά καθαρά ψυχολογικούς, είναι έτοιμη να ξεσπάσει επί δικαίων και 
αδίκων. Δεν είναι τυχαία τα όσα βλέπουμε με αφορμή το πέρασμα του «Ιανού».

Αυτός ίσως είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρ-
νηση. Από την άλλη, ο κ. Τσίπρας αποφάσισε να επιστρέψει στα… σίγουρα. 

Σε μια στρατηγική αντιπολίτευσης που θυμίζει την περίοδο του μνημονίου και του 
κινήματος των «Αγανακτισμένων». Μόνο τους τίτλους άλλαξε στη ρητορεία του, αντι-
καθιστώντας το μνημόνιο με άλλες λέξεις. Κάθε ημέρα που περνά, απευθύνεται στο θυ-
μικό των πολιτών και όχι σε επιχειρήματα. Χάνει μια ιστορική ευκαιρία να μετατρέψει τον 
ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κεντροαριστερό κόμμα που θα έχει στη ραχοκοκαλιά του τη μεσαία τάξη. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ συμπεριφέρεται περισσότερο (και συγχωρέστε μου τη φράση) σαν… «φτυ-
σμένη γκόμενα» (ή «γκόμενος», για να μην κατηγορηθούμε και για σεξισμό) και όχι ως 
ένα πολιτικό κόμμα που έχει συνειδητοποιήσει γιατί οι πολίτες σε τέσσερις αναμετρήσεις 
τού γύρισαν την πλάτη. Πέφτει στην παγίδα που έστηνε για άλλους κάποτε, αναζητώ-
ντας μεταχρονολογημένη δικαίωση. Και αυτό δεν βοηθά ούτε τον Αλέξη Τσίπρα ούτε τον 
ΣΥΡΙΖΑ ούτε και την κοινωνία.

Ο χειμώνας αναμένεται δύσκολος και ενδιαφέρων πολιτικά. Για να δούμε…

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς



Μάθε περισσότερα 
στο responsiblegaming.gr

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟ ΕΛΕΓΧΕΙΣ ΕΣΥ
ΚΑΙ Ο ΟΠΑΠ ΣΕ ΒΟΗΘΑΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΠΩΣ.

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΓΕΙΟ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΩ ΤΩΝ 21 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ PLAY.
Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114. ΤΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΑΡΧΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ.
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Η ανησυχία των γονέων και οι ενέργειες του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου

Μάθημα σε υπόγεια και ΑμεΑ 
σε αίθουσες χωρίς εξαερισμό

Η έναρξη της φετινής σχολικής χρο-
νιάς ανέδειξε για ακόμη μια φορά το με-
γάλο πρόβλημα σχολικής υποδομής και 
έλλειψης αιθουσών διδασκαλίας που 
αντιμετωπίζει ο Δήμος Κορδελιού-Ευ-
όσμου, με αποτέλεσμα οι γονείς, δια 
στόματος της προέδρου του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων Κορδελιού και 
Ευόσμου «Αριστοτέλης» Αγγελικής Ζανί-
κου  να ζητούν, όπως δήλωσε η ίδια στην 
karfitsa, από την διοίκηση του Δήμου 
και τον Δήμαρχο Κλεάνθη Μανδαλιανό 
«την κήρυξη του δήμου , όσον αφορά τη 
σχολική στέγη, σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης». Μάλιστα, με την εμφάνιση 
της υγειονομικής κρίσης που «γέννησε» 

ανάγκες για περισσότερες αίθουσες, με 
όσο δυνατό μικρότερο αριθμό μαθη-
τών, το πρόβλημα διογκώθηκε σε τέτοιο 
βαθμό που η ανησυχία είναι μεγάλη. Η 
διοίκηση του δήμου από την πλευρά 
της παραδέχεται το μεγάλο πρόβλημα 
σχολικών αιθουσών που αντιμετωπίζει, 
έχοντας προγραμματίσει προσωρινές 
λύσεις. Ο δήμαρχος της περιοχής Κλε-
άνθης Μανδαλιανός τονίζει στην karfitsa 
«υπάρχουν διάφορες λύσεις που δεν εί-
ναι μόνιμες, είναι μπαλώματα. Η λύση 
είναι να χτιστούν καινούρια σχολεία. 
Προσπαθούμε το καλύτερο εφικτό. Όχι 
την καλύτερη λύση, την καλύτερη εφι-
κτή λύση».

Το πρόβλημα σε αριθμούς 
και παραδείγματα
Ο δήμος Κορδελιού-Ευόσμου είναι 

ο δεύτερος μεγαλύτερος πληθυσμιακά 
δήμος της Βόρειας Ελλάδας. Το μαθητι-
κό δυναμικό έχει εκτιναχτεί στις 18.500 
χιλιάδες από 17.000 τα προηγούμενα 
χρόνια, καθώς πολλές νέες οικογένειες 
εγκαταστάθηκαν στη περιοχή, με τα νού-
μερα για την κατάσταση που έχει διαμορ-
φωθεί στη σχολική στέγη, να μιλούν από 
μόνα τους. Πρώτο νούμερο, τα 15 χρόνια 
όπου στον δήμο δεν έχει κατασκευαστεί 
καμία νέα σχολική μονάδα. Έκπληξη 
αποτελεί το γεγονός , στο οποίο δεν μπο-
ρεί να απαντήσει η σημερινή διοίκηση , 

ότι ενώ από την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας υπήρξε πρόσκληση για κα-
τάθεση μελετών για την κατασκευή και-
νούργιων σχολείων και ενώ άλλοι δή-
μοι εκμεταλλεύτηκαν τα συγκεκριμένα 
κονδύλια του ΕΣΠΑ, στον συγκεκριμένο 
δήμο δεν έγινε  χρήση του χρηματοδοτι-
κού εργαλείου για την αναβάθμιση των 
σχολικών υποδομών. Έτσι για την εξυ-
πηρέτηση αυτού του μεγάλου αριθμού 
μαθητών, υπάρχουν 107 σχολεία, πολ-
λά από αυτά ακατάλληλα. Για να καλυ-
φθούν οι ανάγκες της εκπαιδευτικής φι-
λοξενίας των μαθητών, λειτουργούν 50 
αίθουσες σε προκάτ κατασκευές ή  kibos, 
ενώ από το σύνολο των σχολικών αιθου-
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ρεπορτάζ
σών περισσότερες από 100 είναι διαμορ-
φωμένες με γυψοσανίδες. Εάν στα προ-
ηγούμενα, προστεθεί και ο αριθμός των 
52 υπόγειων αιθουσών, χωρίς επαρκή 
αερισμό, γεγονός  στο οποίο αναφέρθη-
καν και ο Δήμαρχος και η Πρόεδρος του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, το 
πρόβλημα διογκώνετε σε τεράστιο βαθ-
μό. Αυτή τη στιγμή και υπό τον φόβο της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού στον Δήμο 
Κορδελιού-Ευόσμου κάνουν μάθημα 25 
με 27 μαθητές ανά τμήμα, σε αίθουσες 
που πολλές φορές δεν έχουν κατάλληλο  
εξαερισμό.

 Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα περιγράφουν καλύτερα την άσχη-
μη εικόνα που έχει διαμορφωθεί. Στο 
3ο Γυμνάσιο Ελευθερίου-Κορδελιού 
υπάρχουν τάξεις που κάνουν μάθημα 
στην αυλή. Στο διαπολιτισμικό γυμνάσιο 
Ευόσμου, στο 2ο λύκειο και Γυμνάσιο 
Ευόσμου, και στο 3ο Λύκειο της ίδιας 
περιοχής, δεν υπάρχει καθόλου εξαερι-
σμός, παρά μόνο με φεγγίτες αερίζονται 
οι αίθουσες, με τα παιδιά να είναι υπο-
χρεωμένα να φορούν κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος μάσκα, ως αναγκαστικό 
μέτρο προφύλαξης από τον κορωνοϊό.

Εδώ πρέπει να τονιστεί πως μεγάλος 
αριθμός σχολείων στον δήμο τελεί υπό 
κατάληψη και από μαθητές που αντι-
δρούν στην υποχρεωτική χρήση μάσκας, 
αλλά και από μαθητές που εκφράζουν 
την δυσαρέσκεια τους για τις ελλείψεις 
σε σχολικές αίθουσες. 

Η «ντροπή» του ΕΕΕΕΚ
 «Αυτό το σχολείο είναι μια ντροπή, 

δεν έχω λόγια» δηλώνει στην karfitsa η 
κ. Αγγελική Ζανίκου, αναφερόμενη στο 
Εργαστήριο Ειδικής  Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κορδελιού. 
Στο συγκεκριμένο σχολείο φιλοξενού-
νται και φοιτούν 40 παιδιά με Ειδικές 
Ανάγκες, παρά το γεγονός ότι το κτίριο 
έχει κριθεί ακατάλληλο με εισαγγελική 
εντολή. Ο σχολικός χώρος δεν πληρεί 
καμία προδιαγραφή για να καλύψει τις 
ανάγκες για τις οποίες προορίζεται,  δεν 
διαθέτει μπάρες για ΑμεΑ, έχει λίγες και 
πολύ μικρές αίθουσες, ενώ και σε αυτή 
τη περίπτωση ο εξαερισμός γίνεται μέσω 
φεγγίτη. «Κάθε χρόνο περιμένουμε τη 
μεταστέγαση του, μόνο διαβεβαιώσεις, 
αλλά χωρίς αποτέλεσμα» υπογραμμί-
ζει η κ. Ζανίκου. Από την πλευρά του ο 
κ. Μανδαλιανός εξηγεί πως ο δήμος έχει 
δρομολογήσει την λύση για το πρόβλη-

μα στέγασης του ΕΕΕΚ. Όπως ανέφερε 
στην karfitsa «το ΕΕΕΚ σκοπεύουμε να 
το κάνουμε στην οδό Ακαδήμου. Έχει 
βρεθεί ένα ακίνητο και βρισκόμαστε στο 
τελικό στάδιο της συμφωνίας του μισθώ-
ματος, ώστε να γίνει σε ένα δρόμο ακρι-
βώς παράλληλα της περιφερειακής, ένα 
πολύ ωραίο κτίριο».

Ο «πονοκέφαλος» 
της προσχολικής αγωγής 
Ο πονοκέφαλος όμως της σχολικής 

ανεπάρκειας στον Δήμο Κορδελιού Ευό-
σμου δεν τελειώνει στα παραπάνω, κα-
θώς ήρθε και η υποχρέωση της δίχρονης 
προσχολικής εκπαίδευσης, γεγονός που 
απαιτεί ακόμη περισσότερους χώρους 
για την κάλυψη των αναγκών. Στον δήμο 
έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες για να 
την ένταξη των περίπου 1.002 νηπίων 
σε αίθουσες. «Βρήκαμε κάποιες προ-
σωρινές λύσεις και τώρα περιμένουμε 
να έρθουν προκάτ οικήματα, τα οποία 
κολλάνε σε γραφειοκρατικές διαδικασί-
ες. Υπάρχουν πολλά πράγματα που ξε-
φεύγουν από το κουμάντο της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και πάνε σε γραφειοκρα-
τικές λαίλαπες της κεντρικής εξουσίας» 
εξηγεί ο κ. Μανδαλιανός. Ωστόσο, δεν το 
γεγονός ότι η λύση θα δοθεί με προκατ 
κατασκευές, δεν ικανοποιεί καθόλου την 
πλευρά των γονέων και κηδεμόνων.

Ο παράγων κορωνοϊός 
και η ανησυχία 
Όλα τα παραπάνω θα αποτελούσαν 

ένα τεράστιο πρόβλημα για την τοπική 
κοινωνία, το οποίο ωστόσο, όπως και γί-
νεται, θα χρόνιζε έως ότου βρεθεί κάποια 
ή καμία λύση. Η εμφάνιση του κορωνο-
ϊού δεν αφήνει όμως άλλα περιθώρια, 
καθώς έβγαλε το πρόβλημα στην επι-
φάνεια σε όλο του το μέγεθος και πλέον 
μπαίνει στη μέση ο παράγοντας υγεία, για 
τον οποίο δεν επιτρέπονται εκπτώσεις και 
χρονοτριβές. «Δεν είναι ανάγκη να φοβό-
μαστε τη μεταδοτικότητα του κορωνοϊού 
και την πιθανότητα ότι θα κολλήσει ο 
ένας τον άλλο , για να δούμε ότι οι αίθου-
σες δεν αερίζονται καλά . Αυτά θα έπρεπε 
να είχαν εντοπιστεί και λυθεί νωρίτερα», 
επισημαίνει ο Δήμαρχος , ο οποίος είναι 
και γιατρός. Διάχυτη η ανησυχία και στις 
τάξεις γονέων και κηδεμόνων. « Με την 
έναρξη του σχολικού έτους η αγωνία 
όλων των γονέων έχει εκτοξευτεί. Ειδικά 
με την πανδημία η κατάσταση έχει γίνει 
πολύ ανησυχητική. Κύρια ανησυχία μας 
είναι  ο τρόπος τη εκπαιδευτικής εργασί-

ας, πως θα γίνει;», ήταν τον σχόλιο της 
κ. Ζανίκου. 

Τα αιτήματα των γονέων 
και οι προτάσεις τους
Αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κη-

δεμόνων και συγχρόνως πρόταση για την 
αποσυμπίεση της κατάστασης στην σχο-
λική στέγη του δήμου είναι, η αξιοποίηση 
δημόσιων και ιδιωτικών χώρων με πρω-
τοβουλία του δήμου, όπως και δημοτι-
κών κτιρίων. Επίσης, ζητούν 15 μαθητές 
ανά σχολική αίθουσα, για την μείωση 
των πιθανοτήτων εξάπλωσης του ιού.

Οι ενέργειες του δήμου 
και οι λύσεις που έχει δρομολογήσει
Η διοίκηση του Δήμου παραδέχε-

ται το μέγεθος του προβλήματος με τον 
δήμαρχο Κλεάνθη Μανδαλιανό να εξη-
γεί στην karfitsa τις κινήσεις στις οποίες 
έχει ήδη προβεί ο δήμος ή πρόκειται να 
προβεί. «Κάναμε κάποιες επαφές, είδαμε 
τα προβλήματα. Θα γίνουν προσπάθειες 
με προκάτ αίθουσες για να διαχωριστούν 
κάποιοι χώροι των σχολείων πιο ευρύ-
χωροι σε αίθουσες, για να χωρέσουν τα 

παιδιά που ήταν στα υπόγεια», αναφέ-
ρει για να προσθέσει, πως υπάρχει και 
το σκεπτικό της ενοικίασης χώρων σχε-
τικά έτοιμων να υποδεχτούν κάποιους 
μαθητές, ώστε να αδειάσουν αίθουσες 
σε άλλα σχολεία. Ο κ. Μανδαλιανός δεν 
τάσσεται υπέρ των προσωρινών αυτών 
λύσεων και γι αυτό το λόγο τονίζει ως 
η μόνη λύση είναι η κατασκευή και-
νούργιων σχολείων. Στο πλαίσιο αυτό 
όπως γνωστοποιεί, «ήδη χτίζεται το 24ο 
Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου. Πρόκειται 
να δημοπρατηθεί το 25ο δημοτικό Ευό-
σμου, το οποίο θα ανεγερθεί σε περιοχή 
άνωθεν της περιφερειακής οδού. Επίσης, 
έχει δοθεί το «πράσινο φως» για την κα-
τασκευή του 7ου Γυμνασίου και 4ου Λυ-
κείου Ευόσμου. Η χρηματοδότηση των 
τριών τελευταίων σχολείων θα πραγμα-
τοποιηθεί με την μέθοδο της Σύμπραξης 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Ο 
κύριος Μανδαλιανός ζητά και μέσα από 
την karfitsa την κατανόηση των γονέων. 
«Δεν αποποιούμαστε τις ευθύνες μας, 
αλλά ζητάμε μια προσωρινή κατανόηση 
για την προσωρινή στέγαση», δηλώνει.

                                                                                                                                                 
Ελληνική Δημοκρατία                                                              Aρ.πρωτ.:16697 
Νομός Θεσσαλονίκης                                                             Ημερ/νία: 24-9-20 
Δήμος Ωραιοκάστρου  
Κομνηνών 76 Ωραιόκαστρο 
Τ.Κ.57013 
Τηλ. 2313304054 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο  Διαγωνισμό   για την 

προμήθεια  με τίτλο: «Προμήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου ».  

Προεκτιμούμενη αξία 150.000,00 €   συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.  

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας –τιμής. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  του 

συστήματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/16 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1 

2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα  26-10-2020 και ώρα 12:00μμ  

Aπαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους  2.419,35 ευρώ(2% επί της ΚΑ χωρίς ΦΠΑ). 

  Η παρούσα περίληψη και τα υπόλοιπα έγγραφα της σύμβασης, θα αναρτηθούν στη  

διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.  και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

www.oraiokastro.gr. 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/02016. 

                                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                                                       

                                                      ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ  
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Ο Γιάννης Ταχματζίδης μιλά για τα πεπραγμένα της θητείας του ενός έτους 
μετά την πανδημία αλλά και τη θεομηνία

Πετύχαμε νοικοκύρεμα 
του δήμου Λαγκαδά

Σ’ έναν μίνι - απολογισμό του πρώτου 
χρόνου της θητείας του στο δημαρχιακό 
θώκο, παρά τα προβλήματα που δημι-
ούργησαν η πανδημία του κορονοϊού, η 
εμφάνιση κρούσματος στο δημαρχείο και 
η πρόσφατη θεομηνία που άφησε πίσω 
της σημαντικές καταστροφές και πληγέ-
ντες, προχωρά ο δήμαρχος Λαγκαδά, Ιω-
άννης Ταχματζίδης, σε συνέντευξη που 
παραχώρησε στην εφημερίδα «Karfitsa».

Ο κ.Ταχματζίδης τονίζει πως ανέλαβε 
έναν δήμο «κυριολεκτικά στα κόκκινα» 
και πως κατάφερε να πετύχει το «νοικο-
κύρεμα του σε ικανοποιητικό, αλλά όχι 
επιθυμητό βαθμό». Στέκεται στα σχέδια 
για το επόμενο διάστημα, στη θωράκιση 
όλων των οικισμών του Λαγκαδά από 
ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και στο 
πώς θα αναδειχθούν τα ιαματικά λουτρά 
της περιοχής προσφέροντας τονωτική 
«ένεση» στην τοπική οικονομία.

Αναφορικά με την πανδημία δηλώνει 
πως δεν «αιφνιδιάστηκε» από την εμφά-
νιση του θετικού κρούσματος παρά το 
ότι μπήκε «λουκέτο» για κάποιες μέρες 
στο δημαρχείο Λαγκαδά καθώς υπήρχε η 
προετοιμασία για ένα τέτοιο ενδεχόμενο 
και τηρήθηκαν με αυστηρότητα όλα τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα.  

-Δήμαρχε, σας αιφνιδίασε η πρό-
σφατη εμφάνιση του κρούσματος κο-
ρονοϊού στον δήμο Λαγκαδά;

Με την αύξηση των κρουσμάτων σε 
όλη τη χώρα και από τη στιγμή που βρι-
σκόμαστε στο δεύτερο κύμα της πανδη-
μίας είναι μοιραίο, κάποια στιγμή, ο ιός 
να χτυπήσει και τη δική σου πόρτα. Ως 
γιατρός στο επάγγελμα δεν έχω μάθει 
να αιφνιδιάζομαι, ειδικά σε ότι αφορά 
τα θέματα της υγείας. Έτσι, δε θα χαρα-
κτήριζα αιφνιδιασμό την εμφάνιση του 
κρούσματος μέσα στο δημαρχείο γιατί 
είχαμε προετοιμαστεί από τον περασμένο 
Μάρτιο για κάθε ενδεχόμενο. Τηρήσα-

με με αυστηρότητα όλα τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα και σε συνεννόηση με τον 
ΕΟΔΥ αλλά και την Πολιτική Προστασία 
εφαρμόσαμε τα απαραίτητα μέτρα, αμέ-
σως μετά τη γνωστοποίηση του αποτε-
λέσματος. Απολύμανση σε όλους τους 
χώρους, τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού 
στους υπαλλήλους που εργάζονται στο 
κεντρικό κτίριο του Δημαρχείου και ανα-
στολή της λειτουργίας ορισμένων υπη-
ρεσιών μας για το κοινό, με στόχο την 
προστασία εργαζομένων και πολιτών. 
Οι συναλλαγές, ωστόσο, μπορούσαν να 
γίνουν είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω ΚΕΠ, 
είτε μέσω άλλων δημοτικών υπηρεσιών.   

Ο κορονοϊός επηρέασε την πορεία 
των έργων και την υλοποίηση των σχε-
δίων της δημοτικής αρχής; Είναι βέβαιο 
ότι η πανδημία πήγε αρκετά πράγματα 
πίσω σε ότι αφορά το σχεδιασμό ή την 
υλοποίηση έργων σε όλους του Δή-
μους. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστη-
μα ασχοληθήκαμε με τις επιπτώσεις της 
πανδημίας και τα μέτρα που θα έπρεπε 
να προσαρμόζονται σε καθημερινή βάση. 
Ήταν μια ευκαιρία όμως, εάν μπορεί να 
χρησιμοποιήσει κανείς τον όρο, να ανα-
δείξουμε το κοινωνικό πρόσωπο του Δή-
μου και το πετύχαμε.  

Παρά την πανδημία, ένα χρόνο μετά 
την ανάληψη των καθηκόντων πώς θα 
βαθμολογούσατε το έως τώρα έργο της 
διοίκησής σας; Είναι γνωστό ότι ο Δήμος 
μας είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος δή-
μος στην Ελλάδα με 47 χωριά. Αυτό από 
μόνο του αναδεικνύει τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει μια Διοίκηση. Επιπλέον, 
αναλάβαμε ένα δήμο που ήταν κυριολε-
κτικά στα κόκκινα. Η οικονομική βιωσι-
μότητα, η οργάνωση των υπηρεσιών και 
η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμι-
κού, η χρήση τεχνολογιών, οι υπηρεσίες 
προς τους δημότες, η έλλειψη θέσεων, 
αποτέλεσαν ένα μεγάλο πρόβλημα που 

θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί από τη νέα 
διοίκηση. Πρώτος στόχος το νοικοκύρε-
μα σε όλα. Κάτι που πετύχαμε σε ικανο-
ποιητικό, αλλά όχι επιθυμητό βαθμό. Το 
έργο μας θα αποτιμηθεί, συνολικά, όταν 
θα φτάσουμε στο σημείο που τα οφέλη 
της εξυγίανσης θα διαχέονται αλλά και 
θα γίνονται αντιληπτά από τους δημότες.

 Ποια είναι οι στόχοι για το επόμενο 
διάστημα; Σε ποιους τομείς της καθημε-
ρινότητας θα ρίξετε το βάρος; Λέγεται 
ότι πετυχημένος Δήμος είναι αυτός που 
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την καθη-
μερινότητα των δημοτών. Για να μιλήσω 

για το δικό μας δήμο πρέπει να γίνουν και 
γίνονται πολλά περισσότερα γιατί σε επι-
μέρους τομείς είμαστε πίσω. Στόχος μας 
είναι να αξιοποιήσουμε προγράμματα 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
αλλά και τον «Τρίτση» τόσο σε ότι αφο-
ρά την ψηφιοποίηση του δήμου αλλά και 
σε έργα υποδομών. Παράλληλα, προ-
χωρούμε σε δράσεις που αφορούν τον 
αγροδιατροφικό τομέα, αφού στο δήμο 
μας υπάρχει μεγάλη φυτική και ζωική 
παραγωγή, με την ανάδειξη των τοπικών 
προϊόντων.  

Μέσα στον Αύγουστο η περιοχή του 

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Η Ν  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ
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Λαγκαδά επλήγη από ακραία καιρικά 
φαινόμενα. Προχωρούν οι αποζημιώ-
σεις των πληγέντων και η θωράκιση 
του δήμου; Σε ότι αφορά τη θωράκιση 
του δήμου στο διάστημα πριν από τη θε-
ομηνία σε συνεργασία με την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποι-
ήσαμε διανοίξεις και καθαρισμούς της 
κοίτης και των πρανών χειμάρρων και 
ρεμάτων που είναι μεγάλο έργο, απομα-
κρύνθηκαν συσσωρευμένα φερτά υλικά 
και έγιναν αρκετές ενέργειες προστασίας 
της ευρύτερης περιοχής. Σήμερα και μετά 
από μια πρωτοφανή κινητοποίηση αν-
θρώπων και υπηρεσιών υλοποιείται ένα 
από τα μεγαλύτερα έργα που έχουν γίνει 
στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά, σε 
συνεργασία με την ΠΚΜ, της οποίας είχα-
με την αμέριστη βοήθεια και προσωπικά 
του Περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώ-
στα, και το οποίο θα ενισχύσει σημαντικά 
την αντιπλημμυρική προστασία μας αντι-
μετωπίζοντας αποτελεσματικά τις φυσι-
κές καταστροφές. Πρόκειται για παρεμ-
βάσεις, μεγάλης και μικρής έκτασης, σε 
περισσότερα από 14 διαφορετικά σημεία, 
ενώ παράλληλα εντοπίζονται και νέες 

προβληματικές περιοχές, οι οποίες αξι-
ολογούνται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες. 
Η διαδικασία για την κατάθεση αιτήσεων 
αποζημιώσεων από πολίτες και επιχει-
ρήσεις έχει ολοκληρωθεί πριν από λίγες 
ημέρες. Για την ταχύτερη καταβολή των 
αποζημιώσεων σε επιχειρήσεις, έχουμε 
αιτηθεί από την ΠΚΜ τη σύσταση πλέον 
της μιας επιτροπής που θα ελέγξει και θα 
αποτιμήσει τις καταστροφές. 

Πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε πε-
ραιτέρω τα Λουτρά Λαγκαδά, τα οποία 
φέτος λειτούργησαν με μέτρα λόγω της 
πανδημίας. Τα Ιαματικά Λουτρά Λαγκαδά 
είναι από τις πληττόμενες  επιχειρήσεις 
λόγω Covid-19 και κανείς δε γνωρίζει με 
ακρίβεια πως θα εξελιχθεί η κατάσταση 
τους επόμενους μήνες.  Στη διάρκεια, 
όμως, της καραντίνας μας δόθηκε η ευ-
καιρία να κάνουμε  ένα τεράστιο έργο 
στα Λουτρά, με μηδενικό κόστος, για να 
αλλάξουν εικόνα και να σταθούν όρθια. 
Νομιμοποιήθηκαν κτίρια που ήταν σε 
εκκρεμότητα δεκαετίες. Επανακτήθηκαν 
τα σήματα λειτουργίας τους, ανακαι-
νίσθηκαν χώροι και πισίνες και πολλά 
άλλα.  Στόχος μας είναι η προσέλκυση 

ιδιωτικών κεφαλαίων ώστε να δοθεί η 
ευκαιρία να αποκτήσουν την αίγλη που 
τα αξίζει αλλά και για να βοηθήσουν την 
τοπική οικονομία. 

100% 
EΚΠΤΩΣΗ 
100% 
EΚΠΤΩΣΗ 

η δύναµη στο Φυσικό Αέριο

ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΤΩΡΑΣυνδεθείτε ΤΩΡΑ 
στο δίκτυο του φυσικού αερίου

 Λάρισα: Φαρσάλων 219  Βόλος: Γ. Καρτάλη 32  Καρδίτσα: Ταλιαδούρου 18 Τρίκαλα: Συγγρού 33Θεσσαλία

οnlineΝέες οnline  

υπηρεσίες
(Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 20:00

& Σάββατο 09:00 - 15:00)

Θεσσαλονίκη     Μοναστηρίου 256 & Δ. Γληνού 

ΓΡΑΦΕΙΑ NEΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

συνέντευξη

Μετά από μια πρωτοφανή κινητοποίηση 
ανθρώπων και υπηρεσιών υλοποιείται ένα 
από τα μεγαλύτερα έργα που έχουν γίνει 
στην ευρύτερη περιοχή, σε συνεργασία με 
την ΠΚΜ, το οποίο θα ενισχύσει σημαντικά 
την αντιπλημμυρική προστασία μας 
αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις φυσικές 
καταστροφές.
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Αποκαλύψεις για μεθοδεύσεις με στόχο παχυλές αποζημιώσεις 
στη δίκη για τη δολοφονία Γραικού 

Τα κυκλώματα των επιδοτήσεων και τα 
«εμβόλια» για να αρρωσταίνουν τα ζώα 

«Την πατήσαμε, μας πήρανε χαμπά-
ρι». Συνομιλίες τέτοιου τύπου μεταξύ 
του κατηγορούμενου εμπόρου κρεάτων 
για τη δολοφονία του κτηνοτρόφου Δη-
μήτρη Γραικού και άλλων κτηνοτρόφων, 
αποκαλύπτονται η μία μετά την άλλη στη 
δίκη του 47χρονου για το πρωτοφανές 
έγκλημα. Το αντικείμενο των συνομιλιών 
δεν ήταν η εξαφάνιση του άτυχου κτηνο-
τρόφου, αλλά διάφορα τεχνάσματα με 
παρουσίαση ζώων σαν άρρωστα και την 
απόσπαση μεγάλων χρηματικών ποσών 
κυρίως από ευρωπαϊκά προγράμματα ως 
αποζημιώσεις ασθενειών ζωικού κεφα-
λαίου.  

«Είχα μάθει για διάφορες δουλειές 
του κατηγορούμενου. Άκουσα ότι ήθελε 
να αρρωστήσει τα ζώα για να πάρει επι-
δοτήσεις», κατέθεσε στη δίκη ο γιος του 
θύματος. Άλλωστε στον χώρο των κτη-
νοτρόφων της δυτικής πλευράς του νο-
μού Θεσσαλονίκης ο ρόλος του 47χρο-
νου εμπόρου κρεάτων ήταν γνωστός. 
«Έκανε ταχυδακτυλουργικά», έλεγε 
στην Karfitsa αστυνομικός μεταφέροντας 
περιγραφές κτηνοτρόφων όπως αυτές 
καταγράφηκαν σε ξεχωριστή εισαγγελι-
κή έρευνα που έγινε σε βάρος του κατη-
γορούμενου και άλλων κτηνοτρόφων.  

Στο περιβάλλον της δίκης, που συ-
νεχίζεται εδώ και ημέρες στο Μεικτό 
Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης και 
διακόπηκε για την προσεχή Δευτέρα, τα 
όσα συνέβαιναν στις φάρμες των ζώων 
για την απόσπαση μεγάλων ποσών απο-
ζημιώσεων, αποτελούν πλέον μόνιμο 
θέμα συζήτησης, αλλά και καταθέσεων. 
Όπως και το γεγονός ότι δύο κτηνίατροι 
καταγγέλθηκαν από τον κατηγορούμενο 
για χρηματισμό, συνελήφθησαν από τις 
εσωτερικές υποθέσεις το 2013 και τελι-
κά αθωώθηκαν. Υποστηρίζουν ότι τους 
παγίδευσε «φυτεύοντας» προσημειωμέ-
να χαρτονομίσματα σε μία τσάντα επειδή 
αποκάλυψαν ότι μεθόδευε να εμφανίσει 
μεγάλο αριθμό ζώων σαν άρρωστα.  

Η έρευνα για την εξαφάνιση του 
47χρονου κτηνοτρόφου, που οδήγησε 

στην αποκάλυψη του χώρου όπου θά-
φτηκε ο ίδιος και δίπλα το αυτοκίνητό 
του, ακολούθησε και μία παράλληλη 
πορεία. Ευρήματα που αφορούν τέτοια 
τεχνάσματα και μεθοδεύσεις για αποζη-
μιώσεις μεγάλων χρηματικών ποσών, 
παραδόθηκαν στον εισαγγελέα. Διατά-
χθηκε ξεχωριστή προκαταρκτική εξέ-
ταση και τελικά η υπόθεση τέθηκε στο 
αρχείο χωρίς να ασκηθούν διώξεις σε 
συγκεκριμένα πρόσωπα. Πληροφορίες 
όμως αναφέρουν ότι στη συγκεκριμένη 
δικογραφία περιλαμβάνονται συνομιλί-
ες που καίνε. Κτηνοτρόφος συζητά με 
συνάδελφό του για να καλέσουν τον κα-
τηγορούμενο, αναφέροντας ότι γνωρίζει 
όσο κανείς άλλος τον τρόπο για να εμφα-
νίσει τα ζώα του κοπαδιού σαν άρρωστα. 
Οι ίδιες πηγές έλεγαν ότι καταγράφηκαν 
συζητήσεις που περιγράφουν «εμβολια-
σμό» ζώων κατά τη διάρκεια της νύχτας, 
προκειμένου να πρήζονται συγκεκριμένα 
σημεία των σωμάτων τους και να δεί-
χνουν άρρωστα. «Φαίνεται ότι τους λέει 

πως πρέπει να βάλουν συγκεκριμένες 
ενέσεις στα ζώα, στα ίδια σημεία όπου 
έβαλαν προηγουμένως οι κτηνίατροι για 
να τεστάρουν αντισώματα. Με τα πρό-
σθετα «εμβόλια» το σημείο πρηζόταν και 
έτσι οι κτηνίατροι νόμιζαν πως το ζώο εί-
ναι πράγματι άρρωστο. Και έτσι ξεκινού-
σε η διαδικασία των αποζημιώσεων, της 
σφαγής τους και της αποζημίωσης.  

Όμως οι μεθοδεύσεις δεν πετύχαιναν 
πάντα. Στους κύκλους των κτηνιάτρων 
η «τεχνική» του εμπόρου κρεάτων είχε 
γίνει γνωστή, ειδικά όταν διαπίστωσαν 
πως σε ορισμένα κοπάδια τα ζώα είχαν 
πρηστεί από άλλη πλευρά απ’ αυτή που 
έβαλαν ενέσεις για αντισώματα. Κάποιοι 
μέσα στη νύχτα έκαναν λάθος… υπολο-
γισμούς. Τότε οι κτηνίατροι άρχισαν να 
υποπτεύονται πως κάτι συνέβαινε.  

 
Οι καταγγελίες 
για τους κτηνίατρους 
Η υπόθεση του 2013, όταν τρεις 

κτηνίατροι συνελήφθησαν ύστερα από 

καταγγελία του κατηγορούμενου για τη 
δολοφονία Γραικού ότι χρηματίστηκαν 
για να του δώσουν βεβαιώσεις για τη 
θανάτωση 119 ζώων του, έχει συζητηθεί 
έντονα στη δίκη που βρίσκεται σε εξέ-
λιξη. Όσα αναφέρονται στην αθωωτική 
απόφαση για τους δύο κτηνίατρους, κα-
θώς ο τρίτος είχε απαλλαγεί ήδη με βού-
λευμα και δεν παραπέμφθηκε σε δίκη, 
ήδη αναπτύσσονται στο Κακουργιοδικείο 
στη δίκη για τη δολοφονία. «Καταδει-
κνύει ότι ο έμπορος κρεάτων δεν έχει 
αναστολές στο να μετέλθει ακραία μέσα 
(τεχνάσματα) που στηρίζονται στη σκη-
νοθεσία υποτιθέμενων αξιόποινων πρά-
ξεων», σημειώνεται ακριβώς στην υπό-
θεση των κτηνιάτρων όπου ο σημερινός 
κατηγορούμενος είναι βασικός μάρτυρας 
κατηγορίας. 

Η δίκη των κτηνιάτρων θα επαναλη-
φθεί στις αρχές του επόμενου μήνα στο 
Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, καθώς 
παρά την αθώωση, εισαγγελέας άσκη-
σε έφεση θεωρώντας λανθασμένη την 
απόφαση. Ωστόσο οι συνήγοροί τους πι-
στεύουν ότι μετά τις αποκαλύψεις για τη 
δολοφονία, αλλά και τη μεθόδευση που 
ακολούθησε για την εξαφάνιση της σο-
ρού του κτηνοτρόφου όπως και του αυτο-
κινήτου του, η θέση των κτηνιάτρων ότι 
παγιδεύτηκαν είναι ενισχυμένη. Άλλω-
στε το πρωτόδικο δικαστήριο σκιαγραφεί 
τον χαρακτήρα του εμπόρου κρεάτων 
στη συγκεκριμένη υπόθεση. «Η συμπε-
ριφορά του υπήρξε έντονα παραβατική. 
Πέραν της μη τήρησης των μέτρων βιο-
ασφάλειας, προβαίνει σε παράνομες με-
τακινήσεις ζώων ακόμη και διαρκούντος 
του προγράμματος εκρίζωσης, σε παρά-
νομη απομάκρυνση ασθενών ζώων, σε 
κλοπές ενωτίων, σε παράνομη διάθεση 
γάλακτος για ανθρώπινη κατανάλωση 
άρρωστων ζώων, σε ψευδείς καταγγελί-
ες για δήθεν σε βάρος του ζωοκλοπές», 
σημειώνεται χαρακτηριστικά.
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Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ Κώστας Καραγκούνης στην karfitsa

Δεν θα παραβιάσουμε διεθνής συμφωνία για να 
κερδίσει μικροκομματικούς πόντους ο Τσίπρας

Αιχμηρός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα 
και για όσα ανέφερε σχετικά με τη Συμ-
φωνία των Πρεσπών , στην συνέντευξη 
τύπου που παραχώρησε στη Θεσσαλο-
νικη, εμφανίζεται ο Βουλευτής Αιτωλο-
ακαρνανίας της ΝΔ Κώστας Καραγκού-
νης. Ο κύριος Καραγκούνης εμφανίζεται 
επιφυλακτικός απέναντι στην αποκλι-
μάκωση που προχώρησαν οι Τούρκοι το 
τελευταίο διάστημα, ενώ αναφέρεται και 
στα αίτια του προσφυγικού-μεταναστευ-
τικού προβλήματος, αποδίδοντας ευθύ-
νες σε Τουρκία και Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης Αλέξης Τσίπρας στην πρόσφα-
τη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη, 
γνωστοποίησε πως θα ζητήσει ονομαστι-
κή ψηφοφορία στη Βουλή για την κύρω-
ση των συμφωνιών με την Βόρεια Μακε-
δονία και πως περιμένει 158 συγνώμες 
από τους βουλευτές της ΝΔ σε σχέση με 
τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τι απαντάτε, 
καθώς όπως φαίνεται ο κ.Τσίπρας αισθά-
νεται δικαιωμένος για τη Συμφωνία αυτή;

Είναι πραγματικά λυπηρό ότι ο αρχη-
γός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν 
καταλαβαίνει ότι τα κράτη δεσμεύονται 
από την τυπική νομιμότητα των διεθνών 
συμφωνιών. Και λέω τα κράτη, όχι οι κυ-
βερνήσεις. Κοιτάξτε τι γίνεται στη Βρετα-
νία αυτή τη στιγμή με την απόφαση του 
Μπόρις Τζόνσον να ψηφίσει νόμο που 
παραβιάζει προβλέψεις μίας διεθνούς 
συμφωνίας, δηλαδή της συμφωνίας που 
υπέγραψε η Βρετανία με την ΕΕ για την 
αποχώρηση της από αυτή. Ακόμα και το 
ίδιο το κόμμα του έχει επαναστατήσει 
εναντίον του Τζόνσον. Γιατί; Γιατί πρέπει 
να σεβόμαστε τις διεθνείς συμφωνίες και 
το διεθνές δίκαιο στο οποίο αυτές στη-
ρίζονται, γιατί αλλιώς το κράτος που τις 
παραβιάζει γίνεται κράτος τυχοδιώκτης 
και παρίας. Άρα, ο κύριος Τσίπρας βρί-
σκεται σε πλήρη σύγχυση. Η ΝΔ πάντοτε 
θα θεωρεί εθνικά επιζήμια τη συμφωνία 
των Πρεσπών γιατί όπως είπε ο ιδρυτής 

μας Κωνσταντίνος Καραμανλής, η Μακε-
δονία είναι και θα είναι πάντοτε ελληνική. 
Άλλο όμως αυτό και άλλο να αρχίσουμε 
να παραβιάζουμε διεθνείς συμφωνίες 
για να κερδίζει πόντους ο κύριος Τσίπρας 
στο μικροκομματικό χρηματιστήριο. 

Η πανδημία επιμένει, γεγονός που θα 
έχει επιπλέον οικονομικές επιπτώσεις. 
Μήπως χρειάζεται άμεσα και μετά τις 
πρόσφατες εξαγγελίες του πρωθυπουρ-
γού για μέτρα στήριξης, να υπάρξει και 
άλλη δέσμη μέτρων, βάση των εφεδρει-
ών στις οποίες επίσης αναφέρθηκε ο κ. 
Μητσοτάκης;

Δεν θα διαφωνήσω στη λογική και 
τη φιλοσοφία αυτού που λέτε και άλλω-
στε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός το έχει 
πει, η λογική μας είναι να βρισκόμαστε 
άμεσα και αποτελεσματικά δίπλα στον 
πολίτη είτε αυτό αφορά την πανδημία 
είτε και άλλες δοκιμασίες όπως έγινε με 
την πρόσφατη τραγωδία στην Καρδίτσα 
και τη Θεσσαλία γενικότερα. Όμως, για 
να απαντήσω και ολοκληρωμένα στην 
ερώτησή σας, θα πω ότι ειδικά για το 
θέμα της διαχείρισης της πανδημίας και 
των οικονομικών συνεπειών της, βρι-
σκόμαστε αυτή τη στιγμή που μιλάμε 

σε μία λεπτή και ευαίσθητη μεταβατική 
στιγμή. Μέσα στις επόμενες δύο εβδομά-
δες θα βγουν πολύτιμα συμπεράσματα 
για το ποια είναι η πορεία της πανδημίας 
εν όψει των μέτρων που έχουμε πάρει. 
Οπότε χρειάζεται λίγο υπομονή. Αλλά 
ένα είναι βέβαιο, η κυβέρνηση ήταν, είναι 
και θα είναι δίπλα στον πολίτη και στην 
κοινωνία που δοκιμάζεται.

Το προσφυγικό-μεταναστευτικό πα-
ραμένει ένα από τα μεγάλα ανοιχτά μέ-
τωπα που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρ-
νηση. Ποια είναι η λύση; 

Το έχω ξαναπεί, το μείζον θέμα με το 
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μεταναστευτικό δεν είναι οι υποδομές, 
δεν είναι το θέμα αν θα δημιουργήσουμε 
κλειστές ή όχι δομές και πότε. Γιατί αυτό 
δεν αντιμετωπίζει τα αίτια του προβλήμα-
τος. Και τα αίτια του προβλήματος έχουν 
να κάνουν αφενός με την συνεχιζόμενη 
είσοδος των μεταναστών και τη συμπε-
ριφορά της Τουρκίας που την υποθάλπει 
και αφετέρου με την άρνηση ορισμένων 
Ευρωπαϊκών χωρών να δεχθούν δίκαιη 
ανακατανομή του μεταναστευτικού φορ-
τίου. Και είναι σ ’αυτά τα μείζονα θέματα 
που η κυβέρνηση εστιάζει και νομίζω 
πολύ ορθά. Γιατί όταν εμείς έχουμε κάνει 
σημαία της διπλωματίας μας το θέμα της 
Τουρκίας, το κάνουμε γιατί ο έλεγχος της 
Τουρκίας είναι κλειδί και για το μετανα-
στευτικό. Όσο για την ανακατανομή του 
φορτίου, είδατε ότι προ ημερών η Γερ-
μανία δέχθηκε να μοιραστεί ένα μέρος 
του βάρους που αντιμετωπίζει η Ελλάδα 
ειδικά με τους ασυνόδευτους ανήλικους, 
πράγμα που σημαίνει ότι η κυβέρνηση 
στο θέμα του μεταναστευτικού φροντίζει 
όχι μόνο για τις υποδομές αλλά και για τα 
μείζονα αίτια του προβλήματος τα οποία 
και μόνα μπορούν πραγματικά να το πε-

ριορίσουν.
Η Τουρκία αποκλιμακώνει το τελευ-

ταίο διάστημα, με αποτέλεσμα να έρχε-
ται πιο κοντά το ενδεχόμενο έναρξης 
διερευνητικών επαφών. Ωστόσο, ποια 
θα μπορούσε να είναι για τη χώρα μας η 
δικλείδα ασφαλείας στην περίπτωση που 
ο Ερντογάν επιστρέψει στις προκλήσεις;

Τα πισωγυρίσματα και η αντιφατική 
συμπεριφορά αποτελούν πάγιο χαρακτη-
ριστικό της τουρκικής πολιτικής, οπότε 
ναι η Τουρκία ανά πάσα στιγμή μπορεί 
να αλλάξει τη συμπεριφορά της και από 
αρνί να γίνει λύκος, αυτά τα ξέρουμε εδώ 
και δεκαετίες. Οπότε οι δικλείδες ασφα-
λείας είναι οι μόνιμες δικλείδες ασφαλεί-
ας της ελληνικής πολιτικής, επίσης εδώ 
και δεκαετίες. Είναι οι αξιόμαχες ένοπλες 
δυνάμεις μας, είναι οι συμμαχίες με την 
Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τη πλειονότητα της 
διεθνούς κοινότητας που πιστεύει στο 
νόμο, είναι ο πατριωτισμός των Ελλή-
νων και τελικά μεγαλύτερο όπλο είναι 
ότι το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Και 
όταν μιλάτε για διερευνητικές επαφές 
δίνετε ήδη την απάντηση. Διότι ο κόσμος 
πολλές φορές δεν το κατανοεί πλήρως 

αλλά διερευνητικές επαφές δεν σημαίνει 
διάλογος επί των ουσιαστικών διαφο-
ρών. Μέχρι να φτάσουμε εκεί η Τουρκία 
θα υποχρεωθεί να δώσει πολλές φορές 
εξετάσεις και να τις περάσει όλες με άρι-

στα, αλλιώς θα ξαναβρεθεί εκεί που εδώ 
και δεκαετίες βρίσκεται, δηλαδή στον 
τυχοδιωκτισμό και στην αυτοπαγίδευση 
μιας χώρας που στο διεθνές πεδίο χάνει 
διαρκώς φίλους.

συνέντευξη

Τα αίτια του προσφυγικού – μεταναστευτικού 
έχουν να κάνουν αφενός με την συνεχιζόμενη 
είσοδος των μεταναστών και τη συμπεριφορά 
της Τουρκίας που την υποθάλπει και αφετέρου 
με την άρνηση ορισμένων Ευρωπαϊκών 
χωρών να δεχθούν δίκαιη ανακατανομή του 
μεταναστευτικού φορτίου
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Από τη Θεσσαλονίκη ξετυλίγεται το κουβάρι της διακίνησης στο νησί του πλούτου 

Η δίωξη ναρκωτικών έκανε... 
διακοπές στη Μύκονο 

Η «Φάμπρικα» είναι ένα εμβλημα-
τικό τρίγωνο της Χώρας της Μυκόνου. 
Από εκεί ξεκινούν οι βόλτες για το ηλιο-
βασίλεμα στους ανεμόμυλους και στη 
Μικρή Βενετία και εκεί καταλήγουν τα 
ολονύχτια γλέντια από τα σοκάκια του 
νησιού. Από εκεί ξεκινούν και τα μεγάλα 
deal των ναρκωτικών που καταλήγουν 
σε πελάτες είτε φημισμένων μπαρ είτε 
πολυτελών διαμερισμάτων. Άλλωστε 
είναι γνωστό τοις πάσι πως μαζί με τον 
πλούτο στο νησί των ανέμων διακινού-
νται ναρκωτικά όλων των ειδών, κυρίως 
κοκαΐνη. 

Το απόστημα της διακίνησης άρχισε 
να σπάει το φετινό καλοκαίρι. Η δίωξη 
ναρκωτικών Θεσσαλονίκης σε συνεργα-
σία με το λιμεναρχείο της Μυκόνου από 
τον Ιούνιο ακόμη και παρά την περιορι-
σμένη κίνηση λόγω κορωνοϊού, κατά-
φεραν τρία μεγάλα «χτυπήματα» στους 
εμπόρους του θανάτου. Και ένα τέταρτο 
στη γειτονική Σαντορίνη, όπου επίσης 
υπάρχει παρόμοιο πρόβλημα διακίνη-
σης. «Είναι μύθος ότι οι ντόπιοι και οι 
επιχειρηματίες κάνουν τα στραβά μάτια. 
Όλοι θέλουν να φύγουν τα ναρκωτικά 
από το νησί, ξέρουν ότι δημιουργούνται 
προβλήματα», έλεγε στην Karfitsa στέ-
λεχος της ΕΛ.,ΑΣ. που γνωρίζει τις συγκε-
κριμένες υποθέσεις.  

Όλα ξεκίνησαν από την επιχείρηση 
του λιμεναρχείου Μυκόνου στις αρχές 
του περασμένου Ιουνίου. Η πληροφορία 
είχε φτάσει νωρίτερα και άνδρες του λι-
μενικού έκαναν στοχευμένους ελέγχους 
στην έξοδο του καραβιού. Η άφιξη ενός 
28χρονου Αλβανού κινητοποίησε τα 
μέλη της δίωξης του λιμεναρχείου. Με 
τη βοήθεια του εκπαιδευμένου σκύλου 
στον εντοπισμό ναρκωτικών βρέθηκαν 
1,3 κιλά κοκαΐνης μέσα στην κονσόλα 
ενός playstation. Η πρώτη κίνηση είχε 
γίνει.  

«Η Μύκονος είναι δικιά τους», έλεγε 
χαρακτηριστικά μέλος της δίωξης ναρ-
κωτικών που παρακολουθεί τα deal του 

θανάτου που γίνονται στο πιο διάσημο 
νησί του κόσμου. Εξηγεί πως οι έμποροι 
ναρκωτικών που είναι εγκατεστημένοι 
τον χειμώνα στην Αθήνα, έχουν αναλάβει 
τη διακίνηση στους επισκέπτες της Μυ-
κόνου και μένουν στο νησί όλη την τουρι-
στική περίοδο. Και εισπράττουν τεράστια 
χρηματικά ποσά. «Στη Μύκονο, όπως και 
στη Σαντορίνη διακινούνται μεγάλες πο-
σότητες κοκαΐνης. Γίνεται χαμός, όμως 
όλοι θέλουν να καθαρίσουν τα νησιά και 
να μείνει ο καθαρός τουρισμός που είναι 
ούτως ή άλλως ποιοτικός», τόνιζαν στην 
Karfitsa πρόσωπα που γνωρίζουν.  

 

Ανέλαβε η Θεσσαλονίκη  
Το δεύτερο βήμα έγινε ύστερα από 

πληροφόρηση των μελών της δίωξης 
ναρκωτικών Θεσσαλονίκης. Μέλη του 
τμήματος γενικών υποθέσεων έφτασαν 
στο νησί και σε συνεργασία με το δρα-
στήριο τμήμα της δίωξης ναρκωτικών 
του τοπικού λιμενικού συνέλαβαν στις 
30 Ιουλίου έναν 40χρονο Αλβανό που 
θεωρείται ένας εκ των «εγκεφάλων» δι-
ακίνησης ποσοτήτων κοκαΐνης στο νησί. 
Μαζί του συνελήφθησαν και άλλοι τέσ-
σερις ομοεθνείς του που κατηγορούνται 
κατά περίπτωση για διακίνηση, καθώς οι 
αστυνομικοί βρήκαν μέσα σε ηλεκτρική 
κουζίνα ποσότητα 733 γραμμαρίων κο-
καΐνης σε τρία δέματα.  

Οι έμποροι ναρκωτικών τοποθέτησαν 
εκεί τα τρία δέματα, με στόχο από τα μο-
νωτικά υλικά της ηλεκτρικής κουζίνας 
να μην εντοπίζονται από εκπαιδευμένους 

σκύλους ή να μην κινούν υποψίες για τη 
μεταφορά των ποσοτήτων ναρκωτικών. 
Στην κατοχή του 40χρονου βρέθηκαν 
όμως δύο μπλοκ ιδιόχειρων σημειώσε-
ων που φαίνεται ότι αφορούσαν δοσολη-
ψίες μεταξύ εμπόρων ναρκωτικών στο 
νησί. Τα «χτυπήματα» όμως της δίωξης 
δεν σταμάτησαν εκεί. Ακολούθησε λί-
γες ημέρες αργότερα και τρίτη έφοδος 
της δίωξης ναρκωτικών Θεσσαλονίκης 
με έρευνες σε συνεργασία με τους λι-
μενικούς του νησιού. Αυτή τη φορά, στις 
9 Σεπτεμβρίου, βρέθηκαν μπροστά σε 
ένα σούπερ μάρκετ ναρκωτικών. Συνε-
λήφθησαν ένας 37χρονος Αλβανός ο 
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οποίος σε συνεργασία με έναν 35χρονο 
Έλληνα είχαν… ανοίξει το «κατάστημα». 
Ο Αλβανός θεωρείται κεντρικό πρόσωπο 
στη διακίνηση ναρκωτικών όλων των 
ειδών στο νησί και γνωστός μεταξύ αρ-
κετών θαμώνων διάσημων μπαρ. Στο 
σπίτι του, όπως και στο σπίτι του 35χρο-
νου Έλληνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
διάφορα είδη ναρκωτικών. Συγκεκριμέ-
να, όπως είχε ανακοινωθεί την περίοδο 
εκείνη βρέθηκαν 585 γραμμάρια κοκαΐ-
νη, 432 γραμμάρια MDMA του ναρκωτι-
κού των πάρτι και βασικού συστατικού 
του Έκσταση. Επίσης κατασχέθηκαν 8,5 
κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 166 γραμ-
μάρια κεταμίνης, αλλά και 61 γραμμάρια 
TUCIBI, του κατασταλτικού φαρμάκου 
της «υψηλής κοινωνίας». Ακόμη βρέθη-
καν 1.394 χάπια έκσταση, 62 γραμμάρια 
τρίμματος ναρκωτικού χαπιού, ενώ οι 
πωλήσεις γίνονταν είτε με ηλεκτρονική 
ζυγαριά ακριβείας - κατέσχεσαν τέσσε-
ρις οι αστυνομικοί - είτε με δοσομετρητή 
που επίσης βρέθηκε. Στην κατοχή του 
αλλοδαπού κατασχέθηκε το ποσό των 
180.000 ευρώ, που δείχνει ότι οι πωλή-
σεις ήταν αυξημένες παρά τη μειωμένη 
φετινή κίνηση στο νησί. 

ρεπορτάζ

Η Σαντορίνη και τα… κότερα 
Ο κύκλος των ερευνών αυτής της 

περιόδου ολοκληρώθηκε προ ημε-
ρών με τη σύλληψη τριών νεαρών, 
δύο αντρών και μίας γυναίκας στη 
Σαντορίνη, πάλι από αστυνομικούς 
της δίωξης ναρκωτικών Θεσσαλονί-
κης και τους λιμενικούς της Μυκόνου, 
σε συνεργασία με τους αστυνομικούς 
του τμήματος Θήρας. Στην κατοχή 
τους βρήκαν ένα δέμα με σχεδόν 100 
γραμμάρια κοκαΐνης που είχαν κρύψει 
μέσα σε κασετίνα με μάρκες καζίνου. 
Πιστεύεται από τις διωκτικές αρχές ότι 
τα ναρκωτικά που κατηγορείται ότι πα-
ρέλαβε ο 29χρονος συλληφθείς προ-
ορίζονταν για παρέα που σκόπευε να 
ανοίξει καρέ με χρήματα σε βίλλα του 
νησιού. Οι έρευνες έφτασαν σε 30χρο-
νο ο οποίος θεωρείται εγκέφαλος της 
συγκεκριμένης διακίνησης και σε μία 
κοπέλα. Κατασχέθηκαν ακόμη 10,6 
γραμμάρια κοκαΐνης, 5 γραμμάρια χα-
σίς και ποσό 6.600 ευρώ προερχόμενα 
από εμπόριο ναρκωτικών, όπως ανα-
κοινώθηκε από την αστυνομία. 

Τα δύο συγκεκριμένα νησιά, ειδικά 
όμως η Μύκονος, έχουν απασχολήσει 
στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές και 
μάλιστα με συλλήψεις προσώπων που 
έχουν… επιφάνεια και είναι διάσημοι. 
Πολυσυζητημένες είναι οι συλλήψεις 
που έγιναν σε κότερα τα οποία μπάρ-
καραν στις μαρίνες της Μυκόνου ή 
κοντά σε διάσημες παραλίες γεμάτες 
με μοντέλα και γνωστά ονόματα της 
παγκόσμιας σόου μπιζ.  

Πρόσφατα μάλιστα η αγγλική εφη-
μερίδα Sun, με αφορμή τη σύλληψη 
του διεθνούς φήμης Βρετανού πο-
δοσφαιριστή Χάρι Μαγκουάιρ για συ-
μπλοκή με αστυνομικούς, αναφέρθη-
καν στη δράση κακοποιών στοιχείων 
στο νησί, ειδικά από την Αλβανία. Παρ’ 
ότι όπως προέκυψε από τα στοιχεία 
της αστυνομικής έρευνας ο Βρετανός 
άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν 
είχε καμία αντιπαράθεση με Αλβανούς 
κακοποιούς που όπως έλεγε ήθελαν 
να δώσουν στην αδερφή του το ναρ-
κωτικό του βιασμού, αλλά ήταν απο-

κυήματα της φαντασίας του για να 
δικαιολογήσει τη στάση του, ωστόσο η 
πραγματικότητα για τους κακοποιούς 
από τη γειτονική χώρα και τη δράση 
τους στη Μύκονο είναι μία πραγματι-
κότητα. Από την άλλη βέβαια, στο νησί 
ζουν εκατοντάδες Αλβανοί μετανάστες 
που απασχολούνται ως εργάτες σε 
βίλες πλουσίων και μάλιστα παραμέ-
νουν όλο το χρόνο στη Μύκονο και στη 
Σαντορίνη, ως φύλακες των περιουσι-
ών.  

«Δεν είναι μόνον η Μύκονος όπου 
δραστηριοποιούνται. Έχει φανεί ότι οι 
Αλβανοί που ασχολούνται με τα ναρ-
κωτικά έχουν απλωθεί σε όλη την Ελ-
λάδα. Από την καλλιέργεια χασίς στη 
δυτική Ελλάδα, στη διακίνηση από τα 
περάσματα των συνόρων και στην ει-
σαγωγή ηρωίνης από την Τουρκία, μέ-
χρι τη διακίνηση ποσοτήτων εκεί, στη 
Μύκονο και στη Σαντορίνη», εξηγούσε 
αστυνομικός που έχει υπηρετήσει στη 
δίωξη ναρκωτικών. «Με λίγα λόγια εί-
ναι παντού», κατέληξε. 
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Για δυσάρεστη απόφαση κάνει λόγο ο δήμος Θεσσαλονίκης

Αναβάλλονται όλοι 
οι αγώνες δρόμου λόγω covid

Με τα ...παπούτσια στο χέρι μένουν 
οι αθλητές και οι αθλήτριες του δρο-
μικού κινήματος καθώς αναβάλλονται 
όλοι οι αγώνες, οι ημιμαραθώνιοι και 
μαραθώνιοι που επρόκειτο να πραγμα-
τοποιηθούν το επόμενο διάστημα στην 
πόλη της Θεσσαλονίκης. Την απόφαση 
της αναβολής γνωστοποίησε προς τους 
διοργανωτές η διοίκηση του κεντρικού 
δήμου, στο πλαίσιο των μέτρων για τον 
περιορισμό διασποράς του κορονοϊού 
και διαφύλαξης της δημόσιας υγείας.

Πρώτο «θύμα» έπεσε το 3ο Olympic 
Day Run που ήταν προγραμματισμένο να 
διεξαχθεί το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, 
από το Ολυμπιακό Μουσείο της Θεσσα-
λονίκης με αγώνες δρόμου 10 χλμ, 5 
χλμ και 1,5 χλμ για οικογένειες και δη-
μοτικά σχολεία. Στην ίδια διοργάνωση θα 
έτρεχαν επίσης Ολυμπιονίκες, Παραολυ-
μπιονίκες και άλλοι σημαντικοί αθλητές 
με αφετηρία τη Λεωφόρο Μ.Αλεξάνδρου 
και πορεία μέσα από κεντρικούς δρό-
μους, στενά της πόλης και το παραλιακό 
μέτωπο.

Ανάλογη θα είναι και η μοίρα του 
9ου Διεθνή Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου 
που είναι προγραμματισμένος για τις 17 
Οκτωβρίου και διοργανώνεται από τον 
ΜΕΑΣ Τρίτων με τη θεσμική συνεργασία 
του δήμου Θεσσαλονίκης. Και στους 
δύο παραπάνω αγώνες, όπως επίσης 
και στον 15ο διεθνή μαραθώνιο «Μέγας 
Αλέξανδρος» που επρόκειτο να διεξα-
χθεί τον περασμένο Απρίλιο αλλά λόγω 
του lockdown αναβλήθηκε, συμμετέ-
χουν κάθε χρόνο χιλιάδες αθλητές και 
αθλήτριες, όλων των ηλικιών, όχι μόνο 
από τη Θεσσαλονίκη αλλά ολόκληρη τη 
χώρα και το εξωτερικό.

«Η αναβολή των διοργανώσεων εί-
ναι μια δυσάρεστη απόφαση που σίγουρα 
στεναχωρεί όλους τους εμπλεκόμενους. 
Οι παραπάνω διοργανώσεις θα οριστούν 
σε νέες ημερομηνίες πάντοτε σε συνεν-
νόηση και συνεργασία με τις αρμόδιες 
αρχές της Πολιτείας και έχοντας ως πρώ-

το μέλημα την τήρηση όλων των περι-
οριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης 
της νόσου Covid-19», τονίζεται σε σχετι-
κή ανακοίνωση του δήμου.

Στις ιστοσελίδες τους, οι Οργανωτικές 
Επιτροπές ενημερώνουν τους αθλητές 
για τις τελευταίες εξελίξεις με τα μέτρα 
που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας, καθώς ήδη έχουν υπάρ-
ξει από το προηγούμενο διάστημα αμέ-
τρητες προεγγραφές συμμετοχής από 
τους ενδιαφερόμενους και γνωστοποι-
ούν πως θα διεξαχθούν μόλις ομαλο-
ποιηθεί ο ρυθμός διασποράς του ιού και 
αρθούν τα περιοριστικά μέτρα που ανα-
κοινώθηκαν από την πλευρά του δήμου 
Θεσσαλονίκης και των αρμόδιων υγειο-
νομικών αρχών. 

Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Εθε-
λοντισμού και Νεολαίας, Πέτρος Λεκά-
κης, με δηλώσεις του στην εφημερίδα 
«Karfitsa» τονίζει πως οι αγώνες δεν 

ακυρώνονται αλλά αναβάλλονται καθώς 
βασικός στόχος τη δεδομένη χρονική 
στιγμή είναι η διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας λόγω του κορονοϊού. Μάλιστα, 
ανακοινώνει πως οι νέες ημερομηνίες 
για τη διεξαγωγή των διοργανώσεων 
είναι ανοιχτές -εξετάζεται το ενδεχόμενο 
του Νοεμβρίου- και πάντα σε συνεννόη-
ση με τις αρχές της Πολιτείας. ‘Οπως είπε 
ο κ.Λεκάκης, οι αθλητικές διοργανώσεις 
θα πρέπει να είναι ασφαλής για να δίνουν 
χαρά και χρώμα στη Θεσσαλονίκη και αι-
σιοδοξία για το μέλλον.

«Εμείς είμαστε δίπλα στο δρομικό κί-
νημα, το οποίο αποφέρει πολλαπλά οφέ-
λη στην πόλη και ελπίζουμε ότι σύντομα 
θα μπορούμε να φτιάξουμε μια γιορτή 
για τη Θεσσαλονίκη, όπως της αξίζει», 
πρόσθεσε ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού. 

Υπενθυμίζεται πως φέτος για πρώτη 
φορά ο δήμος Θεσσαλονίκης είχε κατα-
φέρει να εξασφαλίσει αντισταθμιστικά 

οφέλη για την πόλη από τη διοργάνωση 
του μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος» 
και του διεθνούς νυχτερινού ημιμαρα-
θωνίου. Πιο συγκεκριμένα, ένα ποσοστό 
από τις χορηγίες που λαμβάνουν οι διορ-
γανωτές θα περνούσε στον δήμο και ει-
δικότερα στο κομμάτι των συντηρήσεων 
αθλητικών χώρων. 

Στις σκέψεις πάντως είναι, ανάλογα 
και με το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία 
το επόμενο διάστημα, το 3ο Olympic Day 
Run να πραγματοποιηθεί αρχές Νοεμβρί-
ου, ενώ για το νυχτερινό ημιμαραθώνιο 
και τον μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος» 
να γίνουν οι διοργανώσεις σε δύο διή-
μερα ώστε να «σπάσει» ο αριθμός των 
αθλητών και να μη σημειωθεί σε καμία 
περίπτωση η κοσμοσυρροή των προη-
γούμενων ετών. Ωστόσο, όλα θα εξαρ-
τηθούν από το νέο στάδιο του κορονοϊού 
και φυσικά τη μεταδοτικότητα του.
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opinion

Αγαπητοί φίλοι μου μετά και το πέρασμα 
του «Ιανού» αυτών των ακραίων καιρικών 
φαινομένων, αναρωτιόμουν τι τελικά φταίει 
στην πανέμορφη κατά τα άλλα Ελλάδα μας,  
και συμβαίνουν τέτοιες ατυχίες. Μάνδρα, 
Μάτι, Εύβοια, Κρήτη, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, 
Χαλκιδική , Πελοπόννησος και  πολλά άλλα 
μέρη που θα πληγούν ίσως και αύριο σε μια 
νέα κακοκαιρία, σε ένα νέο καιρικό φαινόμε-
νο, σε μια νέα πυρκαγιά ή σεισμό. 

Είναι απορίας άξιον με πόση ελαφρότη-
τα αντιμετωπίζουμε την πρόληψη, απορρί-
πτουμε την σωστή δημιουργική σκέψη και 
δεν εκμεταλλευόμαστε τον πανέξυπνο τρό-
πο μέσω της ασφάλισης, να διαφυλάξουμε 

την περιουσία μας σε όλα αυτά τα κα-
θόλα πλέον πιθανά ενδεχόμενα που 
συμβαίνουν αρκετά συχνά.

Μετά από κάθε ζημία οι περισσό-
τεροι ψάχνουν για θύματα, για ελπί-
δα, για αποζημιώσεις από το κράτος 
και άμεσα φυσικά.  Στην Χαλκιδική το 
2019 στον τυφώνα οι πληγέντες ακό-
μα δεν έχουν αποζημιωθεί οικονομικά 
πλήρως για πολλούς λόγους που δεν 
είναι της παρούσης και ήδη πέρασε το 
καλοκαίρι του 2020 με κορονοιό.  

Ας κλείσουμε τα μάτια μας και ας 
ονειρευτούμε λοιπόν τι θα γινόταν 
αν είχαμε έναν κορυφαίο συνεργάτη 
Ασφαλιστικό σύμβουλο όπου θα είχα-
με συζητήσει ενδελεχώς ότι μας φοβί-
ζει και προβληματίζει. Θα είχαμε συμ-
φωνήσει να έχουμε πλήρη κάλυψη για 
όλα τα παραπάνω με το ανάλογο μικρό 
ασφάλιστρο και θα κοιμόμασταν ήσυ-
χοι κάθε βράδυ. Θα είχαμε ασφαλίσει 
την περιουσία μας κατά παντός κιν-
δύνου φωτιάς , πλημμύρας , φυσικών 
φαινομένων, κλοπής και πολλών άλ-
λων καλύψεων και δεν θα μας ένοιαζε 
αν ποτέ είμαστε οι άτυχοι που θα πλη-
γούν από κάποια θεομηνία ή οποιαδή-
ποτε άλλη αιτία. 

Είναι, εν έτη 2020, τραγικό να μην 
έχουμε αλλάξει ακόμα νοοτροπία και 
αντίληψη και να περιμένουμε από το 
κράτος να κάνει τα αυτονόητα, όταν 
εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα να προ-

στατεύσουμε την περιουσία μας που με τόσο 
κόπο και ιδρώτα δημιουργήσαμε. 

Αλήθεια αναρωτήθηκε ποτέ κανείς γιατί 
όλες οι μεγάλες εταιρείες παγκοσμίως εί-
ναι ασφαλισμένες για τις διαδικασίες τους, 
την περιουσία τους, το προσωπικό τους 

κτλ; Επίσης όλοι οι διάσημοι παγκοσμίως 
σε οποιονδήποτε τομέα οικονομικό-πολιτι-
κό-κοινωνικό κτλ έχουν πάνω από τρία με 
τέσσερα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Πιστέψτε 
με δεν είναι γιατί είναι πλούσιοι όπως πολ-
λοί θα φανταστήκατε. Απλά υπάρχει η ευθι-
ξία, η παιδεία, η ασφαλιστική συνείδηση και 
η ατομική ευθύνη ότι δηλαδή έχουν με κόπο 
δημιουργήσει να μην το αφήνουν στην τύχη.  

Άλλωστε οι αρχαίοι μας και ειδικά ο Αι-
σχύλος το έλεγε ότι σοφός είναι ο γνωρίζων 

Χρήσιμα. Και στην σημερινή μας εποχή σο-
φός είναι αυτός που έχει κορυφαίο ασφαλι-
στικό σύμβουλο για συνεργάτη για να γνω-
ρίζει πάντα τα χρήσιμα και τις λύσεις που 
προστατεύουν τόσο την περιουσία τους όσο 
και την ζωή τους. 

*Ο Λεωνίδας Ντόβας είναι εξειδικευ-
μένος Ασφαλιστικός Σύμβουλος Ζωής και 
Αποταμίευσης με μεταπτυχιακό στη Διοί-
κηση Υπηρεσιών καθώς και διακεκριμέ-
νος I.R.M.A. Specialist

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ : τελικά ποιος φταίει ;

Τ Ο Υ  Λ Ε Ω Ν Ι Δ Α 
Ν Τ Ο Β Α * 

Εν έτη 2020, 
είναι τραγικό 

να μην έχουμε 
αλλάξει ακόμα 

αντίληψη και 
να περιμένουμε 

από το κράτος 
να κάνει τα 

αυτονόητα, όταν 
εμείς δεν έχουμε 

κάνει τίποτα να 
προστατεύσουμε 

την περιουσία 
μας 
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Αναμένεται  λευκός καπνός  από τις διαπραγματεύσεις κυβέρνησης - επενδυτή 
για τα μεταλλεία της Κασσάνδρας 

«Ελληνικός Χρυσός»: Επένδυση 2,1 
δισεκατ ευρώ στα σκαριά 

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την έναρξη 
των διαπραγματεύσεων, το νέο επενδυτι-
κό σχέδιο της «Ελληνικός Χρυσός» βαί-
νει προς τελική κύρωση καθώς οι συζη-
τήσεις μεταξύ Κυβέρνησης και επενδυτή  
έχουν ωριμάσει και όλα δείχνουν πως η 
τελική συμφωνία είναι πολύ κοντά με τις 
δύο πλευρές να βρίσκουν κοινό τόπο. 

Τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο 
και οι επενδυτές  έχουν αποφασίσει την 
σύνταξη μιας «αμοιβαίως επωφελούς 
για την Πολιτεία και την εταιρεία» όπως 
αναφέρουν στην karfitsa πηγές της Ελ-
ληνικός Χρυσός Α.Ε,  αναθεωρημένη και 
επίκαιρη σύμβαση παραχώρησης που να 
διασφαλίζει αυξημένα  περιβαλλοντικά,  
κοινωνικά και οικονομικά οφέλη  και να  
εγγυάται την προστασία της επένδυσης 
με συγκεκριμένες νομικές δικλείδες, από 
αστάθμητους παράγοντες που θα μπο-
ρούσαν να παρακωλύσουν την αδειοδό-
τηση και να ανακόψουν την απρόσκοπτη 
υλοποίηση του έργου σε όλες τις φάσεις 
του. 

Ισχυρό χαρτί η μείωση 
του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος 
Η «Ελληνικός  Χρυσός Α.Ε» , όπως 

ανέφεραν πηγές της εταιρείας στην 
karfitsa, έχει δεσμευτεί με αυξημένα 
αντισταθμιστικά οφέλη και με αυξημένα 
μεταλλευτικά τέλη (royalties) προς το 
ελληνικό κράτος καθώς και με την κα-
τασκευή  εμβληματικών αναπτυξιακών  
έργων  για την τοπική κοινωνία και αύξη-
ση των θέσεων εργασίας σε σύγκριση με 
το υπάρχον σχέδιο του 2006.

Παράλληλα έχει εγγυηθεί για την 
προστασία του περιβάλλοντος προάγο-
ντας  και σε αυτό το επενδυτικό σχέδιο 
την τεχνολογία – μέθοδο της  ξηρής 
απόθεσης, που εφαρμόζεται ήδη στον 
Κοκκινόλακα  που θα μειώσει  το περι-
βαλλοντικό αποτύπωμα του έργου έως 
40%.  Η μέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται 
από την εταιρεία ως η πλέον σύγχρονη 
τεχνολογικά μέθοδος που κατασκευά-

στηκε  και λειτουργεί για ασφαλή  διαχεί-
ριση και εναπόθεση των μεταλλευτικών 
καταλοίπων  από τις εγκαταστάσεις της 
Ολυμπιάδας και του Στρατωνίου στην 

περιοχή του Μαντέμ Λάκκου με απόλυτη 
προστασία του περιβάλλοντος. 

Όπως ανέφεραν πήγες της εταιρείας 
στην Karfitsa,  το αναθεωρημένο επεν-

δυτικό σχέδιο της Eldorado Gold που 
πλέον έχει γίνει ο μοναδικός επενδυτής 
της «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε»,  προβλέ-
πει ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάν-

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Α  Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Υ
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ρεπορτάζ
δρας σε χρονικό ορίζοντα 25ετίας με την 
ολοκλήρωση του έργου των Σκουριών 
και την αναβάθμιση ενεργών μεταλλεί-
ων Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών. 
Τα βασικά μέρη του έργου είναι το ερ-
γοστάσιο εμπλουτισμού (plant site), η 
υπόγεια εξόρυξη (underground portal), 
η επιφανειακή εξόρυξη (open pit) και 
ο χώρος απόθεσης τελμάτων (Tailings 
Management Facility).

Η συνολική επένδυση σύμφωνα με 
τις ίδιες πληροφορίες αγγίζει τα 2,1 δισ. 
ευρώ, ενώ περιλαμβάνει  αύξηση της 
τάξης του  10% στα μεταλλευτικά τέλη 
(royalties) που σήμερα εισπράττει το 
ελληνικό κράτος από την δραστηριότη-
τα της εταιρείας, καθώς και δημιουργία 
5.000 άμεσων και έμμεσων θέσεων ερ-
γασίας στην πλήρη ανάπτυξη της επέν-
δυσης. Συγκεκριμένα τα κρατικά έσοδα 
προβλέπεται να αυξηθούν  κατά 2,5 δισ. 
ευρώ, οι μισθοί θα ανέλθουν σε ποσό 
2 δισ. και το ποσό που αναμένεται να 
κατευθυνθεί σε Έλληνες εργολάβους 
και προμηθευτές θα φθάσει τα 3,6 δισ. 
ευρώ. Η αξία των εξαγωγών αναμένεται 
να ανέλθει, σύμφωνα με τις προβλέψεις 
της εταιρείας, στα 11,6 δισ. 

Στην διάρκεια της λειτουργίας των 
μεταλλείων, που έχει ορίζοντα 25ετίας,  
μέριμνα της εταιρείας φέρεται να αποτε-
λεί η τμηματική επένδυση ενός σημαντι-
κού κονδυλίου πολλών εκατομμυρίων 
σε έργα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
στον Δήμο Αριστοτέλη και την ΒΑ Χαλκι-
δική ευρύτερα.  

Στέλιος Βαλλιάνος: Να διασφαλι-
στεί περιβάλλον και τοπική κοινωνία 

Ισχυρές διασφαλίσεις για την προ-
στασία του περιβάλλοντος, τη μείωση 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
της μεταλλευτικής δραστηριότητας, τη 
διατήρηση και αύξηση των θέσεων ερ-
γασίας που προβλέπονται, διπλασιασμό 
του ποσοστού μεταλλευτικών τελών 
που αποδίδεται στον Δήμο Αριστοτέλη 
από το Ελληνικό Δημόσιο και παρο-
χή αντισταθμιστικών οφελών ύψους 
87.500.000 ευρώ υπέρ της τοπικής κοι-
νωνίας απ` ευθείας από την επενδύτρια 
εταιρεία στον οικείο Δήμο (εκ των οποί-
ων 15.000.000 ευρώ εμπροσθοβαρώς) 
ζητά ο Δήμαρχος Αριστοτέλη  Στέλιος 
Βαλιάνος, σε επιστολή-παρέμβαση, προς 
την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, που κοινοποιείται 
και στη διοίκηση της “Ελληνικός Χρυσός 
Α.Ε.”.

Ο Δήμος Αριστοτέλη δεν συμμετέχει 
στην διαπραγμάτευση επί του επενδυ-
τικού σχεδίου και της υπό διαπραγμά-
τευση νέας σύμβασης, παρά το σχετικό  
αίτημα  του Δημάρχου Στέλιου Βαλλιά-
νου  που ζήτησε να λάβει γνώση καθώς 
όπως αναφέρει «η τοπική κοινωνία θα 
είναι αυτή που θα κληθεί να συμβιώσει 
με το αποτέλεσμα», ενώ οι προβλημα-
τισμοί που έχει θέσει «αν και ακούγο-
νται με προσοχή από τα δύο μέρη, δεν 
συναντούν δεσμευτικές απαντήσεις».  
Ο κ. Βαλλιάνος ζητά προστασία του πε-
ριβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, 
προστασία και συμβολή της Πολιτείας 
στην ενίσχυση της τουριστικής προοπτι-
κής του Δήμου Αριστοτέλη και ενίσχυση  
της απασχόλησης και της ανάπτυξης της 
πραγματικής οικονομίας της περιοχής.

«Ο Δήμος επιλέγει να μην παραμεί-
νει σε ρόλο σιωπηλού παρατηρητή εν 
αναμονή τετελεσμένων,  για το λόγο 
αυτό παραθέτω προβληματισμούς και 
απαιτήσεις που έχω ήδη μεταφέρει και 
θέσει το προηγούμενο διάστημα, με την 
προσδοκία ότι θα απαντηθούν έγκαιρα, 
εμπράκτως και θετικά, αφενός εντός του 
κειμένου της νέας σύμβασης ή κάθε άλ-
λης συνοδευτικής νομοθεσίας -εφόσον η 
διαπραγμάτευση καταλήξει σε συμφωνία 
και όρους συνέχισης της μεταλλευτικής 
δραστηριότητας όπως οι δύο διαπραγ-
ματευόμενες πλευρές φαίνεται να αισιο-
δοξούν- αφ` ετέρου με την αποδοχή του 
αιτήματος για επίσημη ενημέρωση του 
Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου, 
πριν το τελικό προϊόν της εξελισσόμενης 
διαπραγμάτευσης κατατεθεί στη Βουλή 
προς κύρωση», αναφέρει ο κ Βαλλιάνος. 

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη επίσης  ζητά 
αύξηση του αποδιδόμενου στον Δήμο 
ποσοστού, επί των τελών αυτών που 
θα καταβάλει η επενδύτρια εταιρεία στο 
Ελληνικό Δημόσιο, από το 20% που εί-
ναι σήμερα, στο 40% που προβλέπει ως 
ανώτερο ποσοστό ο σχετικός νόμος, με 
ταυτόχρονη απελευθέρωση των δυνα-
τοτήτων αξιοποίησης του συγκεκριμένου 
πόρου, κατά την κρίση του Δήμου. Επίσης 
απαιτεί άμεση απόδοση του ποσού περί-
που 900.000 ευρώ που αναλογούν στον 
Δήμο Αριστοτέλη, από τα μεταλλευτικά 
τέλη, των ετών 2017, 2018 και 2019.

Συγκρατημένη αισιοδοξία 
από τους εργαζόμενους 

Οι όροι της κυβέρνησης 

Η μέχρι τώρα επένδυση «Ελλη-
νικός Χρυσός» όπως αναφέρουν πη-
γές της εταιρείας στην karfitsa, μέχρι 
σήμερα  ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια, 
έχοντας αποφέρει €360 εκατ. έσοδα 
στο ελληνικό κράτος, €620 εκατ. από 
εξαγωγές, €225 εκατ. σε μισθούς και 
επιδόματα και €800 εκατ. σε Έλληνες 
προμηθευτές. Μέχρι σήμερα, η Ελλη-
νικός Χρυσός έχει επενδύσει περισ-
σότερα από €20 εκατ. σε έργα υπο-
δομής και δράσεις για την παιδεία, 
τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, το πε-
ριβάλλον, ενώ με τα Μεταλλεία Κασ-
σάνδρας σε πλήρη ανάπτυξη, ανα-
μένεται να επενδύσει επιπλέον €80 
εκ. σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης για την τοπική κοινωνία. 

Ο Χρήστος Ζαφειρούδας πρόε-
δρος του σωματείου υπογειτών στα 
μεταλλεία  Κασσάνδρας υποδέχεται 
με ανάσα ανακούφισης την εξέλι-
ξη  των διαπραγματεύσεων  ωστόσο 
όπως αναφέρει στην karfitsa η αγω-
νία συνεχίζει να υφίσταται καθώς 

ακόμη δεν  έχει τελειώσει τίποτα. 
«Περιμένουμε το κράτος η πολιτεία 
να κάνει τα αυτονόητα προκειμένου 
να «τρέξει» η επένδυση  που έχει εδώ 
και δέκα χρόνια βαλτώσει» τονίζει ο 
κ. Ζαφειρούδας. Ο ίδιος εργάζεται στα 
μεταλλεία επί 32 χρόνια κι όλα αυτά 
τα χρόνια έχει δει πολλά. «Έχουμε 
ζήσει κλεισίματα, καθυστερήσεις 
τεράστιες και είμαστε επιφυλακτι-
κοί. Περιμένουμε το αποτέλεσμα και 
μόνο όταν πέσουν οι υπογραφές θα 
ησυχάσουμε» αναφέρει. Και εξηγεί 
ότι οι εργαζόμενοι πάντα έβαζαν ως 
προτεραιότητα το τρίπτυχο Προστα-
σία Περιβάλλοντος, Δημόσιο Συμ-
φέρον και Θέσεις Εργασίας.  «Αυτό 
που θέλουμε οι εργαζόμενοι είναι να 
υλοποιηθεί η επένδυση και να προ-
χωρήσει η μεταλλουργία. Φυσικά με 
σεβασμό στο περιβάλλον, αφού κι 
εμείς εδώ ζούμε. Η εξέλιξη της επέν-
δυσης θα δώσει ζωή στα εργοστάσια 
της εταιρίας» υπογραμμίζει ο κ. Ζα-
φειρούδας . 

Το Ελληνικό δημόσιο και το 
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας έχουν θέσει στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων τρεις όρους:  
Σημαντική αύξηση των θέσεων ερ-
γασίας. Εφαρμογή των κανόνων 
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας με 
παράλληλη υλοποίηση αντισταθμι-
στικών έργων για την περιοχή προς 
όφελος της τοπικής κοινωνίας. Αύ-
ξηση των εισπράξεων του Δημοσίου 
από τα μεταλλευτικά τέλη.

Το ανασχεδιασμένο επενδυτικό 
πλάνο κατατέθηκε από τις εταιρία 

στις 22 Νοεμβρίου του 2019 αναθέ-
τοντας μάλιστα στην εταιρεία Grant 
Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορ-
κωτών Ελεγκτών και Συμβούλων 
Επιχειρήσεων την αξιολόγηση του  
σχεδίου. Οι προτεινόμενες αλλαγές 
έθεσαν σε συναγερμό τόσο την πλευ-
ρά του δημοσίου όσο και τις τοπικές 
αρχές  

Η νέα αναθεωρημένη και επίκαι-
ρης σύμβαση  παραχώρησης αν υπο-
γραφεί θα λύσει τον «γόρδιο δεσμό» 
που έχει φρενάρει για χρόνια την 
επένδυση .



18 26.09.2020

Σκόνταψε σε... φωτιστικό 
ο Ταχιάος 

Ο Αϊβατζίδης ενισχύει τον Ταχματζίδη
στο Λαγκαδά

‘Ενα ατύχημα -ευτυχώς χωρίς σοβαρό τραυ-
ματισμό- είχε ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό, Νίκος 
Ταχιάος, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκε-
κριμένα στην πλατεία Φαναριωτών. Ο κ.Ταχιάος 
γνωστοποίησε ο ίδιος το ατύχημα του, σε ένα από 
τα επιδαπέδια φωτιστικά σώματα επί της Γούναρη 
σχολιάζοντας πως προεξέχουν επικίνδυνα από το 
έδαφος και ο δήμος θα πρέπει να επέμβει και να 
τα αντικαταστήσει με άλλα ενδεικνυόμενα καθώς 
αρκετοί πολίτες έχουν σκοντάψει στο συγκεκριμέ-
νο σημείο. Αυτή ήταν η πρώτη αναφορά του κ.Τα-
χιάου σε θέματα που αφορούν τη Θεσσαλονίκη,  ο 
οποίος εκλέχθηκε στο δημοτικό συμβούλιο του 
κεντρικού δήμου ως επικεφαλής παράταξης και 
λίγους μήνες αργότερα παραιτήθηκε. 

Έναν ακόμη αντιδήμαρχο καλωσόρισε στη δι-
οίκηση του ο δήμαρχος Λαγκαδά, Γιάννης Ταχμα-
τζίδης. Πρόκειται για τον Παντελή Αϊβατζίδη που 
ανέλαβε χρέη σε ζητήματα  Συντήρησης Πρασίνου 
της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
και Γραφείου Περιβάλλοντος του τμήματος Πε-
ριβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Δι-
εύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο κ.Αϊβατζίδης 
εκλέχθηκε με την παράταξη του Γιάννη Αναστασι-
άδη, είχε οριστεί εντεταλμένος και πλέον αναβαθ-
μίστηκε από τον δήμαρχο σε αντιδήμαρχο. 

karfitsomata
Γκρίνια για τις τηλεδιασκέψεις 
στο Ωραιόκαστρο

Παραδόθηκε η δάδα στον Λεκάκη 
χωρίς να … τρέξει

Πρόεδρος στα δημοτικά ραδιοτηλεοπτικά 
ανέλαβε ο Ζεϊμπέκης

Τους αναστάτωσε η παραίτηση Χαριστέα

Γκρίνια για το ότι οι συνεδριάσεις των δημοτικών 
συμβουλίων γίνονται με τηλεδιάσκεψη ή διά περιφοράς 
και όχι διά ζώσης υπάρχουν και σε άλλους δήμους του 
νομού Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστική η περίπτωση του 
Ωραιοκάστρου, όπου ο Ανέστης Πολυχρονίδης, εκ μέρους 
της παράταξης «Συνεργασία Τώρα», αναρωτιέται πώς γί-
νεται κάποιοι άλλοι δήμοι, όπως Κορδελιού Ευόσμου, 
Παύλου Μελά, Βόλβης, Θερμαϊκού να συνεδριάζουν από 
κοντά λαμβάνοντας όλα τα μέτρα για τον κορονοϊο. Ο κ.
Πολυχρονίδης για να κάνει ακόμη πιο κατανοητό το πα-
ράδειγμα τόνισε πως και ο δήμος Τρικκαίων με δήμαρχο 
τον Δημήτρη Παπαστεργίου, πρόεδρο της ΚΕΔΕ, συνεδρι-
άζει διά ζώσης αν και είναι ο συγκεκριμένος δήμος είναι 
πρωτοπόρος στη χρήση των νέων τεχνολογιών. 

Μπορεί η άφιξη της Ολυμπιακής Φλόγας που ήταν 
προγραμματισμένη για τον περασμένο Μάρτιο στη Θεσ-
σαλονίκη να ακυρώθηκε λόγω κορονοϊού, ωστόσο η 
δάδα έφτασε στα χέρια τόσο του δημάρχου, Κωνσταντί-
νου Ζέρβα όσο και του αντιδημάρχου Αθλητισμού, Πέ-
τρου Λεκάκη. Και οι δύο επρόκειτο να τρέξουν ένα μέρος 
της διαδρομής της Ολυμπιακής Φλόγας -έως το ταξίδι 
της στο Τόκιο- αλλά η πανδημία χάλασε τα σχέδια των 
διοργανωτών και φυσικά ανέβαλε τους αγώνες. Παρά 
την ματαίωση, μετά από αρκετούς μήνες, η δάδα παρα-
δόθηκε ως ενθύμιο στον δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο 
του δήμου Θεσσαλονίκης. Άλλωστε, το 2020 θα είναι 
μία χρονιά γεμάτη αναμνήσεις και καταστάσεις που δεν 
έχουν επαναληφθεί ποτέ στο παρελθόν σε ολόκληρο τον 
πλανήτη. 

Η Θεσσαλονίκη ανέλαβε την προεδρία της Ένωσης 
Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ Ελλάδας με τον αντι-
δήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του κεντρικού 
δήμου, Νίκο Ζεϊμπέκη, να έχει πλέον τα καθήκοντα του 
νέου προέδρου. Η καινούργια διοίκηση αναδείχθηκε στο 
πλαίσιο του πρώτου τακτικού συνεδρίου της Ένωσης 
που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με τον κ.Ζεϊμπέκη 
να πιάνει αμέσως δουλειά και να δηλώνει ότι γίνεται μια 
συστηματική προσπάθεια για την αναβάθμιση των δημο-
τικών ραδιοτηλεοπτικών μέσων. 

 Γίνεται οι εξελίξεις στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Αρη 
να «γεννήσουν» σενάρια για αλλαγές προσώπων στις 
...αντιπεριφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας; Από ότι φαί-
νεται γίνεται! Μετά την παραίτηση του Άγγελου Χαριστέα 
από τη θέση του τεχνικού διευθυντή της κιτρινομαυρης 
ΠΑΕ άρχισαν να «φουντώνουν» οι συζητήσεις πως είναι 
ελεύθερος πλέον να αναλάβει θέση αντιπεριφερειάρχη. 
Αλλωστε, ο Άγγελος Χαριστέας εξελέγη στις πρόσφατες 
αυτοδιοικητικές εκλογές με την παράταξη του Απόστο-
λου Τζιτζικώστα. Πάντως, να μη ξεχνάμε πως ο μόνος 
που αποφασίζει για το ...ρόστερ της ομάδας του -σε αυτή 
την περίπτωση- είναι ο ίδιος ο περιφερειάρχης! Κι ακόμη 
τηρεί σιγή ιχθύος…
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Τρισευτυχισμένη η Μελίνα

Μπαμπάς ο Παύλος Χρηστίδης 

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει τα τελευταία 24ωρα 
η Μελίνα Δερμεντζοπούλου, περιφερειακή σύμ-
βουλος Κεντρικής Μακεδονίας και εντεταλμένη 
σε θέματα προσφυγικού - μεταναστευτικού κα-
θώς έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι. Η μικρή 
«βιάστηκε» να έρθει στη ζωή και πλέον απολαμ-
βάνει τα χάδια και την αγάπη της μαμάς και του, 
επίσης, δικηγόρου μπαμπά της, Δημήτρη Φινοκα-
λιώτη. Έτσι, όπως αναφέρουν και οι δύο τρισευτυ-
χισμένοι γονείς, το 2020 έγινε η αγαπημένη τους 
χρονιά.

karfitsomata
Το ‘ριξε στο … ψάρεμα ο Δαρδαμανέλης 

Σε … μένα έλαχε ο λαχνός

Το μήνυμα της Βούλας για τον κορονοϊό

Συμμαχία παραγωγής πολιτισμού 

Είναι λάτρης της θάλασσας και του ψαρέματος, ωστό-
σο λόγω των πολλών υποχρεώσεων δεν μπόρεσε τα τε-
λευταία δύο χρόνια να βρεθεί κοντά σε αυτή την μεγάλη 
του αγάπη. Ο λόγος για τον δήμαρχο Καλαμαριάς, Γιάννη 
Δαρδαμανέλη, που περιόρισε στο ελάχιστο τις ελεύθε-
ρες ώρες του, έπειτα από την εμπιστοσύνη των δημοτών 
προς το πρόσωπό του. Ετσι, μόλις βρήκε λίγο χρόνο να 
πάει για ψάρεμα δεν έχασε την ευκαιρία περήφανος να 
δείξει και την ψαριά του. Πάντως, μη φανταστείτε ότι πήγε 
μακριά… για τη ψαρευτική του εξόρμηση πάλι το Καρα-
μπουρνάκι επέλεξε. Ψηφίζει σταθερά Καλαμαριά. 

Το πώς βίωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνστα-
ντίνος Ζέρβας, το μαντάτο με την «ασθενή μηδέν» στη 
Θεσσαλονίκη και τη μετέπειτα ιστορία της πανδημίας του 
κορονοϊού με τα έκτακτα μέτρα, εξιστόρησε ο ίδιος σε 
πρόσφατη διαδικτυακή ημερίδα παρουσία συναδέλφων 
του αυτοδιοικητικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
«Είμαι πρωινός τύπος. Ενώ ήμουν στο αυτοκίνητο και 
άκουγα τις εξελίξεις για τον κορονοϊό αναρωτήθηκα και 
είπα: Ποιος θα είναι άραγε ο πρώτος δήμαρχος που θα 
νιώσει αυτή την περιπέτεια; Στη διάρκεια της ημέρας και 
ενώ ήμουν στη διάρκεια μιας σύσκεψης με κάλεσε στο 
τηλέφωνο ο υπουργός υγείας, Βασίλης Κικίλιας και μου 
είπε πως ...σε μένα έλαχε ο λαχνός».

Η Βούλα Πατουλίδου έδειξε τα ...σαγόνια της σε 
όσους δυσκολεύονται να αντιληφθούν την παρουσία του 
κορονοϊού στην καθημερινότητα μας και αντιδρούν σε 
οποιοδήποτε περιορισμό ή προσωπική θυσία. Φορώντας 
μια μάσκα που απεικόνιζε τα σαγόνια του καρχαρία, η 
αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης θέλησε να περάσει το 
μήνυμα να μην γυρίσουμε την πλάτη στις ευπαθείς ομά-
δες της κοινωνίας μας, καλώντας τους διαδικτυακούς 
της φίλους να λειτουργήσουν συλλογικά για να βγούμε 
το συντομότερο δυνατό από το πρόβλημα της πανδημίας.

Με βασικό όχημα τις μοναδικές ιστορικές μορφές του 
Αριστοτέλη και του Μεγάλου Αλεξάνδρου ξεκινάει μια 
προσπάθεια προκειμένου οι Δήμοι Αριστοτέλη, Αμφίπο-
λης, Βέροιας, Νάουσας, Πέλλας και Καβάλας να αποκτή-
σουν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Οι έξι Δήμοι της Μακε-
δονίας, που συνδέονται με τον Αριστοτέλη και τον Μέγα 
Αλέξανδρο, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θρά-
κης) για την ανάδειξη του τόπου τους. Με πρωτοβουλία 
του Δήμου Αριστοτέλη και με αφορμή τα «Αριστοτέλεια» 
προχωρούν στη δημιουργία ενός θεσμού με σκοπό, μέσα 
από πλούσιες δράσεις, αυτοί οι έξι Δήμοι να καταστούν 
προορισμός για πολύ μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών. 

Κάθε λόγο να χαμογελάει έχει ο εκπρόσωπος τύπου 
του ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης και αυτό όχι γιατί το κόμμα 
τα πάει καλά και οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν με υψη-
λότερα ποσοστά, αλλά γιατί μπήκε στη ζωή του μια ακό-
μη γυναίκα. Ένα μήνα μετά τον γάμο του στο Βουλευτικό 
Ναυπλίου από όπου κατάγεται ο γνωστός πολιτικός και 
δικηγόρος, κράτησε στα χέρια το νέο μέλος της οικογέ-
νειας του, καθώς ήρθε στη ζωή η νεογέννητη κορούλα 
του. Το γεγονός της γέννησης του πρώτου τους παιδιού, 
έχει γεμίσει χαρά και ευτυχία τον ίδιο και τη σύζυγο του. 
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Η Ε. Ράπτη ρωτά για την προστασία 
κακοποιημένων παιδιών 

Ταμείο ενίσχυσης ενόπλων δυνάμεων 
από δωρεές ζητά ο Τσαβδαρίδης 

Η Έλενα Ράπτη και με την ιδιότητα της ως 
βουλευτής της ΝΔ, από τα βουλευτικά έδρανα, 
αλλά και ως προσωπικότητα μέσα από ιδιωτικές 
ενέργειες και κινήσεις, έχει γίνει γνωστή για το 
κοινωνικό της πρόσωπο, ειδικά σε ότι αφορά μι-
κρά παιδιά. Έτσι, χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά 
την βουλευτική της ιδιότητα, στο πλαίσιο των 
εργασιών κοινοβουλευτικού ελέγχου κατέθεσε 
ερώτηση προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και 
Προστασίας του Πολίτη με θέμα: Προστασία των 
κακοποιημένων παιδιών από δημοσιοποίηση των 
στοιχείων τους»

Η Βουλευτής ρωτά με τον Υπουργό:
1. Ποιο είναι το υφιστάμενο πλαίσιο που εφαρ-

μόζει η ελληνική αστυνομία για την διατήρηση 
της ανωνυμίας των κακοποιημένων παιδιών και 
των παιδιών που εμφανίζονται στο AMBER ALERT, 
αλλά και σε όλη τη διαδικασία εξέτασης που ακο-
λουθεί;

2. Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο προστασίας 
της ανωνυμίας των κακοποιημένων παιδιών και 
πώς προτίθεται το Υπουργείο να αντιμετωπίσει τα 
φαινόμενα διαρροής και δημοσιοποίηση των στοι-
χείων της δικογραφίας που σχηματίζεται σε αυτές 
τις περιπτώσεις;

Τη θεσμοθέτηση 
Ταμείου Ενίσχυσης 
Ενόπλων Δυνάμεων 
το οποίο θα χρηματο-
δοτείται από δωρεές 
ιδρυμάτων, επιχειρή-
σεων αλλά και ιδι-
ωτών, με στόχο την 
αγορά αμυντικών εξοπλισμών, όπως αυτές θα 
καθορίζονται και θα ιεραρχούνται από τους επιτε-
λείς των τριών όπλων, ζητά από τους αρμόδιους 
Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών 
με σχετική Ερώτησή που κατέθεσε ο βουλευτής 
Ημαθίας Λάζαρος Τσαβδαρίδης. Ο κ. Τσαβδαρίδης 
τονίζει δύο σημαντικές παραμέτρους. Την συνε-
χιζόμενη προκλητικότητα και τις ευθείες απειλές 
της Τουρκίας προς τη χώρα μας που αναδεικνύ-
ουν ως επιτακτική την ενίσχυση των Ελληνικών 
Ενόπλων Δυνάμεων. Και την δεδομένη οικονομι-
κή στενότητα της χώρας μας, μετά από μία σχε-
δόν δεκαετία επιτηρήσεων αλλά και με παρούσα 
την οικονομική κρίση λόγω της πανδημίας του 
κορονοϊού. Όπως υπογραμμίζει ο βουλευτής, η 
θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου Ταμείου και η 
δυνατότητα δωρεών σε αυτό, το ύψος των οποί-
ων θα μπορεί να ξεκινάει ακόμη και από 1 ευρώ, 
θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την έννοια της 
απτής και άμεσης ατομικής συνεισφοράς του Έλ-
ληνα στην Πατρίδα.

karfitsomata
Καλαφάτης Γερμανός πρεσβης Θλίψη της Ευθυμίου για τις καταστροφές 

στην ιδιαίτερη πατρίδα της 

Μετωπική Σιμόπουλου με ΣΥΡΙΖΑ 

Δεν πάει πουθενά χωρίς μάσκα 
ο Κούβελας 

Πολλές φορές οι καλύτερες συζητήσεις γίνονται στο 
περιθώριο επίσημων εκδηλώσεων και άλλων δράσεων. 
Έτσι, ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομά-
δας της ΝΔ και Βουλευτής Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλα-
φάτης, που παρευρέθηκε στη συνεδρίαση της Διαρκούς 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με θέμα τις προτε-
ραιότητες της Γερμανικής Προεδρίας της Ε. Ε. είχε ένα σύ-
ντομο τετ α τετ και μια μικρής διάρκειας συζήτηση με τον  
Πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 
στην Αθήνα, Δρ. Ernst Reichel. Η Γερμανία είναι χώρα 
ρυθμιστής των ευρωπαϊκών πεπραγμένων και κάθε «πη-
γαδάκι» με Γερμανό αξιωματούχο έχει την αξία του. 

Μεγάλη ήταν η στενοχώρια και η θλίψη για τις κα-
ταστροφές που άφησε πίσω της η πρόσφατη θεομηνία, 
αλλά κυρίως για τις ζωές που χάθηκαν. Ωστόσο ένα πα-
ραπάνω λόγο για μεγαλύτερη θλίψη και ανησυχία, είχε 
η βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ κ. Άννα Ευθυμίου, 
καθώς το Μουζάκι Καρδίτσας είναι η ιδιαίτερη πατρίδα 
και περιοχή καταγωγής της, στην οποία κατοικούν πολ-
λοί από τους συγγενείς της. Αυτό ήταν και το πρώτο που 
έκανε η βουλευτής, δηλαδή να επικοινωνήσει με τα συγ-
γενικά της πρόσωπα, να ενημερωθεί για το εάν είναι όλοι 
καλά στην υγειά τους και μετά για την έκταση των κα-
ταστροφών που υπέστη η περιοχή, καθώς σπίτια, επιχει-
ρήσεις και περιουσίες πολιτών, έχουν πλέον χαθεί. Ευχή 
και προτεραιότητα για την κ. Άννα Ευθυμίου είναι η λήψη 
κάθε απαραίτητης μέριμνας από όλους τους αρμόδιους 
φορείς, ώστε στο μέλλον να μη θρηνήσουμε άλλα θύμα-
τα από σφοδρές κακοκαιρίες.

Τον ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει αβίαστα όπως ο ίδιος υπο-
γραμμίζει, για τις καταστροφές και απώλειες από την 
θεομηνία στην Καρδίτσα. Ο λόγος για τον Βουλευτή της 
ΝΔ Στράτο Σιμόπουλος, ο οποίος θεωρεί πως η ευθύνη 
βαραίνει την προηγούμενη κυβέρνηση, καθώς όπως επι-
χειρηματολογεί, επί 4,5 χρόνια οι αρμόδιοι σταμάτησαν 
την «ήπια» εκτροπή του Αχελώου και δεν προχώρησαν 
στα έργα που θα έπρεπε να συνοδεύσουν την παραπάνω 
ενέργεια. Ο κύριος Σιμόπουλος ρίχνει την ευθύνη στους 
αρμόδιους υπουργούς του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ, οι οποί-
οι όπως δηλώνει, δεν φρόντισαν να ενημερώσουν σχε-
τικά τον πρόεδρο τους Αλέξη Τσίπρα πριν επισκεφθεί τις 
πληγείσες περιοχές. 

Πολύ σοβαρά έχει πάρει το θέμα της εφαρμογής των 
μέτρων ενάντια στην εξάπλωση του κορονοϊού ο κ. Δη-
μήτρης Κούβελας και ειδικά αυτό της χρήσης μάσκας, αν 
και μπορεί να μην είναι και πολύ ευχάριστο να την φο-
ράει κάποιος επί ώρες. Ο βουλευτής της ΝΔ, επιχειρώ-
ντας να στείλει το δικό του μήνυμα ώστε όλοι να φορούν 
μάσκα, αλλά και ως μέσο προστασίας του ιδίου και των 
συνεργατών του κατά την διάρκεια της εργασίας τους στο 
πολιτικό του γραφείο, ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, μια φωτογραφία, στην οποία ο ίδιος και όλοι οι 
συνεργάτες του φοράνε μάσκα και την συνόδευσε με την 
παρακάτω φράση «έχουμε τη μάσκα στην καθημερινό-
τητα του γραφείου μας.  Μπορεί να μην είναι ευχάριστη, 
όμως είναι  εντελώς απαραίτητη για ν’ αποφύγουμε άλ-
λους περιορισμούς» . 
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Εκεί που χτυπάει η καρδιά του κέντρου της Θεσσαλονίκης βρίσκεται η παλαιότερη παραδοσιακή αγορά της πόλης. Το Καπάνι 
ή η Αγορά Βλάβη, που βρίσκεται στην δυτική πλευρά της πλατείας Αριστοτέλους. Η όμορφη γειτονιά της Αγοράς αγγίζει τις οδούς 

Εγνατίας, Αριστοτέλους, Ερμού και Βενιζέλου.
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ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ 
ΒΛΑΣΤΟΥ

Καπάνι: Η καρδιά της αγοράς

Μικρά μαγαζάκια που πωλούν τρόφιμα όπως ιχθυοπωλεία, 
κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, αλλά και παραδοσιακά καφενεία, 
ουζερί είναι μερικά από όσα συναντάς μέσα στα στενάκια 
της. Γωνιές με πολύχρωμα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, 
λουλούδια, βότανα, μπαχαρικά συνθέτουν ένα τοπίο άλλης 
εποχής.
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Η ιστορική αγορά του κέντρου χρειάζεται στήριξη και αναβάθμιση

Το Καπάνι αργοσβήνει
Αναβάθμιση και έργα που θα φέρουν έναν σύγχρονο αέρα ανεβάζοντας παράλληλα αρκετά επίπεδα την ιστορική παραδοσιακή αγορά του κέντρου της Θεσσαλονίκης, το Καπάνι, 

τονίζουν επιχειρηματίες της περιοχής μιλώντας στην Karfitsa.

«Παλιά το Καπάνι είχε πολύ κίνηση, όμως πλέον ο 
κόσμος δεν έρχεται στο κέντρο για τα ψώνια του, γιατί 

δεν υπάρχει καλή συγκοινωνία, λόγω του ΟΑΣΘ. Επίσης, 
ο κόσμος φοβάται να μπει στα λεωφορεία εξαιτίας του 
κορονοϊού. Η περιοχή θα μπορούσε να βελτιωθεί. Ο 
Δήμος Θεσσαλονίκης θα μπορούσε να κάνει πολλά 
πράγματα, όμως προς το παρόν δεν έχει κάνει κάτι. 
Περιμένουμε την ανάπλαση...Πρέπει να κάνουν κάτι 

για το Καπάνι που σβήνει, υπάρχουν πολλά ξενοίκιαστα 
μαγαζιά».

«Μέσα στην κεντρική αγορά υπάρχουν προβλήματα, 
όπως η αποχέτευση, η καθαριότητα, ο φωτισμός. Παρότι 
και το μετρό μας έχει προκαλέσει προβλήματα, προσω-
πικά έχω υπομονή καθώς ξέρω ότι όταν γίνει θα είναι 
καλό για την περιοχή μας, θα αναβαθμιστεί. Όμως δεν 

πρέπει η περιοχή να μένει έτσι όπως είναι τώρα. Ζητήμα-
τα καθημερινότητας θα έπρεπε να λύνονται, γιατί είναι 

πιο εύκολο και γρήγορο να λυθούν. Η ανάπλαση βέβαια 
θα ήταν ιδανικό να γίνει. Όσον αφορά του πελάτες, πλέ-
ον στην εποχή μας εν μέσω πανδημίας δεν έρχονται από 
άλλες γειτονιές, καθώς οι περισσότεροι έμαθαν να ψω-
νίζουν από τις γειτονιές τους και παράλληλα φοβούνται 
να μπουν στα λεωφορεία. Το Καπάνι κατά την διάρκεια 
του Lockdown δεν επικοινωνήθηκε σωστά στον κόσμο. 
Έπρεπε να ενημερωθούν οι πελάτες ότι μπορούσαν να 
έρθουν από όλες τις μεριές της πόλης και να κάνουν 

τα ψώνια τους, άλλωστε είμαστε ένας ανοιχτός χώρος. 
Ήμασταν ένα έρημο τοπίο και ο κόσμος πήγαινε και 
στους κλειστούς χώρους των μεγάλων αλυσίδων».

 «Η αγορά βαδίζει από το χειρότερο στο χειρότερο. 
Δεν έχει καμία σχέση πως είναι τώρα με το πως ήταν 

παλαιότερες εποχές. Ο κόσμος δεν κατεβαίνει στην αγο-
ρά, υποδομές δεν υπάρχουν, μας έχουν εγκαταλείψει. 

Πρέπει να φτιαχτούν οι δρόμοι στο Καπάνι, το υπόστεγο. 
Οι αρμόδιοι δεν έχουν κάνει κάτι με αποτέλεσμα πολλά 

μαγαζιά να βάζουν λουκέτο».

«Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και στο Καπάνι 
και στο κέντρο. Σε αυτή την φάση που είμαστε πρέπει 
να γίνουν πολύ δυνατές παρεμβάσεις. Το Καπάνι είναι 
παρατημένο εδώ και πολλά χρόνια. Βέβαια οφείλω να 

πω ότι φταίμε και εμείς οι ίδιοι οι επαγγελματίες της πε-
ριοχής, γιατί και εμείς δεν κάνουμε καν παρεμβάσεις στα 
μαγαζιά μας και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχει αυτή 
την θλιβερή εικόνα η Αγορά. Υπάρχουν πολλά κλειστά 

μαγαζιά και λόγω της κατάστασης που βιώνουμε με τον 
κορονοϊό. Πιστεύω θα κλείσουν και άλλα. Δεν μπορούν 
να αντέξουν τα μαγαζιά, ναι μεν το κράτος θέλει να βοη-
θήσει αλλά χρειάζονται πιο παρεμβατικές κινήσεις για να 
βελτιωθεί η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή το Καπάνι χρει-
άζεται να αλλάξει η μορφή του, να γίνουν πάρκινγκ, να 
υπάρχει τρόπος οι πελάτες να μπορούν να έρθουν εδώ 
εύκολα, γιατί δεν έχουμε σωστά μέσα μαζικής μεταφο-
ράς και αναφέρομαι στον ΟΑΣΘ. Επιπλέον, δεν γίνεται να 
αποφασίζει κάποιος να κάνει μια πορεία και να κλείνουν 

όλοι οι δρόμοι. Ή θα λειτουργούμε σαν Αγορά ή να 
φύγουμε. Ακόμη και στην καραντίνα αυξήθηκε η κίνηση 
στα μεγάλα σούπερ μάρκετ και εδώ κλείσανε μαγαζάκια 
γιατί οι επιχειρηματίες ερχόντουσαν άνοιγαν και δεν είχε 
πελάτες. Έπρεπε να γίνει κάτι να διοχετευτεί χρήμα και 

στις πιο μικρές επιχειρήσεις. Όσον αφορά την ανάπλαση 
έπρεπε να έχει γίνει εδώ και μια δεκαετία. Προς το πα-

ρόν δεν ξέρουμε πότε θα γίνει και μέχρι να γίνει ίσως να 
μην χρειάζεται κιόλας, δηλαδή να έχουμε αναγκαστεί να 
φύγουμε από εδώ. Ο νέος δήμαρχος φαίνεται πως θέλει 

να κάνει παρεμβάσεις ελπίζω να τις κάνει».

«Ήταν να γίνει μια ανακαίνιση μέσω του ΕΣΠΑ από 
τον Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά έχει καθυστερήσει και 
δεν ξέρουμε τον λόγο. Η ανακαίνιση θα περιλαμβάνει 
καινούργια πεζοδρόμια, θα αλλάξει το οδόστρωμα, η 
περιοχή θα έχει WiFi, θα μπει νέο υπόστεγο. Όλα αυτά 

θα ανεβάσουν κάποια επίπεδα την περιοχή. Θα γίνει πιο 
σύγχρονη η αγορά και πιο φιλική στους νέους, διότι δυ-
στυχώς οι πελάτες που μπαίνουν είναι κυρίως μεγάλες 

ηλικίες».

«Η Αγορά πέφτει σιγά σιγά. Ο κόσμος δυσκολεύ-
ετε κάθε χρόνο και περισσότερο. Ακόμη ευτυχώς τα 

καταφέρνουμε. Στο Καπάνι μπορούν να γίνουν πολλά 
πράγματα. Περιμένουμε το μετρό, το οποίο θα μας βοη-
θήσει, αλλά πιστεύω πρέπει να γίνουν μεταξύ άλλων και 

πάρκινγκ να μπορεί να έρχεται ο κόσμος πιο εύκολα».

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

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ 
Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Σ Ο Φ Ι Α 
Α Ρ Α Μ Π Α Τ Ζ Η

Β Α Σ Ι Λ Η Σ 
Γ Κ Ο Σ Ι Ο Σ

Γ Ι Α Ν Ν Η Σ 
Β Α Μ Β Ο Υ Κ Α Κ Η Σ

Μ Ι Λ Τ Ι Α Δ Η Σ 
Γ Ε Ω Ρ Γ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ
Κ Α Λ Ο Γ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την ανάπλαση

Στην  πορεία της εξέλιξης της ανάπλασης στο Κα-
πάνι αναφέρθηκε ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων 
του Δήμου Θεσσαλονίκης Εφραίμ Κυριζίδης, μιλώ-
ντας στην Karfitsa. Όπως είπε: «Ολοκληρώνουμε την 
μελέτη, την οποία στείλαμε στην Εφορεία Νεοτέρων 
Μνημείων και στην Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Κάναμε χθες (22/09) μια συνάντηση με τον δή-
μαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα και τον 
Σύλλογο Επαγγελματιών του Ιστορικού Κέντρου από 
το Καπάνι και προχωράμε. Ευελπιστούμε στο επόμε-
νο δίμηνο να βγάλουμε τον διαγωνισμό στον αέρα».
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Μέσα στην παραδοσιακή 
αγορά το 2016 
πραγματοποιήθηκε 
για πρώτη φορά το 
Kapani Project. Στόχος 
ήταν να αναδείξει την 
ιστορικότητα της περιοχής 
και νέοι καλλιτέχνες να 
δημιουργήσουν έχοντας ως 
φόντο την αγορά, δίνοντας 
της μια σύγχρονη οπτική.

Kapani Project

Η αγορά ονομάστηκε «Καπάνι» λέξη η οποία 
προέρχεται από το «Ουν Καπάν», που στα τουρκικά 
σημαίνει αγορά αλεύρων. Όσον αφορά την ονομασία  
«Αγορά Βλάλη»  δόθηκε ως φόρος τιμής στον 
Γεώργιο Βλάλη μάρτυρα της Επανάστασης του 1821. 
Η ονοματοδοσία έγινε στις αρχές της δεκαετίας 
του 1930 στον εορτασμό των 100 χρόνων της 
Επανάστασης.

Η ονομασία

streets_of_skg
Τον Δεκέμβριο του 2016 η 
ιστορική αγορά απέκτησε 
το δικό της logo. Το 
λογότυπο έχει ένα μεγάλο 
Κ (αρχικό της λέξης 
Καπάνι) και πίσω του σε 
σχέδιο κτίριο παρόμοιο με 
εκείνα στης περιοχής. Το 
έργο τότε υλοποιήθηκε  
από το Κέντρο 
Επιχειρηματικής και 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης, 
στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Design for 
Europe» της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ενώ το logo 
της αγορά κοσμούσε τις 
εισόδους της.

Το logo

Ουκ ολίγες φορές η αγορά είχε υποστεί 
ζημιές από πυρκαγιές που ξεσπούσαν στη 
Θεσσαλονίκη. Η πιο καταστροφική φωτιά 
ήταν εκείνη του 1917. Τότε στην περιοχή 
βρισκόντουσαν πλήθος συναγωγών και 
ιδρυμάτων  της Εβραϊκής Κοινότητας, τα 
οποία καταστράφηκαν ή αναγκάστηκαν να 
κατεδαφιστούν στο πλαίσιο νέου σχεδίου 
ανοικοδόμησης της πόλης, γνωστό ως 
«σχέδιο Εμπράρ». Μετά από χρόνια και 
συγκεκριμένα το 1978 ο εγκέλαδος χτύπησε 
την πόλη. Μεταξύ των καταστροφών που 
προκάλεσε ήταν και στο Καπάνι, όπου 
προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές σε κτήρια 
της. Παρότι τότε είχε εξαγγελθεί κατεδάφιση 
και ανάπλαση της περιοχής με σκοπό την 
δημιουργήσει εμπορικών κέντρων μετά από 
αντιρρήσεις καταστηματαρχών το σχέδιο 
έπεσε στο κενό.

Οι φωτιές, 
το νέο σχέδιο 
και ο σεισμός
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Η Αθηναϊς ξέρει να κάνει... το σωστό!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

Po
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up
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑΣ 

ΠΟΥ ΞΕΔΙΠΛΩΝΕΙ ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΤΗΣ

Σε μία περίοδο που οι γυναικείες φωνές, έχουν εκλείψει από το πεντάγραμμο, η Αθηναϊς, κάνει τη δυναμική εμφάνισή της, κερδίζοντας τις εντυ-
πώσεις, από το πρώτο κιόλας άκουσμα του νέου της τραγουδιού, «Θα κάνω το Σωστό». Μετρώντας πολλά χρόνια στη μουσική σκηνή, διαθέτο-

ντας τεράστια εμπειρία, αλλά και μία μοναδική λαϊκή χροιάς φωνή, η Αθηναϊς, έχοντας στο πλευρό της την δισκογραφική της εταιρία «G Music», 
έρχεται με φόρα να ξεδιπλώσει το ταλέντο της και την αγάπη της για το καλό λαικό τραγούδι, που υποστηρίζει με τη φωνή της. Πλέον κάνει το 

σωστό, και μας εξηγεί το γιατί. 

Γιατί η Αθηναϊς αποφάσισε να κάνει το σωστό , και 
ποιο είναι αυτό ;  Αποφάσισα να κάνω το σωστό και 
να ξεκινήσω να ακολουθώ το όνειρό μου,  να κάνω 
αυτό που αγαπώ, έχοντας πλέον στο πλευρό μου, 
τους σωστούς ανθρώπους, που με οδήγησαν στα 
σωστά μουσικά μονοπάτια, και φυσικά έναν σπου-
δαίο δάσκαλο, τον κύριο Λυριτζή, που έβγαλε από 
μέσα την πραγματική φωνή της Αθηναίς, και τον ευ-
χαριστώ για αυτό.  
Νέο τραγούδι , νέα δισκογραφική εταιρία ! Πώς 
νιώθεις; Αυτή την περίοδο, θεωρώ πώς είμαι πολύ 
τυχερή, πολύ ευλογημένη. Νιώθω πώς πατάω πλέ-
ον πολύ καλά στα πόδια μου, με οδηγό μου, την 
εταιρία μου, τη G Music, και όλη αυτή την υπέροχη 
ομάδα, με απίστευτη εμπειρία, που τη στελεχώνει. 
Σύστησε μας μουσικά την Αθηναΐς !  Μία καθαρόαι-
μη Ελληνίδα, που αγαπάει το λαϊκό τραγούδι, και το 
ακολουθεί με τον σεβασμό που του αξίζει…. 
Τι είναι το τραγούδι για εσένα ; Εν συντομία θα σας 
απαντήσω, γιατί θα μπορούσα να μιλάω ώρες για 
αυτό, με μία ευχή που μου έδωσε κάποτε, η αγαπη-
μένη μου, Πέγκυ Ζήνα. «Να τραγουδάς αγάπη μου. 
Τραγουδώντας να νιώθει καλά η ψυχή σου, γιατί το 

τραγούδι θέλει ψυχή», μου είπε χαρακτηριστικά. Το 
τραγούδι είναι η ψυχή μου, και θέλω αυτή τη ψυχή 
να τη μοιράζομαι και με τον κόσμο που με ακούει, 
αγγίζοντας και τη δική τους ψυχή. 
Πως πήρες την απόφαση να ασχοληθείς με αυτό 
και όχι κάποιο άλλο επάγγελμα ; Ήταν μονό-
δρομος. Θεωρώ, πώς στο τραγούδι γεννήθηκα να 
ανήκω, και όσες φορές προσπάθησα να το αλλάξω 
αυτό, δεν το κατάφερα. Και έκανα το σωστό, γιατί το 
αγαπάω τόσο πολύ, που οτιδήποτε άλλο επάγγελ-
μα και αν ακολουθούσα, θα ήταν αποτυχία. 
Το νέο σου τραγούδι «Θα κάνω το Σωστό», έχει 
δημοτικά και παραδοσιακά ακούσματα, ήχοι, που 
έχουν επιστρέψει δυναμικά! Επιτέλους…. Το περί-
μενα πολύ καιρό αυτό, και μου αρέσει πολύ… Δεν 
πρέπει να χάνουμε τις ρίζες και τις παραδόσεις μας, 
να μην τις ξεχνάμε… Να τραγουδάμε μέσα από αυ-
τές, μαζί με αυτές, και να τις προσαρμόζουμε στο 
σήμερα, μαζί με ποιο μοντέρνα μουσικά «παντρέ-
ματα»… 
Πως βιώνεις την κατάσταση του κορονοϊού που 
έχει «νοσήσει» και το πεντάγραμμο; Δυστυχώς βι-
ώνουμε μία πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, και ελπί-

ζω να βγούμε όλοι ζωντανοί, κυριολεκτικά και με-
ταφορικά μέσα από αυτή… Πρέπει να είμαστε πολύ 
προσεκτικοί, να πάρουμε σοβαρά τον ιό αυτό, να 
προφυλάξουμε τους ηλικιωμένους ανθρώπους, και 
τους εαυτούς μας, μέχρι να βγει το εμβόλιο… Όσον 
αφορά τον χώρο μας, πραγματικά με λυπεί όλο 
αυτό που συμβαίνει, γιατί όπως χιλιάδες κόσμου σε 
όλο τον πλανήτη, έτσι και εμείς, και είναι χιλιάδες 
οι οικογένειες που δύσκολα βγάζουν τα ως προς 
το ζην, αφού δεν μπορείς μήνες να τραγουδήσεις 
κάπου, και εύχομαι να μας δίνει σε όλους δύναμη 
ο Θεός να σταθούμε δυνατοί και να επανέλθουμε 
σύντομα δριμύτεροι και υγιείς. 
Ποια είναι η αχίλλειος πτέρνα σου ; Είναι η ευαι-
σθησία μου…. Αυτό θεωρώ πώς είναι το αδύναμο 
σημείο μου. 
Που ονειρεύεσαι να φτάσεις καλλιτεχνικά ;
 Άχ τι ωραία ερώτηση. Εύχομαι να φτάσω τόσο 
ψηλά, όσο αντέχει η φωνή μου, όσο αντέχει η ψυχή 
μου… Και δόξα τον Θεό, νιώθω πώς έχω μεγάλες 
αντοχές, για να τις χαρίζω στον κόσμο για πολλά 
χρόνια ακόμα.
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BARAKI

ΠΡΩΪΝΟ FREEFALL - ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΚΑΤΕΒΑΤΟΙ

▶ Τις προάλες επάνω στο 
ζάπινγκ έπεσα για πολύ λίγο 
στο GNTM.Έπεσα την στιγμή 
που ήταν ένα 17χρονο 
αγόρι,που όμορφο δεν 
τόλεγες και τα σχόλια που 
του είπανε οι κριτές νόμιζα 
ότι έβλεπα το καλύτερο 
μοντέλο του κόσμου.Και 
εκτός που δεν το έλεγες και 
το πιο όμορφο,ήταν μάλλον 
και ολίγον τι ανορεξικό.Δεν ξέρω τι πάνε να μας πλασάρουν 
αλλά με συγχωρείτε αυτήν την αηδία αρνούμαι όχι μόνον να 
την δω άλλα και να την σχολιάσω περαιτέρω!Εν τω μεταξύ 
όλοι εσείς που το παρακολουθείτε φαντάζομαι ότι γνωρίζετε 
άπταιστα Αγγλικά για να μπορείτε να καταλαβαίνετε και όλα 
όσα εκστομίζει η πολυτάλαντη αυτή η Καγιά!Στους γάμους 
εννοώ!!!

▶ Τελικά αποδεικνύεται πε-
ρίτρανα στην ζωή πως όλοι 
δεν είναι για όλα.Ούτε παίζει 
ρόλο η ομορφιά αλλά ούτε 
και μία πρόσκαιρη επιτυχί-
α.Η τηλεόραση αλλά και η 
επικοινωνία με τον κόσμο 
είναι κάτι που χτίζεται και το 
κερδίζεις όσο είσαι ο εαυτός 
σου και τίποτα περισσότερο.
Αυτά προορίζονται τόσο για 
την Ηλιάννα Παπαγεωργίου που έφαγε ηχηρό χαστούκι με 
τα μονοψήφια νούμερα στα οποία κινείται όσο και για τον 
Χάρη Βαρθακούρη που σας το είχα γράψει από την πρώτη 
μέρα του τηλε-σκουπιδιού Big Brother ότι θα πάει άπατος για 
πολύ απλά δεν το ‘έχει’ καθόλου και στο επικοινωνιακό με 
την κάμερα και κατ’επέκταση με τον κόσμο παίρνει κάτω από 
την βάση.

▶ Η απάθεια και η κυνικό-
τητα των ‘ανθρώπων’ που 
έκαναν την φωτογράφιση με 
την οποία επικράτησε σάλος 
κυριολεκτικά,πραγματικά 
με ξεπερνάει.Δεν το χωράει 
ο νους μου πως ο συγκε-
κριμένος φωτογράφος και 
η ομάδα του,απαθέστατοι 
κάνανε την δουλειά τους 
και μία ανάσα από τα πόδια 
τους κοιμόταν επάνω στα τσιμέντα ένας συνάνθρωπός μας.
Όχι δεν υπάρχει καμμία δικαιολογία.Όχι δεν είμαστε αυτοί.
Είμαστε από την απέναντι μεριά που ακόμη νοιαζόμαστε για 
τον συνάνθρωπό μας.Τους συγκεκριμένους μία και μόνον 
λέξη τους χαρακτηρίζει.ΝΤΡΟΠΗ!

Το BARaki Coffee & More στην Τούμπα, είναι ένα πρωτοποριακό coffee bar - restaurant με 
υψηλές προδιαγραφές σε design και service αποτελώντας το hot spot της πόλης για ένα ευχά-
ριστο και όχι μόνο διάλειμμα. Σ’ έναν μοναδικό χώρο 400 τ.μ., με εκπληκτική διαμόρφωση και 

με την πιο θετική ενέργεια μπορείτε να απολαύσετε φαγητό, ποτό και καφέ όλες τις ώρες της 
ημέρας και της νύχτας... Το BARaki μπορεί να φιλοξενήσει από μικρές παρέες έως και μεγάλες 

εκδηλώσεις πολυάριθμων ατόμων.Η κουζίνα και το bar του BARaki Coffee & More είναι με 
υψηλά «standard» και σε πολύ λογικές τιμές οι οποίες σε πείσμα των καιρών, κρατιούνται σε 

απόλυτη ισορροπία τόσο με την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων, όσο με το σεβασμό 
και την εξυπηρέτηση των πελατών μας. Διεύθ. Διογένους 42,Τούμπα.Τηλ. 2313 026226.

Το νέο πρωινό 8-10 στον FM100 είναι ήδη στον αέρα της Θεσσαλονίκης! Έχει ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στην 
πόλη (κίνηση, καιρός κ.ά.), διαδραστικότητα, επικοινωνία με τους ακροατές, διαγωνισμούς, συνδέσεις, ψυχαγωγία 
αλλά και Live ρεπορτάζ! Ότι συμβαίνει, την στιγμή που συμβαίνει το «Πρωϊνό Freefall και οι... Ουρανοκατέβατοι 
είναι εκεί! Και όλα αυτά με μία διαφορετική ματιά και προσέγγιση, με πολύ κέφι, μουσική, φρεσκάδα αλλά και με 
ισχυρή δόση χιούμορ. Συντονιστείτε! Επιμέλεια-Παρουσίαση: Πόλυς Μαυρόπουλος - Κώστας Μάντζιος
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Δικηγόρος, αυτοδιοικητικός, μπαμπάς… τα 
προλαβαίνεις; Με τη στήριξη της οικογένειας μου 
και των άξιων συνεργατών μου, τόσο στην επαγ-
γελματική όσο και στην πολιτική δραστηριότητα, 
νομίζω ότι έχω υλοποιήσει έναν από τους πρωταρχι-
κούς μου στόχους… να είμαι ενεργός πολιτικά χωρίς 
να διακινδυνεύω την οικογενειακή γαλήνη και την 
επαγγελματική σταθερότητα. 

Η σχέση σου με τον δήμαρχο Σ.Δανιηλίδη... Μια 
σχέση χρόνων που στηρίζεται στο σεβασμό και κα-
θοδηγείται από την κοινή θέληση για την πρόοδο και 
την ανάπτυξη του τόπου μας.

Για ποιο έργο στον δήμο δηλώνεις υπερήφα-
νος; Όπως ένας γονιός δεν μπορεί να ξεχωρίσει 
κάποιο από τα παιδιά του, έτσι κι εγώ αδυνατώ να 
πω μόνο ένα. Σίγουρα, όμως, αυτό που με κάνει να 
αισθάνομαι περήφανος είναι ότι από το 2015 έως το 
2019 ως αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών κατα-
φέραμε με τα στελέχη της υπηρεσίας να χρηματο-
δοτήσουμε από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους 
δημοτικά έργα ύψους 13 εκατ. ευρώ. 

Τι σ’ ενοχλεί και θέλεις ν’ αλλάξεις; Μ’ ενοχλεί 
αφάνταστα ο τρόπος που λειτουργεί το κράτος, μια 
οντότητα που λειτουργεί υπαλληλοκεντρικά και όχι 
ανθρωποκεντρικά. Στους ανθρώπους μ’ ενοχλεί ο 
ραγιαδισμός και η κολακεία γιατί και τα δυο απο-
τελούν τροχοπέδη στην προσπάθεια να γινόμαστε 
καλύτεροι. 

Ποιο παιδί σου μοιάζει περισσότερο; Οι περισ-
σότεροι λένε ότι είχα «φιλική συμμετοχή» στην κόρη 
μου, αλλά αυτό δεν με ενοχλεί καθόλου. Φαντάζε-
σαι να είχε τη μύτη μου; Μου αρέσει που τα αγόρια 
μοιάζουν σε μένα και η κόρη στη γυναίκα μου!

Αντέχεις να βγάλεις έναν ολόκληρο αγώνα χά-
ντμπολ; Μόνο αν έχει κυλιόμενο διάδρομο να με με-
ταφέρει. Δυστυχώς από τη στιγμή που σταμάτησα να 
αγωνίζομαι έπιασα ελάχιστες φορές την μπάλα του 
χάντμπολ. Ο χρόνος που έχω στη διάθεση μου είναι 
περιορισμένος και δεν μου επιτρέπει να γυμνάζομαι 
όπως παλιά.

Σημείο στη Θεσσαλονίκη όπου τα ξεχνάς όλα…
Στο Πυροβολείο, στον Πύργο Τριγωνίου όπου μπο-

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

Ο Αντώνης Σαουλίδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Συκιές. Δικηγόρος στο επάγγελμα, με πάθος για τα κοινά. Εδώ και 17 χρόνια εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος 
Νεάπολης - Συκεών και έχει αναλάβει χαρτοφυλάκια σε θέσεις «κλειδιά». Δηλώνει περήφανος για την ποντιακή καταγωγή, για τον ΠΑΟΚ που «υπηρέτησε» ως αρχη-

γός της ομάδας χάντμπολ και φυσικά για την οικογένεια του! Για όλα τα υπόλοιπα, θα χρειαστεί να διαβάσετε παρακάτω...

Αντώνης Σαουλίδης 
Μ’ ενοχλεί ο ραγιαδισμός κι η κολακεία

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 

ρείς να δεις όλη την πόλη από ψηλά. Είναι φοβερό 
το πως η ματιά σ’ ένα πλάνο χωράει τα Βυζαντινά 
Τείχη, τον Λευκό Πύργο και καταλήγει στο Θερμαϊκό 
με φόντο -όταν ο καιρός το επιτρέπει- τον Όλυμπο. 

Μετράς τους ανθρώπους που είναι κοντά στις 
δύσκολες στιγμές; Αυτό που έχει αξία δεν είναι 
ποιος είναι δίπλα σου στα εύκολα, αλλά ποιος συ-
νεχίζει μαζί σου όταν όλα εξελίσσονται όπως δεν τα 
περιμένεις. 

Δεν χάνεις με τίποτα… Δεν τα παρατάω με τίπο-

τα. Δεν μπορώ να δεχθώ την ήττα χωρίς κατάθεση 
ψυχής. Μπορώ να αναγνωρίσω την ανωτερότητα.

Ανεκπλήρωτο όνειρο…
Από τώρα ανεκπλήρωτα όνειρα; Είμαι μόλις 42 

και έχω πολλά χρόνια μπροστά για να υλοποιήσω 
όνειρα μαζί με την οικογένεια μου. Θα ήθελα, πά-
ντως, σε κάποια φάση της ζωής μου να ταξιδέψω 
σε κάθε μικρό νησάκι της Ελλάδας και να γνωρίσω 
αυτούς τους ήρωες του Ελληνισμού.
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Η συλλογή περιέχει μικροσκοπικά βιβλία που εκδόθηκαν στη μεταπαναστατική Ρωσία 

Το Μουσείο με τα Βιβλία 
Μινιατούρες του Μπακού

Στο Αζερμπαϊτζάν υπάρχουν διάφορα 
και μοναδικά μουσεία. Το Μουσείο με τα 
Βιβλία Μινιατούρες του Μπακού είναι το 
μοναδικό μουσείο με βιβλία μινιατούρες 
στον κόσμο και βρίσκεται στην Παλιά 
Πόλη του Μπακού. Το μουσείο άρχισε 
να λειτουργεί στις 2 Απριλίου 2002.  Το 
2015 το Μουσείο Βιβλίων Μινιατούρας 
συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο με τα ρεκόρ 
Guinness  ως το μεγαλύτερο ιδιωτικό 
μουσείο με βιβλία μινιατούρες.

Τα εκθέματα στο μουσείο συλλέ-
χθηκαν από τη Ζαριφά Σαλάχοβα (την 
αδερφή του Ταχίρ Σαλάχοβ ) τα οποία 
συγκέντρωνε για περισσότερο από 30 
χρόνια. Η συλλογή της αποτελείται από 
περισσότερα από 6500 βιβλία από 64 δι-
αφορετικές χώρες.

Η συλλογή περιέχει μικροσκοπικά 
βιβλία που εκδόθηκαν στη μεταπανα-
στατική Ρωσία και στη σοβιετική περίοδο

Υπάρχουν βιβλία στην έκθεση από 
διάφορες χώρες, όπως τη Μολδαβία , τη 
Γεωργία , την Ουκρανία , τη Λευκορωσία 
και από τις χώρες της Μέσης Ανατολής 
και της Ευρώπης. Υπάρχουν πολλές σπά-
νιες εκδόσεις, όπως αυτές των Τσουκόφ-
σκι, Μπαρτό, Γκόγκολ ,Ντοστογιέφσκι και 
έργων του Πούσκιν .  Βιβλία Μινιατούρες 
διάσημων  Αζέρων κλασσικών: Βαγκίφ , 
Χουρσιντμπανού Ναταβάν , Νιζαμί , Να-
σιμί , Φιζουλί, Σαμάντ Βουργούν , Μιρζά 
Φαταλί Αχούντοβ και άλλων εκτίθενται 
στο μουσείο.

Άλλες αξιοσημείωτες μινιατούρες σε 
αυτήν τη συλλογή περιλαμβάνουν ένα 
αντίγραφο του Κορανίου του 17ου αιώνα 
και ένα βιβλίο του 13ου αιώνα που εκδό-
θηκε από τον Peter Schöffer (διάδοχος 
του [[Johannes Gutenberg]]). 

Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να  
σπάνια αρχαία θρησκευτικά βιβλία στο 
μουσείο. Το αρχαιότερο βιβλίο είναι το 
Κοράνι που εκδόθηκε στη Σαουδική Αρα-
βία το 1672. Επιπλέον, υπάρχει ένα  βι-
βλίο που αποτελείται από τα τραγούδια 
του μουσικού συγκροτήματος «Beatles». 
Νέες εκδόσεις προστίθενται τακτικά στη 

συλλογή του μουσείου.
Το μουσείο αποτελείται από 15 ενό-

τητες όπως «Διεθνείς», «Βαλτικές χώ-
ρες», «Μικρότερες», «Συγγραφείς του 
Αζερμπαϊτζάν », «Σοβιετική εποχή» 
«Παλαιότερη», «Παιδικά», «Πούσκιν», 
«Κεντρική Ασία» κ.λπ, και υπάρχουν 25 
βιτρίνες.

Η κατηγορία του Πούσκιν , ένας από 
τους διακεκριμένους Ρώσους ποιητές 
που έζησε τον 19ο αιώνα, περιλαμβάνει 
320 βιβλία για αυτόν και τα έργα του. 
Τα πιο διάσημα από αυτά είναι τα « Ευ-
γένιος Ονέγκιν « (1837), « Η Βασίλισσα 
του μπαστουνιού «, «Ιστορίες του Μπελ-
κίν», καθώς και ένα πολύ μικρό βιβλίο 
ποιημάτων του Πούσκιν αφιερωμένο στη 
Μόσχα.

Το μουσείο έχει αρκετές χιλιάδες 
βιβλία μικρού μεγέθους.
Στο Μουσείο εκτίθενται τα τρία μι-

κρότερα βιβλία στον κόσμο (2 χιλιοστά 
x 2 χιλιοστά το καθένα) που μπορούν να 

διαβαστούν μόνο με τη χρήση ενός με-
γεθυντικού φακού και εκδόθηκαν από 
το «Toppan Publishing House» : «Η 
γλώσσα των λουλουδιών « , « Γενέθλιες 
Πέτρες» και «Τα σημάδια των Ζωδίων». 
Τα βιβλία αυτά εκδόθηκαν το 1978 στο 
Τόκιο

«Το πιο θαυμαστό πράγμα», ο μικρό-
τερος τόμος (6 χιλιοστά x 9 χιλιοστά), 
που περιέχει τα έργα των Máxim Gorki 
και Pushkin, δημοσιεύτηκε στη Μόσχα το 
1985 και έχει μεταφραστεί σε 4 γλώσσες: 
Ιταλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Αγγλικά.

Τα βιβλία μινιατούρες του μουσείου 
εκτέθηκαν στην Καμπούλ (1988), στην 
Κωνσταντινούπολη (1991), στη Χάιφα 
(1994), στην Κίνα (1995), στη Μόσχα 
(1997 και 2003), στο Κίεβο και το Σίδνεϊ 
(2000), στο Μάιντς ( 2003), στην Άγκυ-
ρα (2005), στο Παρίσι (1999 και 2006), 
στη Σαουδική Αραβία (2007), στο Λον-
δίνο και στο Μινσκ (2009), στη Σαγκάη 
(2010), και στο Πεκίνο και την Αβάνα 
(2011).

Μαμεντλί Σαλατίν
Γενική Γραμματέας Συλλόγου Ελληνο-Αζερικης Φιλίας 
“QALA”
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Ο προπονητής της Κ1 του Αρη Κώστας Καζάνας μιλά στην «Κ» για τους πέντε «μικρούς» 
που προωθήθηκαν στην πρώτη ομάδα

«Πλάνο, μεθοδικότητα και σκληρή δουλειά 
συνθέτουν την πετυχημένη συνταγή μας»

Σε ηλικία μόλις 36 ετών μπορεί να 
καυχιέται πως έχει ήδη πετύχει αρκετά 
πράγματα στην (σύντομη) προπονητική 
του καριέρα. Ο Κώστας Καζάνας, βρίσκε-
ται για 3η σερί σεζόν στο τιμόνι της Κ19 
του Αρη και είναι ο άνθρωπος που έχει 
μεγάλη ευθύνη στο γεγονός πως οι Κί-
τρινοι μετά από πολλά χρόνια παράγουν 
και πάλι ποδοσφαιριστές. Απόδειξη γι’ 
αυτό; Οι πέντε επαγγελματίες ποδοσφαι-
ριστές που όχι μόνο ανήκουν στην πρώτη 
ομάδα, αλλά έχουν και ενεργό ρόλο σε 
αυτήν.

Τη περσινή σεζόν οι Μπαγκαλιάνης, 
Μπακούτσης και ο Τσαγκαλίδης, όχι 
μόνο υπέγραψαν επαγγελματικά συμβό-
λαια, αλλά πήραν και συμμετοχές, στο 
τέλος της σεζόν, δείχνοντας το πλούσιο 
ταλέντο τους. Φέτος, την σκυτάλη πή-
ραν οι Σενγκέρκης και ο Χατζηπιρπιρίδης 
που συμμετείχαν στην προετοιμασία της 
πρώτης ομάδας και κλήθηκαν να υπο-
γράψουν επαγγελματικά συμβόλαια.

Ο Κώστας Καζάνας, μίλησε στην «K» 
και ανέλυσε το μυστικό της επιτυχημένης 
συνταγής...

Πως νιώθεις ως προπονητής των 
τμημάτων υποδομής του Αρη που είδες 
και φέτος δύο παίκτες της Κ19 να υπο-
γράφουν επαγγελματικά συμβόλαια κι 
άλλους δύο να συμμετέχουν στην προ-
ετοιμασία της ομάδας; «Είμαι υπερήφα-
νος. Εχω ζήσει, έχω δει αυτά τα παιδιά να 
μεγαλώνουν δίπλα μου και είμαι διπλά 
χαρούμενος να τους βλέπω να υπογρά-
φουν επαγγελματικά συμβόλαια και να 
συμμετέχουν στην πρώτη ομάδα. Αυτό 
βέβαια με γεμίζει με μεγαλύτερη ευθύνη, 
αλλά και πολύ περισσότερο ενθουσια-
σμό για να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, 
να παράγουμε, να δουλεύουμε σωστά 
και να εκπαιδεύουμε παίκτες ποιοτικούς 
και έτοιμους να προσφέρουν στην πρώτη 
ομάδα του Αρη και στο ελληνικό ποδό-
σφαιρο».

Γνωρίζεις καλύτερα από τον καθέ-

να τα ατού και τι είδους παίκτες είναι 
οι Σενγκέργκης και ο Χατζηπιρπιρίδης. 
Θα θέλαμε να μας τους περιγράψεις... 
«Την Κυριακή στο Βόλο ο Χατζηπιρπιρί-
δης έκανε το ντεμπούτο του στην μεγάλη 
κατηγορία. Είναι ένας ποδοσφαιριστής 
που μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέ-
σεις της επίθεσης. Είναι διεισδυτικός και 
σε αυτό τον βοηθάει το χαμηλό κέντρο 
βάρους που έχει. Είναι εξαιρετικός στον 
έλεγχο της μπάλας και ιδιαίτερα ταχύς. 
Μπορεί να γίνει και σκόρερ και δημιουρ-
γός με την ίδια ευχέρεια. Όσον αφορά τον 

Σενγκέργκη είναι ένα σύγχρονο μπακ, 
δυνατό με ιδιαίτερα φυσικά προσόντα. 
Καλό στο ψηλό παιχνίδι, με σωστές το-
ποθετήσεις στο παιχνίδι του και εξαιρε-
τική ακρίβεια στη σέντρα. Στα ατού του 
είναι το γεγονός πως μπορεί να παίξει και 
ως κεντρικός αμυντικός».

Για πρώτη φορά μετά από πολλά 
χρόνια ο Αρης παράγει παίκτες από τα 
φυτώριά του. Ηδη, από πέρυσι οι Μπα-
γκαλιάνης, Μπακούτσης, αλλά και ο 
Τσαγκαλίδης έπαιξαν με την πρώτη 
ομάδα. Εκτός από ικανοποίηση, σας γε-

μίζει και με ευθύνη όλο αυτό; «Εξ’ αρχής 
το μεγάλο μας στοίχημα ήταν να αναδεί-
ξουμε παίκτες. Η ικανοποίηση όταν πε-
τυχαίνεις τον στόχο σου είναι μεγάλη. Το 
ίδιο και η χαρά μας. Η ακαδημία του Αρη 
έχει μακρά παράδοση στην ανάδειξη παι-
κτών και αυτό δεν μας αφήνει το παρα-
μικρό περιθώριο επανάπαυσης. Ισα ίσα 
τώρα είναι που πρέπει να δουλέψουμε 
ακόμα περισσότερο, πιο μεθοδικά και με 
παράδειγμα αυτά τα παιδιά να φτιάξουμε 
τα επόμενα».

Υπάρχουν άλλοι παίκτες που θε-
ωρείτε πως πολύ σύντομα θα είναι σε 
θέση να ενισχύσουν την πρώτη ομάδα; 
«Η δεξαμενή της ακαδημίας είναι γεμάτη 
με παίκτες ταλαντούχους. Θεωρώ ότι με 
την αλλαγή της φιλοσοφίας και την με-
θοδικότητα της δουλειάς των δύο τελευ-
ταίων χρόνων η εξέλιξη ήταν ραγδαία και 
αυτό φαίνεται από τα πέντε επαγγελματι-
κά συμβόλαια και είμαι βέβαιος πως τα 
επόμενα χρόνια θα δείτε κι άλλους παί-
κτες να έρχονται από την δεύτερη ομάδα 
και να πρωταγωνιστούν με τον Αρη».

Πως αισθάνεσαι που αν και σε μι-
κρή ηλικία, ανέλαβες το βάρος του να 
είσαι ο πρώτος προπονητής της Κ19 
και εκτός αυτού να είσαι ο άνθρωπος 
που έχεις μεγάλο μερίδιο στην ίσως 
πιο πετυχημένη φουρνιά ποδοσφαιρι-
στών που έχει αναδείξει ο σύλλογος; 
«Πιστεύω ακράδαντα πως όλα έρχονται 
μέσα από την σκληρή δουλειά. Πρέπει 
να πιστεύεις στον εαυτό σου, να μην το 
βάζεις ποτέ κάτω και στο τέλος θα πά-
ρεις το αποτέλεσμα που προσδοκάς. Για 
μένα είναι τιμή να δουλεύω σε μια ομάδα 
όπως ο Άρης και θεωρώ πως οι φιλοδο-
ξίες μου ταιριάζουν με αυτές του συλλό-
γου και είμαι έτοιμος και να προσφέρω 
σε όποιο επίπεδο και πόστο μου ζητηθεί 
γιατί είναι μεγάλη ευθύνη το να εργάζε-
σαι για έναν τόσο μεγάλο σύλλογο».

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Ο Ν  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο
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Δεν χρειάζεται φόβος,
ούτε υπεραισιοδοξία

Ο ΠΑΟΚ την περασμένη Τρίτη κόντρα στην Κρά-
σνονταρ πήρε λιγότερα απ’ αυτά που μπορούσε, 
σύμφωνα με τη ροή του αγώνα, να πάρει. Είχε χα-
μένο πέναλτι και δοκάρι απέναντι σε μία ομάδα η 
οποία πριν από τον αγώνα φάνταζε ως ένας αντίπα-
λος… «βουνό» για τον ΠΑΟΚ. 

Στην πράξη όμως η ομάδα του Φερέϊρα έφερε 
το παιχνίδι στα ίσα, κατάφερε να προηγηθεί κι αν 
δεν κλωτσούσε τις ευκαιρίες που της δόθηκαν και 
ο Γιαννούλης δεν έκανε ένα ερασιτεχνικό πέναλτι, 
όλα θα ήταν διαφορετικά. Επειδή όμως στη λογι-
κή των υποθέσεων δουλειά δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ θα 
πρέπει, αφού πρώτα περάσει ανώδυνα το εμπόδιο 
του Βόλου για το Πρωτάθλημα, να κάνει focus στον 
δεύτερο αγώνα με τη Ρωσική ομάδα, χωρίς σημάδια 
φόβου, αλλά ούτε και υπεραισιοδοξίας. Δεν χρειά-
ζεται φόβος γιατί ο ΠΑΟΚ απέδειξε στον πρώτο αγώ-
να ότι έχει την ποιότητα για να είναι πρωταγωνιστής 
σ’ έναν αγώνα με την Κράσνονταρ. Ή στη χειρότερη 
να την παλέψει σαν ίσος με ίσο. Για να γίνει αυτό 
θα πρέπει ο «Δικέφαλος» να προετοιμαστεί για μία 
μάχη η οποία απαιτεί ετοιμότητα μέχρι το τελευταίο 
λεπτό του αγώνα. Κι αυτό γιατί απέναντι του θα έχει 
μία ομάδα στο ρόστερ της οποίας το ταλέντο περισ-
σεύει. Που κυκλοφορεί εξαιρετικά την μπάλα όταν 
επιτίθεται και μπορεί να είναι αποτελεσματική. Στοι-
χεία τα οποία αφόπλισαν αρκετές φορές τον ΠΑΟΚ 
μεσοαμυντικά και είχαν ως αποτέλεσμα οι Ρώσοι να 
δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες για γκολ. Αρα 
ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι στα… κόκκινα επί 90 λε-
πτά, αποφεύγοντας τα λάθη και με καλή λειτουργία 
σ’ όλες τις γραμμές. Η Κράσνονταρ λογικά θα έχει 
περισσότερους ανοιχτούς χώρους όταν θα επιτίθε-
ται στον αγώνα της Τούμπας κι αυτό θα είναι στοι-
χείο το οποίο θα επιχειρήσει να το εκμεταλλευτεί. 
Εχει την ποιότητα να κάνει γρήγορη μετάβαση από 
την άμυνα στην επίθεση κι αν καταφέρει να πετύ-
χει γκολ θα ανεβάσει τον πήχη της δυσκολίας στην 
υπόθεση πρόκριση για τον ΠΑΟΚ.  Οι Ρώσοι έχουν 
αμυντικές αδυναμίες οι οποίες όμως δεν την κάνουν 
μία ομάδα που είναι του χεριού του «Δικεφάλου». 
Γιατί αντίστοιχα έχουν μεσοεπιθετικούς για μεγάλα 
πράγματα. Αρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να μπει στο γήπεδο 
έχοντας στο μυαλό τους οι παίκτες του ότι πρέπει να 
τρέξουν πολλά χιλιόμετρα, να αποφύγουν τα λάθη 
και να αγωνισθούν με πάθος για να πάρουν την πο-
λυπόθητη πρόκριση στους ομίλους του Τσάμπιονς 
Λιγκ.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμόςαθλητισμός

Ο Αμπέλ Φερέιρα εξ’ αρχής είχε έργο δύσκολο. Ανέ-
λαβε μία ομάδα που είχε κατακτήσει νταμπλ και αήττητο 
πρωτάθλημα. Το εγχείρημά του έγινε ακόμα πιο δύσκολο 
από την στιγμή που ο ίδιος δεν είχε τον χρόνο να προχω-
ρήσει στις αλλαγές και τις μεταγραφές που επιθυμούσε. 
Κι όμως, ο Ιβάν Σαββίδης, τον στήριξε, τον διατήρησε στο 
τιμόνι της ομάδας και ο Πορτογάλος τεχνικός κατάφερε 
όχι μόνο να αλλάξει άρδην την εικόνα της ομάδας του, 
αλλά να διεκδικεί και την είσοδο της ομάδας στους ομί-
λους του Champions League για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία του συλλόγου.

1) Η σταθερά του 3-4-2-1
Τον συγκεκριμένο τακτικό σχεδιασμό τον επέλεξε για 

πρώτη φορά στα περσινά πλέι οφ στο δεύτερο ημίχρο-
νο του αγώνα με τον ΟΦΗ και έπειτα, όταν στην εξίσω-
ση μπήκε ο νεαρός Μιχαηλίδης. Από τότε και σε πέντε 
παιχνίδια που ακολούθησαν ο ΠΑΟΚ δέχτηκε μόλις ένα 
γκολ, με την τριάδα των Βαρέλα, Ινγκασον και Μιχαηλίδη 
να αποδίδει εξαιρετικά. Η αλλαγή αυτή έμελλε να είναι 
αυτή που θα... μεταμόρφωνε τον Δικέφαλο της νέας σε-
ζόν (της φετινής). Ο θιασώτης του 4-4-2, Αμπέλ Φερέι-
ρα, πήγε κόντρα σε αυτό που αγαπά (κάτι που πολλάκις 
είχε τονίσει) και πέτυχε. Ο ΠΑΟΚ δούλεψε και έπαιξε σε 
όλα τα του τα φετινά παιχνίδια πάνω σε αυτόν τον σχη-
ματισμό. Αποτέλεσμα αυτού; Οι προκρίσεις επί της Μπε-
σίκτας, αλλά και της πανίσχυρης Μπενφίκα, αλλά και το 
καλό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς της Τούμπας με την 
Κράσνονταρ.

2) Τζόλης-Μιχαηλίδης σαν έτοιμοι από καιρό
Τι κι αν είναι μόλις 19 ετών. Τα δύο «χρυσά» παιδιά 

του ΠΑΟΚ απέδειξαν πως η ηλικία δεν παίζει κανένα απο-
λύτως ρόλο στο ποδόσφαιρο. Αμφότεροι, μέχρι και τον 

περασμένο Μάρτιο, αγωνίζονταν με την Κ-19 του ΠΑΟΚ. 
Μετά το τέλος της καραντίνας, άλλαξαν τα πάντα γι’ αυ-
τούς. Ο Αμπέλ Φερέιρα όχι μόνο τους προώθησε, αλλά 
τους έχρισε και βασικούς. Στο πρώτο παιχνίδι στο Ηρά-
κλειο με τον ΟΦΗ αμφότεροι είχαν μπει ως αλλαγή στο 
β’ μέρος. Ο Μιχαηλίδης είχε μπει από την αρχή του β’ ημι-
χρόνου και ο Τζόλης είχε μπει στη θέση του Στοχ στο 61’. 
Από το Ηράκλειο και μετά και ο Μιχαηλίδης και ο Τζόλης 
ήταν σε όλα τα παιχνίδια βασικοί με πιο πρόσφατο φυσικά 
αυτό με την Κράσνονταρ στη Ρωσία.

3) Ο αναγεννημένος Καντουρί
Μεγάλο ρόλο στον νέο σχηματισμό του ΠΑΟΚ έπαι-

ξε και η καταλυτική παρουσία του Ομάρ Ελ Καντουρί. Ο 
Μαροκινός στη θέση «8» είναι ο παίκτης που έχει την με-
γαλύτερη επιρροή στο παιχνίδι της ομάδας του. Από τα 
πόδια του περνάει όλο το παιχνίδι της ομάδας του και αν 
και νωρίς ακόμα δείχνει να ταιριάζει με τον Στέφαν Σβαμπ 
που ήρθε για να καλύψει το κενό του Ζοζέ Μαουρίσιο.  

4) Το τρικ με τους φουλ μπακ
Ο νέος σχηματισμός με τους τρεις στόπερ, έδωσε την 

ευχέρεια ιδίως στον Γιαννούλη να ελευθερώσει το παι-
χνίδι του και να δώσει επιπλέον επιθετικές λύσεις στον 
ΠΑΟΚ. Τον ίδιο ρόλο είχε όσο ήταν υγιής και ο Ροντρί-
γκο που έπαιξε στην δεξιά πτέρυγα. Αυτό ευελπιστεί να 
κάνει πλέον στον ΠΑΟΚ και ο Ουαγκέ που αποκτήθηκε. 
Γενικώς, ο Δικέφαλος, ενεργοποίησε τους μπακ του και 
καταφέρνει να δημιουργεί πολλά ρήγματα στην αντίπαλη 
ομάδα. Βέβαια, στα παιχνίδια με Μπενφίκα και Κράσνο-
νταρ δεν είχε την πολυτέλεια αυτή, από τη στιγμή που ο 
Βραζιλιάνος ήταν τραυματίας με τον Φερέιρα να επιλέγει 
σε αυτόν τον ρόλο τον Κρέσπο που έπαιξε εκεί κατ’ ανά-
γκη.

Η «K» αναλύει πώς μεταμόρφωσε 
αγωνιστικά τον ΠΑΟΚ ο Φερέιρα

Ετσι τον άλλαξε ο Αμπέλ
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«Πώς είσαι;»
Αυτή η φαινομενικά απλή ερώτηση μπο-

ρεί να αποδειχθεί πιο περίπλοκη από ό, τι 
σκόπευε ο ερωτών. Τις περισσότερες φορές, 
η λέξη «καλά», είναι η απάντηση στην παρα-
πάνω ερώτηση. Αυτό βγαίνει ενστικτωδώς, 
σχεδόν πριν η ερώτηση καταγραφεί στο 
μυαλό του ερωτηθέντα. Συνήθως ο ερωτών 
αναμένει να ακούσει και ταιριάζει στον κοι-
νωνικό κανόνα του να προσποιούμαστε ότι 
όλα είναι «εντάξει», επιτρέποντας έτσι στη 
συζήτηση να συνεχιστεί ευγενικά.

Ακόμα κι αν τις μέρες που η λέξη «καλά» 
που βγαίνει από το στόμα μας είναι ένα κα-
τάφωρο ψέμα, η σκέψη να απαντήσουμε ει-

λικρινά σε αυτήν την ερώτηση σπάνια 
συμβαίνει. Οι περισσότεροι άνθρωποι 
προτιμούν να απαντήσουν ψεύδοντας 
παρά να βρεθούν σε μια συζήτηση για 
την πραγματική κατάσταση της ψυχι-
κής τους ευεξίας.

Τι συμβαίνει με την αλήθεια της 
απάντησης σε αυτήν την ερώτηση; Τι 
είναι αυτό που φοβόμαστε; Γιατί ως 
κοινωνία πρέπει να διατηρούμε τη 
φήμη ότι είμαστε πάντα «εντάξει;» Τι 
θα συνέβαινε αν απαντούσαμε με «εί-
μαι καλύτερα;» ή «σήμερα / αυτήν την 
εβδομάδα / η ζωή μου γενικά είναι δύ-
σκολη;» ή «δεν είμαι πολύ καλά αυτή 
τη στιγμή;» Φανταστείτε που πιθανά θα 
μπορούσε να οδηγήσει αυτή η συνομι-
λία.

Για τους περισσότερους, η σκέψη 
της συνομιλίας όπως αυτή μας κλονί-
ζει τον πυρήνα μας. Η ευπάθεια στο να 
παραδεχτούμε ότι δεν είμαστε εντάξει, 
τονίζει μόνο το πώς το στίγμα του να 
μιλάμε για ψυχική υγεία έχει ενσω-
ματωθεί στις ρίζες της κοινωνίας μας, 
στηριζόμενο στις πιο βασικές καθημε-

ρινές μας αλληλεπιδράσεις.
Συνειδητά ή όχι, όταν απαντάμε σε αυ-

τήν την ερώτηση, συμμετέχουμε είτε στην 
ενίσχυση του στίγματος που περιβάλλει την 
ψυχική υγεία, είτε σε ενεργή προσπάθεια για 
την καταπολέμησή του. Εξαρτάται απλώς 
από τον τρόπο με τον οποίο απαντάμε.

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία για την 
Ψυχική Υγεία, διαπίστωσε από μελέτες ότι 
μέσο όρο, σχεδόν ένας στους πέντε ενήλικες 
ζει στις μέρες μας με ψυχική ασθένεια. Αυτή 
η στατιστική έχει κερδίσει τη δημοτικότητα 
ως τη ραχοκοκαλιά της σημερινής κατάστα-
σης της ευαισθητοποίησης για την ψυχική 

υγεία. Ωστόσο είναι δύσκολο να κατανοή-
σουμε τον αντίκτυπο αυτού του αριθμού έως 
ότου τον οραματιστούμε από την πλευρά της 
καθημερινής μας ζωής.

Ένα στα πέντε άτομα - θα μπορούσε να 
είναι κάποιος από οικογένειά σας, περίπου 
20 άτομα από μια διάλεξη 100 ατόμων, μια 
χούφτα άτομα στην καθημερινή σας μετα-
κίνηση με λεωφορείο ή τουλάχιστον ένα 
άτομο στη σειρά στην αγαπημένη σας καφε-
τέρια.

Κατά την εφαρμογή αυτής της στατιστι-
κής στις απτές ζωές που αντιπροσωπεύει, 
μπορεί να είναι σοκαριστικό το να βλέπου-
με πόσοι άνθρωποι αγωνίζονται με ψυχικές 
ασθένειες. Λοιπόν, γιατί άραγε έχει αναπτυ-
χθεί ένα στίγμα πάνω στο θέμα της ψυχικής 
υγείας;

Αν απαντήσουμε στο ερώτημα «πώς εί-
σαι;» ειλικρινά, είναι πιθανό να τρέξουμε σε 
κάποιες βαθύτερες και πιο συναισθηματικές 
προκλητικές συνομιλίες. Όταν καταφέρουμε 
να έχουμε αυτές τις συνομιλίες συχνά, θα 
έχουμε κάνει βήματα για την αντιμετώπιση 
του στίγματος πάνω στα θέματα που πολλοί 
από εμάς αγωνιζόμαστε σιωπηλά.

Η αποδοχή της ευπάθειας στο να παρα-

δεχτούμε ότι δεν είμαστε πάντα «εντάξει» 
είναι η δύναμη που χρειαζόμαστε για να 
σπάσουμε αυτό το στίγμα.

Μπορούμε να αρχίσουμε να αλλάζου-
με την αρνητική συνήθεια για την ψυχική 
ασθένεια και «να μην είμαστε εντάξει» απα-
ντώντας ειλικρινά όταν κάποιος ρωτάει πως 
είμαστε.

Παρόλ’αυτά υπάρχουν σίγουρα καταστά-
σεις όπου το «καλά» είναι η μόνη κατάλλη-
λη απάντηση. Είναι σημαντικό να συνειδη-
τοποιήσουμε πότε χρησιμοποιούμε τη λέξη 
«καλά» ως μέσο, έχοντας ευκαιρία να συν-
δεθούμε με κάποιον και ακόμη πιο σημαντι-
κό, να αναγνωρίσουμε πότε χρησιμοποιούμε 
αυτήν τη λέξη για να καλύψουμε πώς αισθα-
νόμαστε ειλικρινά.

Μέσα από πιο ειλικρινείς συζητήσεις για 
την ψυχική υγεία, εμείς ως κοινωνία μπο-
ρούμε να γίνουμε πιο ενωμένοι και πραγ-
ματικά να επενδύσουμε στην ευημερία των 
γύρω μας, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιος είναι ο 
ένας στους πέντε.

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

Σπάστε το στίγμα γύρω από την ψυχική ασθένεια

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 *

Οι περισσότεροι 
άνθρωποι 

προτιμούν να 
απαντήσουν 

ψεύδοντας παρά 
να βρεθούν σε 

μια συζήτηση για 
την πραγματική 
κατάσταση της 

ψυχικής τους 
ευεξίας.
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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

ση
με

ία
 δι

αν
ομ

ής

Σημεία διανομής
Σπάστε το στίγμα γύρω από την ψυχική ασθένεια



ΔΙΝΟΥΜΕ ΟΛΗ ΜΑΣ
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Στη ΔΕΠΑ Εμπορίας δίνουμε όλη μας την ενέργεια για την προστασία του περιβάλλοντος. Με μία  
επένδυση άνω των €3,2 δισ., φέραμε στην Ελλάδα το φυσικό αέριο, το πιο φιλικό προς το 
περιβάλλον από όλα τα ορυκτά καύσιμα, που μειώνει σημαντικά τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου. Σήμερα, το φυσικό αέριο είναι η γέφυρα προς την απολιγνιτοποίηση και την 
ενεργειακή μετάβαση της χώρας και εμείς βγαίνουμε πάλι μπροστά, επενδύοντας σε καινοτόμες 
τεχνολογίες, που το φέρνουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Παράλληλα, αναπτύσσουμε 
εναλλακτικά και φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα, όπως το υδρογόνο και το βιομεθάνιο 
και επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας σε στρατηγικούς ενεργειακούς τομείς.

Γιατί στη ΔΕΠΑ Εμπορίας μάς γεμίζει ενέργεια το να στηρίζουμε την ανάπτυξη και την αειφορία.


