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Αλλά με πολλά περιθώρια βελτίωσης καθώς η αξιοποίηση 
των ευρωπαϊκών κονδυλίων ανέρχεται σε ποσοστό 41,6%. 

Που βρίσκονται τα μεγάλα έργα της Β. Ελλάδας.
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Ποιοι κερδίζουν από τις καταλήψεις;

Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Τώρα ένα παραπάνω. Στην Ελλάδα του 2020, κάποιοι θεω-
ρούν ότι τα παιδιά (ακόμη και του Δημοτικού) πρέπει να κάνουν επαναστατική γυμναστική 
και να γίνουν η «νέα γενιά» των καταλήψεων.

Το… Κίνημα ξεκίνησε αρχικά με σύνθημα κατά της μάσκας. Όταν τους πήραν είδηση, ότι 
αυτό δεν προχωράει και κινδυνεύουν να ταυτιστούν με γραφικούς και άλλες ακροδεξιές 
ομάδες, ξάφνου οι καταληψίες ανακάλυψαν αιτήματα, όπως τάξεις με 12 μαθητές, προσλή-
ψεις καθηγητών, καθαριστριών και άλλα τινά.

Από κοντά μερίδα συνδικαλιστών καθηγητών να… πουσάρουν τα αιτήματα της πιτσι-
ρικαρίας, που ούτε μάθημα κάνει, ούτε φυσικά οι καθηγητές πράττουν αυτό για το οποίο 
πληρώνονται. Όλα καλά και όλα ωραία.

Κανείς δεν θα διαφωνήσει ότι υπάρχουν προβλήματα στα ελληνικά σχολεία. Σίγουρα 
θα συμφωνήσουμε με αυτούς που ζητούν να τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας, ώστε να 
πηγαίνουν τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία, χωρίς επιπλέον άγχη από αυτά που 
δημιουργούν οι μάσκες, είναι δίκαιο. 

Αλλά το να ζητάς αίθουσες με 12-13 μαθητές και να προχωράς σε καταλήψεις είναι 
η λογική του παραλόγου, γιατί ξέρεις ότι δεν θα γίνει, αλλά και ότι δεν γίνεται σε κανένα 
μέρος του κόσμου. Ακόμη και τα ιδιωτικά σχολεία έχουν περισσότερους μαθητές! Όπως και 
ότι τα δημόσια σχολεία έχουν βελτιωθεί στη συντριπτική πλειοψηφία τους. Δεν έχουν καμία 
σχέση με την εποχή μας.

Δυστυχώς, εδώ και χρόνια έχουμε μάθει να χαϊδεύουμε αυτιά και να μη λέμε στα παιδιά 
μας την αλήθεια.

Και η αλήθεια είναι ότι ο μεγάλος χαμένος από την επαναστατική γυμναστική είναι το 
δημόσιο σχολείο. Διότι το ιδιωτικό λειτουργεί κανονικότατα, την ώρα που οι μαθητές του 
δημόσιου χάνουν ώρες που δεν θα αναπληρώσουν. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Διότι αν 
ζητήσει κάποιος από τους καθηγητές ή τους μαθητές να χάσουν μέρος των διακοπών τους 
για να αναπληρώσουν τις ώρες και τα μαθήματα που χάθηκαν, θα ξεκινήσει νέος γύρος 
καταλήψεων συμπαράστασης στους καθηγητές για να μην κάνουν απεργία και χάσουν με-
ροκάματα, όπως πρότεινε η υπουργός.

Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Ότι κάποιοι συνειδητά αποδυναμώνουν το δημόσιο σχολείο, 
για πολλούς λόγους (για να παραμείνει ακόμη η φάμπρικα των φροντιστηρίων είναι ένας 
από αυτούς), όπως έκαναν καιρό τώρα και με τα δημόσια πανεπιστήμια. 

Ας πάμε στο δεύτερο ζήτημα. Ως γνωστόν, στις καταλήψεις το πνεύμα της χαλαρότητας 
κυριαρχεί. Όπως και ο συνωστισμός. Δηλαδή δημιουργούνται ακριβώς εκείνες οι συνθήκες 
εξάπλωσης του κορονοϊού, για τις οποίες υποτίθεται ξεσηκώνονται οι μαθητές.

Πλήρης παραλογισμός δηλαδή, την ώρα μάλιστα που τα κρούσματα στα σχολεία καθη-
μερινά πληθαίνουν.

Ας πάμε τώρα στο υπουργείο Παιδείας. Έχει κάνει αστοχίες. Με πρώτη την αύξηση των 
μαθητών που πέρασε εν μέσω του κορονοϊού.

Δεύτερον ότι δεν έχει βγει να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία. Πόσα παιδιά υπάρχουν ανά 
αίθουσα και πόσα κενά θα πρέπει να καλύψει άμεσα σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Τρίτον, θα έπρεπε να έχει προχωρήσει –ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα– στη λειτουργία 
και άλλων αιθουσών, που θα μπορούσαν να αποσυμφορήσουν τα «φορτωμένα» σχολεία, 
πάντα σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση. 

Για την ασύλληπτη γκάφα με τις μάσκες δεν θα ασχοληθώ, γιατί πραγματικά δεν υπάρ-
χουν λόγια και δικαιολογίες.

Αλλά το βασικό ερώτημα που επανέρχεται είναι ένα: Ποιοι κερδίζουν από τις καταλήψεις 
στα δημόσια σχολεία;

ΥΓ. Το να χρησιμοποιηθεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως... όπλο κατά των καταλήψε-
ων ή αύριο των απεργιών είναι ένα ακόμη λάθος πάνω στα λάθη που έχει κάνει το υπουρ-
γείο Παιδείας... Κρίμα.

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Διατηρείται η πρόβλεψη για ύφεση 8%-9% περιμένοντας το τέλος της πανδημίας

Η... μεγάλη Δευτέρα για τον 
Προϋπολογισμό, με φόντο το Eurogroup

Διπλή σημασία έχει η Δευτέρα 5 
Οκτωβρίου για την Ελλάδα, καθώς θα 
κατατεθεί το προσχέδιο του Προϋπολο-
γισμού για το 2021, ενώ την ίδια ημέρα 
θα πραγματοποιηθεί και το Eurogroup 
μέσω τηλεδιάσκεψης, στη διάρκεια του 
οποίου θα συζητηθεί η θετική 7η έκθεση 
των θεσμών για την Ελλάδα, στο πλαίσιο 
της μεταμνημονιακής αξιολόγησης.

Αναφορικά με το προσχέδιο του Προ-
ϋπολογισμού, κύκλοι του υπουργείου 
Οικονομικών επισημαίνουν πως το οικο-
νομικό επιτελείο έχει καταλήξει σε κά-
ποια μεγέθη, κάνοντας όπου απαιτείται 
και τις αναγκαίες αναθεωρήσεις.

Σε σχέση με τον βαθμό της ύφεσης, οι 
ίδιες πηγές επισημαίνουν πως παραμένει 
η εκτίμηση για ύφεση μεταξύ 8% και 9%, 
ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως σε αυτήν 
τη φάση η πορεία του ΑΕΠ είναι απόλυτα 
συνδεδεμένη με την εξέλιξη της υγειονο-
μικής κρίσης. 

Οι προσωρινές διευκολύνσεις 
και οι μόνιμες μειώσεις
Εν τω μεταξύ έτοιμη να χρησιμοποι-

ήσει όλα τα «όπλα» και τις εφεδρείες 
που διαθέτει είναι η κυβέρνηση, για να 
«γυρίσει» το παιχνίδι στην οικονομία. Ο 
πρωθυπουργός βρίσκεται σε διαρκή επι-
κοινωνία με το οικονομικό επιτελείο και 
από κοινού χαράσσεται η στρατηγική που 
θα ακολουθηθεί τους επόμενους μήνες, 
η οποία έχει ως βασικό άξονα τη στήριξη 
των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. 
Τα νέα μέτρα στήριξης αποσκοπούν στο 
να ενισχυθεί η μεσαία τάξη αλλά και οι 
επιχειρήσεις, ώστε να αυξηθεί η κατανά-
λωση και σταδιακά η οικονομία να επι-
στρέψει στον δρόμο της ανάκαμψης. 

Και μπορεί οι διευκολύνσεις να εί-
ναι προσωρινές, ωστόσο η κυβέρνηση 
στρώνει το έδαφος για μόνιμες μειώσεις 
φόρων και εισφορών. 

Για το 2021, βασική επιδίωξη της 
κυβέρνησης είναι ένας ισοσκελισμένος 

Προϋπολογισμός, ο οποίος θα δώσει τη 
δυνατότητα για επιστροφή σε πλεονά-
σματα το 2022.

Ανώτατος αξιωματούχος του υπουρ-
γείου Οικονομικών εκτιμά πως το 2020 
το πρωτογενές έλλειμμα κινείται στην 
περιοχή του 6% του ΑΕΠ, ενώ για το 2021 
αναμένεται το ΑΕΠ να αυξηθεί σημαντι-
κά, ωστόσο η πίεση που θα υπάρξει στον 
φόρο εισοδήματος από το 2020 θέτει ως 
στόχο τη δημοσιονομική ισορροπία.

Αναφορικά με τον νέο Προϋπολογι-
σμό, αυτός θα περιλαμβάνει τις προβλέ-
ψεις του Προγράμματος Σταθερότητας 
για ανάπτυξη 5,1% τον επόμενο χρόνο, 
που θα προέλθει από την αύξηση της ιδι-
ωτικής και δημόσιας κατανάλωσης και 
την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων. 
Ωστόσο, η αβεβαιότητα που δημιουργεί-
ται από την εξέλιξη της πανδημίας καθι-
στά δύσκολη την εξίσωση για την πορεία 
του ΑΕΠ το 2021, γι’ αυτό και στην κυ-
βέρνηση θέλουν πρώτα να ξεκαθαρίσει 
το τοπίο με τη φετινή ύφεση και εν συνε-
χεία με μεγαλύτερη ασφάλεια να βάλουν 
τον «πήχη» της ανάπτυξης για την επό-
μενη χρονιά. 

«Κλειδί» τα κονδύλια
του Ταμείου Ανάκαμψης 
Ο πρωθυπουργός ποντάρει πολλά 

στο ευρωπαϊκό πακέτο και θεωρεί πως 
η σωστή αξιοποίησή του μπορεί να οδη-
γήσει σε σημαντική ανάπτυξη την οικο-
νομία. Γι’ αυτόν τον λόγο η κυβέρνηση 
έχει επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για την 
κατάρτιση του σχεδίου της χώρας, που 
θα αφορά τη χρήση των 32 δισ. ευρώ 
που της αντιστοιχούν από το Ευρωπαϊ-
κό Ταμείο Ανάκαμψης. Το προσχέδιο θα 
κατατεθεί έως τις 15 Οκτωβρίου και το 
τελικό σχέδιο κατά το πρώτο τετράμηνο 
του 2021. 

Ο σχεδιασμός του Ταμείου αλλά και 
της κυβέρνησης προβλέπει δύο βασι-
κούς άξονες δράσεων σε δύο διαφορετι-

κά επίπεδα: τον πράσινο και τον ψηφιακό 
πυλώνα. Και οι παρεμβάσεις σ’ αυτά τα 
δύο μέτωπα θα γίνουν τόσο με επενδύ-
σεις όσο και με μεταρρυθμίσεις. 

Οι ελαφρύνσεις που σχεδιάζονται
Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, η 

κυβέρνηση θα υλοποιήσει τους σχεδι-
ασμούς που είχε κάνει πριν ξεσπάσει η 
επιδημιολογική κρίση, δηλαδή τη μόνι-
μη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης 
για όλους, την κατάργηση του τέλους 
επιτηδεύματος και τη σημαντική μείωση 
του ΕΝΦΙΑ. Επίσης η κυβέρνηση επιθυμεί 

την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστι-
κών εισφορών. 

Σημειώνεται πως η μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις πο-
σοστιαίες μονάδες το 2021 στον ιδιωτικό 
τομέα, που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, 
έρχεται να προστεθεί στην ήδη εφαρμο-
σθείσα μείωση κατά 0,90 ποσοστιαίες 
μονάδες από το β’ εξάμηνο του 2020. 
Μειώνονται, έτσι, συνολικά οι ασφαλι-
στικές εισφορές κατά 3,90 ποσοστιαίες 
μονάδες. Δηλαδή, το ποσοστό των ασφα-
λιστικών εισφορών, που ήταν 40,56% 
τον Ιούλιο του 2019, μειώθηκε αρχικά 
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στο 39,66% και με τη νέα εξαγγελθείσα 
μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα 
φτάσει στο 36,66%. Και αυτό θα έχει ση-
μαντικό όφελος τόσο για τον εργαζόμενο 
όσο και για τον εργοδότη. 

Πρόθεση της κυβέρνησης είναι η 
μείωση των εισφορών εργοδοτών και 
εργαζομένων για την πλήρη απασχό-
ληση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, και 
συγκεκριμένα κατά 2,38 μονάδες για τις 
επιχειρήσεις και κατά 2,62 μονάδες για 
τους εργαζομένους.

Στους ρυθμούς 
της 8ης αξιολόγησης 
Εντός του Οκτωβρίου αναμένεται να 

ξεκινήσει η 8η μεταμνημονιακή αξιολό-
γηση για τη χώρα μας. Τα θέματα που θα 
βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων 
είναι κατ’ αρχήν η πορεία εξόφλησης των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου 
προς ιδιώτες, ζήτημα που παραμένει στο 
επίκεντρο. Τα άλλα θέματα που θα κυρι-
αρχήσουν στη διαδικασία αξιολόγησης 
της χώρας είναι τα εξής:

• Τα «κόκκινα» δάνεια και ο τρόπος 
περιορισμού τους, προκειμένου να εξορ-

θολογιστούν οι ισολογισμοί των τραπε-
ζών.

• Η πορεία και η συνέχιση των ηλε-
κτρονικών πλειστηριασμών.

• Η αναμόρφωση και η επιτάχυνση 
του δικαστικού συστήματος και η ταχύ-
τερη απονομή δικαιοσύνης.

• Η πορεία των αποκρατικοποιήσεων.
• Η καταβολή των αναδρομικών 

στους συνταξιούχους, όπως αυτή απο-
φασίστηκε από το ΣτΕ. Ειδικά στο θέμα 
των συντάξεων, δίνεται ιδιαίτερο βάρος, 
καθώς αν υπολογιστούν στα αναδρομικά 
οι επικουρικές και τα δώρα, για τα οποία 
ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί το πότε και 
πώς θα πρέπει να καταβληθούν, τότε το 
δημοσιονομικό κόστος ξεπερνά τα 2 δισ. 
ευρώ. 

Η αξιολόγηση και μεταμνημονιακή 
έκθεση των «θεσμών» θα δημοσιοποιη-
θεί τον Νοέμβριο, γεγονός που αποκτάει 
ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνδέεται με 
την έγκριση εκταμίευσης της επόμενης 
δόσης των κερδών από τη διακράτηση 
ελληνικών ομολόγων από τις κεντρικές 
τράπεζες, ύψους 640 εκατ. ευρώ, στο 
πλαίσιο εφαρμογής των μεσοπρόθε-

σμων μέτρων που συμφωνήθηκαν τον 
Ιούνιο του 2018 για την ελάφρυνση του 
χρέους. 

Αλλάζει στόχευση 
η επιστρεπτέα προκαταβολή
Σε ριζική αναμόρφωση της επιστρε-

πτέας προκαταβολής θα προχωρήσει 
το υπουργείο Οικονομικών. Ο τέταρτος 
κύκλος του προγράμματος αναμένεται 
να ξεκινήσει τον Νοέμβριο, με το οικονο-
μικό επιτελείο να προσανατολίζεται στο 
να υπάρχει ειδική στόχευση. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, εξετάζεται να λαμβάνεται 
υπ’ όψιν η πτώση των εσόδων μόνο το 
δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και όχι 
η συνολική πορεία του τζίρου από την 

αρχή της πανδημίας. Με αυτόν τον τρόπο 
η επιστρεπτέα προκαταβολή θα κατευ-
θυνθεί στις εταιρείες που έχουν δεχθεί 
πλήγμα τις τελευταίες εβδομάδες λόγω 
των περιοριστικών μέτρων που ελή-
φθησαν, αλλά και στις επιχειρήσεις που 
επλήγησαν από την έλευση του «Ιανού».

Εκτός όμως από τη στόχευση, στο 
υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν το 
ενδεχόμενο ένα μεγάλο μέρος του πο-
σού που θα λάβουν οι επιχειρήσεις να 
είναι μη επιστρεπτέο. Βασικός στόχος του 
οικονομικού επιτελείου είναι να στηρι-
χθούν οι επιχειρήσεις που η βιωσιμότητά 
τους κρέμεται από μία κλωστή και που 
είδαν τον τζίρο τους να συρρικνώνεται 
περαιτέρω. 
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Το ΕΣΠΑ «ατμομηχανή» ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας

Πρωταθλήτρια στην απορροφητικότητα 
αλλά με πολλά περιθώρια βελτίωσης 

Μοναδική ευκαιρία προγραμματι-
σμού και ξεδιπλώματος ενός ικανού 
αναπτυξιακού σχεδιασμού, αποτέλεσε 
τα τελευταία χρόνια για την Ελλάδα, το 
Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανά-
πτυξης ,το γνωστό σε όλους ΕΣΠΑ. Σε 
μια χώρα με δεκαετή οικονομική κρίση, 
με τα κρατικά ταμεία άδεια και ένα πρό-
γραμμα δημοσίων επενδύσεων απο-
δεκατισμένο, τα Ευρωπαϊκά Κονδύλια 
του ΕΣΠΑ ήταν αυτά έδωσαν τονωτικές 
ενέσεις στην αγορά και ήταν αυτά που 
επέτρεψαν την κατασκευή μεγάλων έρ-
γων. Χωρίς το ΕΣΠΑ της προγραμματικής 
περιόδου 2014-2020 θα είχαμε μια δι-
αφορετική Ελλάδα και μια διαφορετική 
Κεντρική Μακεδονία. Με λίγα λόγια ήταν 
μια χρηματική «κάνουλα» που όχι μόνο 
γέμισε οικονομικά κενά, αλλά επέτρεψε 
στην Περιφέρεια να μην μείνει πίσω. Με 
την οικονομική κρίση όμως να έχει δώ-
σει την σκυτάλη στην υγειονομική και το 
αποτύπωμα της στην ελληνική οικονο-
μία να είναι κάτι παραπάνω από δυσά-
ρεστο, το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 αποκτά 
μεγαλύτερη σημασία. Υπενθυμίζουμε 
πως η χώρα μας σε βάθος επταετίας πρό-
κειται να λάβει 25 δισεκατομμύρια ευρώ 
μέσω της νέας προγραμματικής περιό-
δου. Μάλιστα, στις μεγάλες αλλαγές του 
νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 περιλαμβάνεται 
αυτή της αποκέντρωσης. Εν αντιθέσει με 
ό,τι συνέβαινε σε όλα τα προηγούμενα 
ΕΣΠΑ στην Ελλάδα πλέον, στο νέο ΕΣΠΑ, 
οι 13 περιφέρειες θα μπορούν να διαχει-
ριστούν σημαντικά αυξημένους πόρους, 
που αντιστοιχούν περίπου στο 1/3 των 
συνολικών πόρων του ΕΣΠΑ.

ΠΚΜ: Μεγάλη απορροφητικότητα 
αλλά και περιθώρια βελτίωσης 
Ούτε λίγο , ούτε πολύ το Περιφερει-

ακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΠΚΜ 
την προγραμματική  περίοδο 2014-2020 
ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο. Σύμφω-
να με στοιχεία της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, το Επιχειρησιακό Πρόγραμ-

μα (ΕΠ) εγκρίθηκε στις 18/12/2014 και 
αναθεωρήθηκε στις 9/1/2020 από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προγραμ-
ματική περίοδο 2014-2020, δίνοντας 
στην περιφέρεια ένα χρηματοδοτικό ερ-
γαλείο προγραμματισμού και υλοποίη-
σης αναπτυξιακού σχεδιασμού. Η αρχική 
εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη ανήλθε 
στα 964,9 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, μετά την 
πανδημία κορωνοιού που έπληξε τον 
πλανήτη, αναθεωρήθηκε προς τα πάνω 
και πλέον  περιλαμβάνει πόρους συνολι-
κού ύψους 1δισ. εννέα (09) εκατομμυρί-
ων ευρώ, σε όρους δημόσιας δαπάνης. 
Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ) της Περιφέρειας.

Πρόσθετοι πόροι περίπου 220 εκατ. 
€ έχουν εκχωρηθεί στην Περιφέρεια από 
το Ταμείο Συνοχής για έργα διαχείρισης 
στερεών και υγρών αποβλήτων, ενώ εκ-
χωρούνται πόροι ύψους 250 εκατ. € από 
το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη» για 
ενισχύσεις επενδύσεων στον αγροτικό 
τομέα, υποδομές και δράσεις Τοπικής 
Ανάπτυξης.

Το ποσοστό της τρέχουσας απορρο-
φητικότητας, με βάση υπολογισμού την 
πρώτη δημόσια δαπάνη που είχε εγκρι-
θεί ανέρχεται, σύμφωνα με στοιχεία που 
απέστειλε στην karfitsa  η Ειδική Διαχει-

ριστική Αρχή Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας σε ποσοστό 41,6%. 

Η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ απο-
τελεί για τον Περιφερειάρχη Απόστολο 
Τζιτζικώστα ένα σημείο υπεροχής κα-
θώς, όπως έχει δηλώσει πολλές φορές ο 
ίδιος, η Κεντρική Μακεδονία είναι πρω-
ταθλήτρια στην ένταξη και απορρόφηση 
κονδυλίων ΕΣΠΑ. Ωστόσο, με δεδομένο 
πως το ποσοστό του 41,6% δείχνει πως 
έχουν απορροφηθεί κονδύλια για κάτι 
λιγότερο από τα μισά χρήματα που θα 
μπορούσαν να εξασφαλιστούν, δείχνει 
επίσης και τα τεράστια περιθώρια βελτί-
ωσης που υπάρχουν, όπως και το γεγο-
νός πως θα μπορούσαν να εισρεύσουν 
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ακόμη περισσότερα κονδύλια, να βοη-
θηθεί ακόμη περισσότερο η οικονομία, οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να γίνουν 
και άλλα έργα υποδομής, όπως σχολικής 
στέγης που τόσο μεγάλη ανάγκη υπάρ-
χει.

Πρόοδος υλοποίησης 
Βάση των επικαιροποιημένων στοι-

χείων (01/09/2020) του Πίνακα Προό-
δου οι προσκλήσεις έφτασαν στο 137,3% 
, οι εντάξεις σε ποσοστό 131%, ενώ έχει 
συμβασιοποιηθεί το 79,4%. Φυσικά , 
άλλο η σύμβαση και άλλο η καταβολή 
χρημάτων και για αυτό το λόγο το ποσο-
στό απορροφητικότητας είναι μικρότερο. 
Υπάρχουν έργα που απεντάχθηκαν ενώ 
είχαν ξεκινήσει.

 Το στοίχημα του νέου ΕΣΠΑ
Με δεδομένο ότι για τη νέα προγραμ-

ματική περίοδο του 2021-2027 το συνο-
λικό κονδύλι που αναλογεί στην Ελλάδα 
είναι τεράστιο, ύψους  40 δισ. ευρώ, από 
το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τα 
οποία θα δοθούν μέσα από δράσεις του 
μεσοπρόθεσμου προγράμματος ανά-
πτυξης (ΕΣΠΑ) και της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής για την περίοδο 2021- 2027, 
πρέπει και η Κεντρική Μακεδονία να 
είναι έτοιμη, αλλά και οι ενδιαφερόμε-
νοι που θα συμμετέχουν στις διάφορες 
προσκλήσεις που θα ανακοινώνει η Πε-
ριφέρεια, να καταθέτουν εμπρόθεσμα, 
ώριμες και εμπεριστατωμένες μελέτες, 
ώστε να μην απορρίπτονται και να εντάσ-
σονται για χρηματοδότηση. Πραγματικά 
το ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περι-
όδου αποτελεί ένα στοίχημα που πρέπει 
η Κεντρική Μακεδονία να το κερδίσει. Τα 
ποσά είναι μεγάλα, όπως και οι ανάγκες. 
Ωστόσο, οι δυνατότητες που «γεννιού-
νται» είναι επίσης τεράστιες, καθώς μπο-
ρεί να αλλάξει προφίλ όλη η Περιφέρεια 
και να υλοποιηθούν οράματα και στόχοι 
μεγάλης σημασίας.  Όπως, αυτοί που εί-
χαν τεθεί από την ΠΚΜ από τις αρχές τις 
προγραμματικής περιόδου που διανύου-
με, συν ένας που επιβάλεται από τις ανά-
γκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία 
και δεν είναι άλλος από την οικονομική 
και κοινωνική στήριξη όσο μεγαλύτερου 
αριθμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
οικονομικά αδύναμων πολιτών, επιτρέ-
ψουν τα κονδύλια που θα λάβει η Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που αυτή 
τη στιγμή είναι δύσκολο να υπολογιστεί 
το ύψος τους.

Οδικό δίκτυο
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυναμικής των κονδυλί-

ων του ΕΣΠΑ αποτελεί η χρηματοδότηση του Μετρό Θεσσαλο-
νίκης, ένα έργο πολύπαθο, που οι πολίτες δεν απολαμβάνουν 
ακόμη τις υπηρεσίες του, αλλά το γεγονός ότι κατασκευάζεται 
και η κυβέρνηση λέει ότι θα παραδοθεί το 2023, οφείλεται 
αποκλειστικά και μόνο στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό ερ-
γαλείο, καθώς τα οικονομικά της χώρας δεν επέτρεπαν την 
κατασκευή ενός τόσος πολυδάπανου, αλλά απαραίτητου έρ-
γου.

Ειδικά στο κομμάτι των οδικών αξόνων η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας χρωστάει πολλά στο ΕΣΠΑ, καθώς η 
σημερινή εικόνα που παρουσιάζει το οδικό δίκτυο, θα ήταν 
απλά, σχέδιο επί χάρτου  με ορίζοντα υλοποίησης άγνωστο. 
Ενδεικτικά μερικά από το σημαντικά έργα οδοποιίας που 
πραγματοποιήθηκαν μέσω Ευρωπαϊκών Κονδυλίων:

- Κατασκευή οδικού τμήματος Ποτίδαια - Κασσανδρεία 
του οδικού κυκλώματος Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής - Φάση 
Β’. Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης: 41.099.103 € (κοι-
νοτική συνδρομή: 32.879.282 €)

- Περιφερειακή οδός Κατερίνης - Β’ φάση. Επιλέξιμος 
Προϋπολογισμός ένταξης: 51.959.196 € (κοινοτική συνδρο-
μή: 41.567.357 €)

- Οδικός άξονας Θεσσαλονίκη-Κιλκίς-Δοϊράνη, τμήμα 
Α/Κ Ασσήρου έως Α/Κ Ν. Σάντας - Β΄ Φάση. Επιλέξιμος Προ-
ϋπολογισμός ένταξης: 57.304.132 € (κοινοτική συνδρομή: 
45.843.306 €)

- Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ 
και εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης - Β’ Φάση. 
Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης: 52.025.856 € (κοινοτι-
κή συνδρομή: 41.620.684,80 €)

- Οδικός άξονας Θεσσαλονίκη-Κιλκίς-Δοϊράνη, τμήμα Α/Κ 
Μαυρονερίου-είσοδος Κιλκίς - Β΄ Φάση. Επιλέξιμος Προϋ-
πολογισμός ένταξης: 20.795.449,26 € (κοινοτική συνδρομή: 
16.636.359,41 €).

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Τελευταία κρίσιμη τονωτική ένεση στην τοπική οικονομία 

της Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί η πρόσκληση για την ενί-
σχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγη-
σαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία, ύψους 150 
εκατ. ευρώ, χρήματα που εξασφάλισε η Περιφέρεια μέσα από 
το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. 

Επίσης, σύμφωνα με τον Χρηματοδοτικό Πίνακας ΠΕΠ Κε-
ντρικής Μακεδονίας 2014-2020, στον άξονα «Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» υπάρ-
χει συνολική δημόσια δαπάνη 104,132.987 ευρώ, όπου  ΕΤΠΑ 
83.306.389 είναι η κοινοτική συνδρομή και  20.826.598, η 
εθνική συμμετοχή. 

Κοινωνικές και «πράσινες» παροχές 
Ενδεικτικό του χρηματοδοτικού πολυεργαλείου  που λέ-

γεται ΕΣΠΑ είναι τα ποσά που είχαν προϋπολογιστεί από την 
υπεύθυνη διαχειριστική αρχή της ΠΚΜ, για θεματικούς άξονες 
με κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσημο. 

- Άξονας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και κατα-
πολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης»  Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε 
διάκρισης με συνολική Δημόσια Δαπάνη 148.792.475 ευρώ 
(Ευρωπαϊκή Κοινοτική συνδρομή  119.033.980 ευρώ - Εθνι-
κή συμμετοχή 29.758.495 ευρώ).

- Άξονας «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος 
και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων». Συνολική 
Δημόσια δαπάνη 120.800.309 ευρώ (96.640.247 ευρώ κοι-
νοτική συνδρομή - 24.160.062 δημόσια συμμετοχή). Αν προ-
στεθούν και τα 73.939.005 ευρώ της συνολικής δημόσιας 
δαπάνης για τον άξονα, «Προώθηση της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» με τη 
«μερίδα του λέοντος» να καλύπτετε πάλι από κοινοτική συν-
δρομή  59.151.204 ευρώ και το υπόλοιπο των  14.787.801 
ευρώ μέσα από εθνική συμμετοχή, σχεδόν 195 εκατ. ευρώ 
αφορούν άξονες για το περιβάλλον.

ρεπορτάζ

Σημαντικές βοήθειες – Σημαντικά έργα
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Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει η αξιοποί-
ηση ψηφιακών τεχνολογιών στη δημόσια 
διοίκηση βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα 
των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις, συμβάλλει στην αποτελεσμα-
τικότερη αξιοποίηση των πόρων του δημο-
σίου, περιορίζει τα φαινόμενα διαφθοράς και 
αυξάνει την εμπιστοσύνη προς το κράτος. Με 
δεδομένο ότι η ορθολογική και αποτελεσμα-
τική λειτουργία του κράτους αποτελεί απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την επανεκκίνηση 
και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, 
είναι προφανής η ανάγκη να κινηθούμε με 
ταχύτερα και αποφασιστικά βήματα για την 
ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης. 

Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα 
έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, με πιο 
πρόσφατη θετική εξέλιξη την ψήφιση του 
νέου Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
Πρόκειται ένα νομοθέτημα, το οποίο δημι-
ουργεί τις συνθήκες για την εφαρμογή ερ-
γαλείων όπως η ψηφιακή υπογραφή, αλλά 
και για την ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα. Ανοίγει, έτσι, 
ο δρόμος για την υιοθέτηση  συγκεκριμέ-
νων διαδικασιών διαχείρισης και διακίνησης 

δημοσίων εγγράφων από τους φορείς του 
δημοσίου τομέα, ώστε αυτές να πραγματο-
ποιούνται αποκλειστικά ψηφιακά, εξοικονο-
μώντας με αυτό τον τρόπο πόρους και χρό-
νο, για τις δημόσιες υπηρεσίες και για τους 
συναλλασσόμενους.   

Η ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνη-
σης αποτελεί πάγιο αίτημα της επιχειρηματι-
κής κοινότητας, ως απαραίτητη προϋπόθεση 
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων και για τη διαμόρφω-
ση ενός ευνοϊκότερου επενδυτικού περι-
βάλλοντος. Μάλιστα, τα Επιμελητήρια της 
χώρας, έχοντας αντιληφθεί έγκαιρα αυτή 
την ανάγκη, έχουν ήδη δημιουργήσει ένα 
αξιόπιστο πλέγμα ψηφιακών υπηρεσιών, οι 
οποίες διευκολύνουν τόσο την ίδρυση όσο 
και την καθημερινότητα κάθε επιχείρησης. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η 
επιτυχημένη λειτουργία της ψηφιακής Υπη-
ρεσίας Μιας Στάσης, αλλά και η παροχή της 
δυνατότητας απομακρυσμένης ψηφιακής 
υπογραφής, στις επιχειρήσεις – μέλη τους. 

Σαφώς υπάρχουν πολλά που πρέπει 
ακόμη να γίνουν, προκειμένου οι επιδόσεις 
της Ελλάδας στον τομέα αυτό να πλησιά-

σουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τα μηνύματα 
από την πλευρά της Πολιτείας είναι θετικά, 
όπως δείχνουν οι πρόσφατες εξελίξεις. Ας 
ελπίσουμε ότι η εφαρμογή όσων προβλέπο-
νται στο νέο Κώδικα θα προχωρήσει, χωρίς 
προσκόμματα και καθυστερήσεις. Παράλ-
ληλα, είναι σημαντικό να επιταχυνθεί η ανά-
πτυξη των εθνικών υποδομών και δικτύων 
επικοινωνίας, με τη διαμόρφωση ενός ευ-
νοϊκού περιβάλλοντος για την υλοποίηση 
ιδιωτικών επενδύσεων, αλλά και να υπάρξει 
ουσιαστική επένδυση στην αναβάθμιση των 
ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών. 

Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει ραγδαία και 
ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους 
δεν είναι θέμα επιλογής, αλλά ανάγκης. Η 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής 
τεχνολογίας, είναι η ευκαιρία της Ελλάδας 
να αποκτήσει επιτέλους ένα κράτος φιλικό-
τερο προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις, με 
ποιοτικές υπηρεσίες, λιγότερη γραφειοκρα-
τία, περισσότερη διαφάνεια και αποτελεσμα-
τικότητα. 

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

opinion

Θετικό βήμα για την ψηφιακή διακυβέρνηση

Τ Ο Υ 
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ 

Μ Ι Χ Α Λ Ο Υ *

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ αποτε-
λούν οι φόροι και τα χαράτσια για όλες τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις, που βλέπουν το μέλλον τους εξαιρετικά αβέβαιο. 
Σύμφωνα με αποτίμηση το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, 
οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις δήλωσαν ότι η κατάστασή τους 
επιδεινώθηκε, με μέσο όρο μείω-
σης τζίρου 46,4% με αποτέλεσμα 
να έχουν νέες ληξιπρόθεσμες οφει-
λές σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, 
τράπεζες, ΔΕΚΟ και προμηθευτές. 
Εν μέσω πανδημίας, αναστολής ή 
μειωμένης λειτουργίας χιλιάδων 
επιχειρήσεων, εργαζόμενοι και επι-
χειρήσεις ζουν έναν καθημερινό 
εφιάλτη, κάνοντας στην κυριολεξία 
έναν αγώνα επιβίωσης. 

Χρειάζονται άμεσα γενναία μέ-
τρα για την αποκατάσταση της ρευ-
στότητας στην αγορά, λένε όλες οι 
επαγγελματικές οργανώσεις και 
τα επιμελητήρια, με πάγωμα όλων 
των υποχρεώσεων για ένα εξάμηνο, άρση των επιτοκίων 
και προστίμων στις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία, τα-
μεία και τράπεζες και άνοιγμα ξανά των 120 δόσεων χωρίς 
πρόσθετες επιβαρύνσεις για όλα τα φυσικά πρόσωπα και τις 

επιχειρήσεις. Χιλιάδες έχασαν ή θα χάσουν τον Σεπτέμβριο 
– Οκτώβριο τις ρυθμίσεις χρεών προς εφορία και ταμεία 
λόγω πτώσης του εισοδήματός τους που επιδεινώθηκε 
λόγω των μέτρων της πανδημίας.

Μα, θα μειωθούν περεταίρω τα έσοδα του κράτους, θα 
πούνε κάποιοι. Είναι λανθασμένη 
αυτή η εκτίμηση, γιατί με την επά-
νοδο της ρευστότητας στην αγορά, 
τα χρήματα αυτά θα γεννήσουν νέα 
έσοδα στο κράτος, από τους δεκά-
δες έμμεσους φόρους, στα τρόφι-
μα, στη βενζίνη και σε όλα τα προ-
ϊόντα και τις υπηρεσίες. Ένα φιλικό 
κράτος προς το επιχειρείν, στηρίζει 
έμπρακτα την απασχόληση και ενι-
σχύει το διαθέσιμο εισόδημα του 
καταναλωτή.

Η ανεργία καλπάζει στη Βό-
ρεια Ελλάδα, με τα πιο πρόσφατα 
στοιχεία του Ιουνίου να δίνουν 
ποσοστά ξανά πάνω από 20% στη 

Μακεδονία. Από την αγορά της Θεσσαλονίκης «χάθηκαν» 
περισσότερα από 50 εκ. ευρώ μόνον τον Σεπτέμβριο λόγω 
μη λειτουργίας της ΔΕΘ οι ξενοδοχειακές μονάδες  υπολει-
τουργούν λόγω μη έλευσης επισκεπτών, η εστίαση ετοιμά-

ζεται για τον χειρότερο χειμώνα της και χιλιάδες επαγγελ-
ματίες έμειναν άνεργοι λόγω της αναστολής λειτουργίας ή 
περιορισμών πολλών βασικών εκδηλώσεων και υπηρεσι-
ών. 

Κι ενώ όλα αυτά συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο στο 
άμεσο περιβάλλον μας τώρα, κι ενώ οι προβλέψεις των επι-
στημόνων για την πανδημία τοποθετούν την όποια υποχώ-
ρησή της μετά από ένα ή δύο χρόνια, έρχεται η προεδρία της 
ΕΕ – η Γερμανία και ζητεί την επίσπευση των διαδικασιών 
των ηλεκτρονικών κατασχέσεων των περιουσιών των Ελ-
λήνων με συνοπτικές διαδικασίες! Να εκπλειστηριάζονται 
τα ακίνητα όλων όσων οφείλουν σε τράπεζες και εφορία 
αυθημερόν (!) δηλ. αν η πρώτη τιμή που αναρτάται στην 
πλατφόρμα πλειστηριασμού δεν αποδώσει, αυτομάτως θα 
μειώνεται η τιμή πώλησης και αν ξανά δεν αποδώσει, θα 
επαναλαμβάνεται αυτή η μείωση έως ότου φτάσει η τιμή 
του ακινήτου σε αυτό που λέμε «για ένα κομμάτι ψωμί» (!).

Είναι ντροπή να συμβαίνουν όλα αυτά σε έναν λαό που 
στην πλειοψηφία του, μόχθησε σκληρά για δεκαετίες ολό-
κληρες να ανεβάσει το βιοτικό του επίπεδο. Είναι προσβολή 
κατά  της δημοκρατίας και των ατομικών ελευθεριών, συ-
νταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα όλων μας, που κα-
ταστρατηγήθηκαν και καταπατήθηκαν από τις απάνθρωπες 
μνημονιακές δεσμεύσεις που συνυπέγραψαν κάποιοι χωρίς 
τη βούληση του Ελληνικού Λαού. 

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

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

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ   Ν Τ Ι Ν Ο Σ 
Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

«Τάξη» σε όρια ταχύτητας και κατάληψη δημόσιου χώρου

‘Ερχονται κανόνες 
για τα ηλεκτρικά πατίνια

Η τραγωδία με τον 11χρονο που 
οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι σε κεντρικό 
δρόμο του Ηρακλείου της Κρήτης και 
έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο, επα-
νέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για 
τους κανόνες που θα πρέπει να ορίζουν 
τη μικροκινητικότητα, για τα όρια ταχύ-
τητας που θα αναπτύσσουν τα συγκεκρι-
μένα δίτροχα και τα μέτρα προστασίας 
για τους αναβάτες.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης ήταν ο πρώ-
τος που ξεκίνησε πριν από αρκετούς 
μήνες τη συζήτηση για το θέμα των ηλε-
κτρικών πατινιών και αισιοδοξεί πως το 
επόμενο διάστημα θα καταφέρει να επι-
βάλει «μέτρα και ευταξία» για σωστή κυ-
κλοφορία στην πόλη. Αυτό το διάστημα, 
η διοίκηση Ζέρβα είναι εν αναμονή του 
νομοθετικού πλαισίου που θα ορίζει τους 
κανόνες με τους οποίους θα κινούνται τα 
ηλεκτρικά πατίνια και τα μικρά οχήματα 
και θα βασίζονται σε θέματα ασφάλειας. 

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληρο-
φορίες, μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται 
να έρθει στη Βουλή προς ψήφιση το σχέ-
διο νόμου για τους κανόνες κινητικότη-
τας των μικροοχημάτων, όπως τα πατίνια 
ή τα skate rollers. Το υπουργείο Μεταφο-
ρών θα θέσει σειρά ζητημάτων που αφο-
ρούν την κυκλοφορία των ηλεκτρικών 
πατινιών στους δρόμους των πόλεων και 
ακολούθως ο δήμος Θεσσαλονίκης να 
επιβάλει τους δικούς τους κανόνες για 
την κατάληψη του δημόσιου χώρου και 
της στάθμευσης.  

Από την πλευρά του υπουργείου ανα-
μένεται να τεθεί διαχωρισμός ανάλογα 
με την ταχύτητα για το που θα κινούνται, 
εάν θα λογίζονται δηλαδή ως «πεζοί» 
με χαμηλές ταχύτητες ή ως «ποδήλατα» 
γεγονός που θα επιτρέπει να κινούνται σε 
δρόμους στους οποίους η επιτρεπόμενη 
ταχύτητα δεν θα ξεπερνά τα 50 χλμ την 
ώρα, δηλαδή στις λεωφόρους. 

«Ως διοίκηση κινηθήκαμε γρήγορα. 
Τα Χριστούγεννα του 2018 ήρθαν τα 
ηλεκτρικά πατίνια στη Θεσσαλονίκη, χω-

ρίς όμως να φέρνουν μαζί τους κανόνες. 
Τώρα λειτουργούν δύο εταιρείες στην 
πόλη δίχως να διαθέτουν άδεια», δη-
λώνει ο αντιδήμαρχος Οικονομικών του 
κεντρικού δήμου, Μιχάλης Κούπκας, ο 
οποίος περιμένει το νομοθετικό πλαίσιο 
για να μπορέσει στη συνέχεια να φέρει 

προς συζήτηση και το κανονιστικό πλαί-
σιο που θα διέπει τη μικροκινητικότητα 
στη Θεσσαλονίκη. 

Σύμφωνα με την πληροφόρηση που 
υπάρχει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας 
θα ορίσει τον τρόπο κυκλοφορίας των 
πατινιών στους δρόμους με 14 νέα άρ-

θρα, ενώ ακολούθως ο δήμος Θεσσαλο-
νίκης θα βάλει τους δικούς του κανόνες 
για τον δημόσιο χώρο που καταλαμβά-
νουν αλλά και για τα σημεία που θα μπο-
ρούν οι χρήστες να τα κλειδώνουν. 

Αυτή τη στιγμή, τα ηλεκτρικά πατίνια 
είναι τοποθετημένα διάσπαρτα στην πόλη 
με τους χρήστες να τα παρατούν σε δρό-
μους, πεζοδρόμια, στάσεις λεωφορείων 
και διαβάσεις. «Δεν είμαστε εναντίον των 
πατινιών. Αντιθέτως, είμαστε υπέρ της μι-
κροκινητικότητας και θα τη βοηθήσουμε 
με κάθε τρόπο. Θα μπούμε μπροστά για 
να έχουμε τα συγκεκριμένα μέσα μετα-
κίνησης, τη στιγμή που η Θεσσαλονίκη 
έχει ένα και μόνο συγκοινωνιακό φορέα 
με διάφορα προβλήματα. Αλλά με κανό-
νες ώστε να υπάρχει ευταξία στην πόλη», 
πρόσθεσε ο κ.Κούπκας.

Παράλληλα, ο αντιδήμαρχος Οικονο-
μικών θα «χρεώνει» τις εταιρείες για την 
κατάληψη του δημόσιου χώρου, όπως 
ακριβώς συμβαίνει με τα τραπεζοκαθί-
σματα, τα εμπορεύματα και τα σταντ των 
επιχειρήσεων και των καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος. «Δεν μπο-
ρεί ο δήμος Θεσσαλονίκης να έχει κανο-
νιστική για την ενοικίαση του δημόσιου 
χώρου για τα τραπεζοκαθίσματα και τα 
σταντ και να μην έχει για τα σκούτερ και 
τα ηλεκτρικά πατίνια. Δεν πληρώνουν τί-
ποτα. Περιμένουμε το νομοθετικό πλαί-
σιο από την κεντρική κυβέρνηση για να 
φέρουμε κι εμείς το κανονιστικό πλαίσιο. 
Εννοείται ότι ο δήμος θα ορίσει τα σημεία 
που θα μπορούν να αναπτύσσονται και 
όχι όπου θέλει η κάθε εταιρία, βάζοντας 
πατίνια δίπλα σε σημαντικά μνημεία της 
πόλης».

Τέλος, στις προθέσεις του δήμου 
Θεσσαλονίκης είναι να απαγορευτεί από 
τις εταιρείες το κλείδωμα των πατινιών 
σε απόσταση μικρότερη των δέκα μέ-
τρων από το παραλιακό μέτωπο, ώστε να 
μην επαναληφθεί το πρόσφατο φαινόμε-
νο της ρίψης στο Θερμαϊκό Κόλπο. 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ
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Ο Βουλευτής Καβάλας της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης στην «KARFITSA»

Τρέχουμε «Μαραθώνιο» 
όχι αγώνα εκατό μέτρων

Στις εφεδρείες που οφείλει να κρατά 
η κυβέρνηση καθώς είναι άγνωστο πότε 
θα τελειώσει η υγειονομική κρίση, ανα-
φέρθηκε μεταξύ άλλων, σε συνέντευξη 
του στην karfitsa ο βουλευτής Καβάλας 
της ΝΔ κ. Μακάριος Λαζαρίδης, τονίζο-
ντας χαρακτηριστικά «τρέχουμε «μαρα-
θώνιο» και όχι αγώνα εκατό μέτρων. Ο κ. 
Λαζαρίδης δηλώνει μάλλον απαισιόδο-
ξος για την έκβαση των διερευνητικών 
συνομιλιών με την Τουρκία, ενώ απα-
ντά και στις βολές που εξαπέλυσε από 
τη Θεσσαλονίκη ο  Αλέξης Τσίπρας, για 
μη επαρκή στήριξη στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας.

Πιστεύετε πως είναι ειλικρινής η 
στάση της Τουρκίας για αποκλιμάκω-
ση; Υπάρχει περίπτωση γεφύρωσης 
των διαφορών ή είναι μονόδρομος η 
Χάγη;

Πρόκειται για ένα χρόνιο πρόβλημα, 
με τις σχετικές συζητήσεις να διεξάγο-
νται επί σειρά ετών, χωρίς να έχουμε 
καταλήξει σε συμφωνία. Η ελληνική κυ-
βέρνηση, παρά τις προκλήσεις της Τουρ-
κίας τους τελευταίους μήνες, είναι στα-
θερά διατεθειμένη να συζητήσει μαζί της, 
μέσω διερευνητικών συνομιλιών, για τη 
μία και μόνη διαφορά μας, που αφορά 
την οριοθέτηση των Θαλασσίων Ζωνών 
στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Το επόμενο διάστημα, όπως έχει ανα-
κοινωθεί, θα επαναλάβουμε αυτές τις 
συνομιλίες από εκεί που σταμάτησαν τον 
Μάρτιο του 2016, όταν και διακόπηκαν 
με ευθύνη της Τουρκίας. Δεν μπορώ να 
προδικάσω τη στάση αυτής τώρα, αν και 
δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, ωστόσο ένα 
είναι βέβαιο: ότι, από την πλευρά μας, 
εκπτώσεις σε θέματα εθνικής κυριαρχίας 
δεν κάνουμε. 

Οι εφεδρείες στις οποίες αναφέρ-
θηκε ο πρωθυπουργός επαρκούν για 
τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται και 
την στήριξη  εργαζομένων και επιχει-
ρήσεων για όσο χρειαστεί;

Αναμφίβολα η κυβέρνηση έχει να 
επιλύσει μια πολύ δύσκολη εξίσωση, 
ισορροπώντας μεταξύ της διατήρησης 
της δημόσιας υγείας και των μικρότε-
ρων δυνατών απωλειών στην οικονομία. 
Το τίμημα που πληρώνουν η παγκόσμια 
και η ελληνική οικονομία είναι βαρύ και 
η ύφεση αναπόφευκτη, αν και χαμηλό-
τερη από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. 
Ήδη η Κυβέρνηση έχει λάβει ένα πακέτο 
μέτρων για την άμεση στήριξη των πλη-
γέντων και ο Πρωθυπουργός, μέσα από 
την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, περι-
έγραψε τον προγραμματισμό για τους 
δύσκολους επόμενους έξι μήνες. Επειδή 
όμως ακριβώς δεν γνωρίζουμε τη διάρ-
κεια της κρίσης, οφείλουμε να κρατάμε 
εφεδρείες, χωρίς να σπαταλάμε αλόγι-
στα πόρους. Τρέχουμε «μαραθώνιο» και 
όχι αγώνα 100 μέτρων. Στόχος μας είναι 
τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμε-
νου να πιάνουν τόπο και να επαρκέσουν 
για όσο και αν διαρκέσει η  πρωτόγνωρη 
αυτή κρίση. Είμαι βέβαιος ότι όλοι μαζί 
θα την ξεπεράσουμε αποτελεσματικά. 

Ο Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξη 
τύπου από τη Θεσσαλονίκη, κατηγόρη-
σε τη κυβέρνηση ότι δεν ενισχύει ουσι-
αστικά το ΕΣΥ με προσλήψεις μόνιμου 
προσωπικού. Τι απαντάτε;

Ο τελευταίος που θα έπρεπε να μιλά 
για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας είναι ο κ. Τσίπρας. Στον ΣΥΡΙΖΑ 
φωνάζουν διαρκώς για την ανάγκη ενί-
σχυσης με προσωπικό, όμως ξεχνούν 
ότι, κατά τη θητεία τους, το μόνιμο προ-
σωπικό του ΕΣΥ μειώθηκε και δεν αυξή-
θηκε. Από 79.533 που παρέλαβαν τον 
Ιανουάριο του 2015, παρέδωσαν 79.122 
τον Ιούλιο του 2019. Η σημερινή Κυ-
βέρνηση, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν 
τη γνώμη των ειδικών, πέραν των υπο-
δομών, έχει ήδη προχωρήσει σε περισ-
σότερες από 6.200 προσλήψεις ώστε να 
στελεχώσει επαρκώς τις δομές δημόσιας 
υγείας. Πολλοί θα μονιμοποιηθούν ώστε 

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Ο Ν  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο  Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Τ Η
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να καλυφθούν οι μεσομακροπρόθεσμες 
ανάγκες του ΕΣΥ. Πέραν αυτού, έχουν 
δρομολογηθεί προσλήψεις μόνιμου προ-
σωπικού, με έμφαση στις ανάγκες των 
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. Ολοκλη-
ρώνονται οι διαδικασίες κρίσεων 943 
μόνιμων θέσεων γιατρών. Στα μέσα της 
περασμένης εβδομάδας προκηρύχθηκαν 
400 θέσεις για ειδικευμένο ιατρικό προ-
σωπικό στο ΕΣΥ. Αρχές Αυγούστου προ-
κηρύχθηκαν 1.209 θέσεις σε διάφορες 
υγειονομικές ειδικότητες, που θα πλη-
ρωθούν μέσω ΑΣΕΠ. Είχαν προηγηθεί 
1.116 προσλήψεις, πάλι μέσω ΑΣΕΠ, το 
2019. Επιπρόσθετα, άμεσα η κυβέρνηση 
προχωρά στην στελέχωση των νοσοκο-
μείων με2.250 επιπλέον νοσηλευτές. 
Καλό θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει τακτι-
κή και να μην επιστρέφει στην αντιπολι-
τευτική λαϊκίστικη τακτική του 2014. Οι 
πολίτες πλέον γνωρίζουν.  

Ποια είναι η λύση για το προσφυγι-
κό – μεταναστευτικό ώστε να μην δού-
με νέες «Μόριες» και να μην αναγκα-
στεί η κυβέρνηση να δημιουργήσει νέες 
δομές στην ενδοχώρα;

Η εφαρμογή μιας νέας, φιλόδοξης, 

συνολικής ευρωπαϊκής πολιτικής για 
τη μετανάστευση και το άσυλο. Το πρό-
βλημα δεν μπορούν να το διαχειρίζονται 
μόνο οι χώρες πρώτης υποδοχής, που 
βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της 
Ευρώπης. Το λογικό και το δίκαιο είναι 
όλες οι χώρες να δέχονται μετανάστες 
και πρόσφυγες μέσω του προγράμματος 
μετεγκατάστασης. Στην πράξη αυτό αντι-
μετωπίζει πολλά προβλήματα, όμως σε 
καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δε-
χθούμε κάποιες χώρες να ισχυρίζονται 
ότι δεν είναι δικό τους πρόβλημα. Στο 
νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύ-
λου θα πρέπει να ενσωματωθούν κοινοί 
κανόνες ασύλου για όλους και παράλ-
ληλα μια δίκαιη διαδικασία επιμερισμού 
των βαρών, μέσω της οποίας θα βρεθεί 
ένας τρόπος για κάθε χώρα να αναλάβει 
ένα μέρος της ευθύνης. Η Ελλάδα το τε-
λευταίο διάστημα έχει μειώσει σημαντι-
κά τις ροές, προστατεύοντας τα σύνορα, 
ενώ ειδικά για τη Μόρια, η Κυβέρνηση 
κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και δρο-
μολόγησε την προσωρινή εγκατάσταση 
των ανθρώπων αυτών. Όμως η λύση στο 
πρόβλημα είναι σαφές ότι θα πρέπει να 

είναι συνολική. 
Σε ποιους τομείς θα μπορούσαμε να 

επενδύσουμε ώστε η οικονομία μας να 
μην εξαρτάται τόσο από τον τουρισμό, 
μια «παθογένεια» που ανέδειξε η υγει-
ονομική κρίση.

Ένα συμπέρασμα που προκύπτει 
μέσα από την περιπέτεια που διανύου-
με τους τελευταίους μήνες είναι ότι όσο 
λιγότερο εξαρτημένη είναι μία οικονομία 
από ένα τομέα ή κλάδο, τόσο πιο εύκολα 
και γρήγορα μπορεί να βρει διεξόδους 
ανάπτυξης και επανεκκίνησης για την 
επόμενη ημέρα. Στην Ελλάδα ο τουρι-
σμός αποτελεί το 70% του Α.Ε.Π. της 
χώρας. Είναι πασιφανές ότι η ελληνική 

οικονομία χρειάζεται άμεσα και επιτακτι-
κά διαφοροποιημένες πηγές εσόδων. Την 
απάντηση σε αυτή την ανάγκη μπορεί 
κάλλιστα να δώσει ο «κοιμώμενος γίγα-
ντας» της ελληνικής οικονομίας: ο πρω-
τογενής τομέας. Ο πρωτογενής τομέας 
συμμετέχει με 4% στο Α.Ε.Π., ενώ μαζί με 
τη μεταποίηση, φτάνει στο 8% του Α.Ε.Π. 
Στόχος μας, κατά τη γνώμη μου, πρέπει 
να είναι να φτάσουμε τον πρωτογενή 
τομέα στο 20% του Α.Ε.Π. της χώρας, με 
όρους και προϋποθέσεις καινοτομίας, 
υλοποιώντας εμπροσθοβαρείς, ουσια-
στικές μεταρρυθμίσεις. Το πάθημα με την 
πανδημία μπορεί να μας γίνει μάθημα. Ας 
μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία. 

συνέντευξη

Στόχος μας, πρέπει να είναι να φτάσουμε τον 
πρωτογενή τομέα στο 20% του Α.Ε.Π. της 
χώρας, με όρους και προϋποθέσεις καινοτομίας
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Τι ερευνά η αστυνομία για το ακέφαλο πτώμα στο Σχολάρι – Τι συμβαίνει με τις απαγωγές

Αγριεύουν οι διακινητές μεταναστών 
στη Θεσσαλονίκη

Νέο κύκλο ερευνών, που εξετάζει 
ακόμη και τη δράση διακινητών προ-
σφύγων και μεταναστών, προκάλεσε 
στην αστυνομία ο εντοπισμός ακέφαλου 
πτώματος σε παράδρομο της εθνικής 
Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών. Ο 
φόβος των αρχών ότι ο πόλεμος μετα-
ξύ διακινητών, αλλά και προσώπων που 
αντιδρούν στις μεθόδους τους έχει αγρι-
έψει, επιβεβαιώθηκε ήδη στην περιοχή 
της Θεσσαλονίκης από δύο περιστατικά. 
Παράλληλα εντείνεται η ανησυχία για τις 
συνεχείς περιπτώσεις απαγωγών προ-
σφύγων που κρατούνται όμηροι μέχρι να 
πληρώσουν για την ελευθερία τους.  

Το πτώμα του 30χρονου Ιρανού, 

κουρδικής καταγωγής, ο οποίος ζούσε 
με την οικογένειά του σε διαμέρισμα στη 
Θεσσαλονίκη σχεδόν 1,5 χρόνο, βρέθηκε 
πεταμένο στο ύψος του Σχολαρίου. Χωρίς 
όμως το κεφάλι του. Μάλιστα κατά τη νε-
κροψία της ιατροδικαστή, όταν έφτασε η 
αστυνομία στο σημείο, το μόνο που απο-
κλείστηκε ήταν το τροχαίο ατύχημα. Άλ-
λωστε η σορός δεν έφερε κακώσεις για 
να αποδοθεί εκεί. Η απώλεια όμως του 
κεφαλιού δεν οδηγούσε πουθενά. Όπως 
και ότι η σορός ήταν σε προχωρημένη 
σήψη, με τον θάνατο να προσδιορίζεται 
ότι περιήλθε είκοσι μέρες νωρίτερα. 

Ο εντοπισμός του κεφαλιού, που 
έφερε ένα τραύμα από πυροβόλο όπλο, 

άρχισε να ξεκαθαρίζει το τοπίο του θα-
νάτου, προκαλώντας όμως νέα ερωτή-
ματα. Δύο ημέρες αργότερα αστυνομικοί 
της δίωξης ανθρωποκτονιών της αστυ-
νομίας στη Θεσσαλονίκη, ήταν αυτοί 
που εντόπισαν αρκετά μέτρα μακριά το 
φρικτό εύρημα. Κατέληξαν αμέσως ότι 
«μεταφέρθηκε» από ζώα, όμως άνοιξαν 
έναν ακόμη φάκελο στις ανεξιχνίαστες 
ανθρωποκτονίες. Ο 30χρονος είχε εξα-
φανιστεί πριν 25 ημέρες από την ημέρα 
που βρέθηκε νεκρός. Η σύζυγός του, 
μία Ιρακινή επίσης κουρδικής καταγω-
γής, τον αναζήτησε, όμως μόνον μεταξύ 
συγγενών και γνωστών. Τί μπορεί να είχε 
γίνει που να οδήγησε στην εκτέλεσή του;  

Σκοτάδι και στο βάθος διακινητές 
Προς το παρόν οι διωκτικές αρχές 

δεν έχουν καταλήξει στα κίνητρα της δο-
λοφονίας του 30χρονου Ιρανού. Ωστόσο, 
έγκυρες πληροφορίες της Karfitsa ανα-
φέρουν πως ένα από τα πιθανά ενδεχό-
μενα του εγκλήματος μπορεί να είναι και 
η σχέση του θύματος με διακινητές ή και 
διακινήσεις προσφύγων και μεταναστών. 
Η ακριβής σχέση του δεν έχει διευκρινι-
στεί, όμως οι ερευνητές της δίωξης αν-
θρωποκτονιών εξετάζουν ένα προς ένα 
τα στοιχεία για να βρεθεί το κίνητρο και 
να εντοπιστούν για να συλληφθούν οι 
δράστες της δολοφονίας.  

Το γεγονός ότι το τελευταίο διάστη-
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μα τα κυκλώματα των διακινητών έχουν 
αγριέψει, θεωρείται ισχυρή ένδειξη για 
να στραφεί η έρευνα και προς αυτή την 
κατεύθυνση. Γι’ αυτό εξετάζονται όλες 
οι σχέσεις του θύματος και ερευνάται τι 
γνώριζαν φίλοι και συγγενείς. Ενδεικτικό 
είναι το γεγονός πως η οικογένεια δεν 
αναζήτησε ιδιαίτερα τον 30χρονο παρά 
μόνον σε κύκλους συγγενών και φίλων. 
Η αιτιολογία ήταν πως συχνά έλειπε για 
μεγάλα διαστήματα. Και αυτές οι απουσί-
ες θεωρούνται κλειδί για τη συνέχιση της 
έρευνας. 

Πρόσφατα η Karfitsa αποκάλυψε ότι 
διακινητές δεν διστάζουν να σκοτώνουν 
όσους αντιδρούν με διάφορα γεγονότα 
που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια δια-
κίνησης, ενώ άρχισαν να πετούν σε ερη-
μικές περιοχές νεκρούς μετανάστες που 
χάνουν τη ζωή τους στη διαδρομή. Δεν 
διστάζουν να βάζουν φωτιά στα πτώ-
ματα για να εξαφανίσουν κάθε ίχνος. Το 
έγκλημα στην Ευκαρπία, κοντά στο Δερ-
βένι, με τον έναν νεκρό πρόσφυγα από το 
Ιράκ και έναν δολοφονημένο ομοεθνή 
του με μία μαχαιριά στον τράχηλο, που 
βρέθηκαν στις αρχές Αυγούστου 2020, 
ήταν ένα ισχυρό δείγμα ότι η κατάστα-
ση στις διακινήσεις, που διαρκώς αυξά-
νονται, είναι ανεξέλεγκτη. Η εμπλοκή 
προσώπων κυρίως με προσφυγικό και 
μεταναστευτικό προφίλ, δηλαδή η οργά-
νωση διακινήσεων από πρώην διακινού-
μενους, έχει κλιμακώσει την κατάσταση. 
Λίγους μήνες νωρίτερα, στα τέλη Φε-
βρουαρίου, ήταν οι τρεις μετανάστες που 
είχαν βρεθεί νεκροί στην περιοχή της Μι-
κρής Βόλβης. Οι διακινητές είχαν πετάξει 
τα πτώματά τους. Έχασαν τη ζωή τους 
από το κρύο και φαίνεται πως επέβαιναν 
σε φορτηγό ψυγείο. Και επιχειρήθηκε οι 
νεκροί να πυρποληθούν, σύμφωνα με 
μικρά σημάδια που εντοπίστηκαν. 

Περιγραφές διακινούμενων που 
έχουν κάνει το δρομολόγιο Έβρος – 
Θεσσαλονίκη, βρέθηκαν στην τουρκική 
πλευρά των συνόρων και με την απει-
λή όπλων επιβιβάστηκαν σε βάρκες, 
στη συνέχεια έμειναν κρυμμένοι για 
νύχτες στην ελληνική πλευρά μέχρι να 
τους παραλάβουν άλλοι διακινητές και 
να ταξιδέψουν ακόμη και μέσα σε πορτ 
παγκάζ αυτοκινήτων, είναι ενδεικτικές 
για τη συμπεριφορά των μελών τέτοιων 
κυκλωμάτων. Μπροστά στο χρώμα του 
χρήματος δεν διστάζουν να μειώσουν 
προσωπικότητες και εξευτελίσουν αν-
θρώπους αδιαφορώντας ακόμη και για 
τη ζωή τους, λένε. 

Η υπόθεση με την οικογένεια των Αφγανών τα μέλη της 
οποίας έμειναν όμηροι για τέσσερις ημέρες στα χέρια Πακι-
στανών διακινητών, είναι χαρακτηριστική της κατάστασης 
που επικρατεί στους κύκλους των διακινούμενων μετανα-
στών. Όπως λένε οι ίδιοι στις καταθέσεις τους, η νέα γενιά δι-
ακινητών τα τελευταία χρόνια δεν διστάζει να τους φυλακίζει, 
διεκδικώντας ουσιαστικά επιπλέον χρήματα είτε απ’ όσα συμ-
φωνήθηκαν για τις διακινήσεις, είτε απ’ όσα είχαν καταβληθεί. 
Μπορεί να έχουν καταγραφεί λίγα περιστατικά βίας σε τέτοιες 
φυλακίσεις, όμως οι συνθήκες διαβίωσης είναι άθλιες. Σε 
βρώμικα μέρη, χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής και 
χωρίς φαγητό και νερό. 

Στην περίπτωση των τεσσάρων Αφγανών, ενός ζευγαριού 
και των δύο ανήλικων παιδιών τους, που μάλιστα κρατήθη-
καν σε ξεχωριστό χώρο από τους γονείς τους, κατέθεσαν ότι 
είχαν καταβάλει στους διακινητές το ποσό των 6.000 ευρώ. 
Όμως οι Πακιστανοί που συνελήφθησαν και κατηγορούνται 
για την απαγωγή τους, απαιτούσαν επιπλέον 6.000 ευρώ για 
να τους αφήσουν ελεύθερους. Η υπόθεση αποκαλύφτηκε 
όταν ο γιος της οικογένειας που ζει στη Μεγάλη Βρετανία ει-
δοποίησε τις αρχές και έτσι εντοπίστηκαν οι απαγωγείς διακι-
νητές μεταναστών.  

Πρόσφυγες και μετανάστες ειδικά από το Αφγανιστάν, το 
Πακιστάν και το Μπαγκλαντές, περιγράφουν πως η «φυλάκι-
ση» αποτελεί πλέον… συνήθη διαδικασία για μεγάλο αριθμό 
όσων διασχίζουν τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Μάλιστα πολ-
λοί είναι αυτοί που έχουν αναγκαστεί να καταβάλλουν χρή-
ματα, μέσω των συγγενών τους. «Έχουμε δεχτεί καταγγελίες 
από την Πορτογαλία, τη Γερμανία, την Αγγλία και το Πακι-

στάν», έλεγε αστυνομικός που έχει υπηρετήσει σε διεύθυνση 
αλλοδαπών και έχει χειριστεί τέτοιες υποθέσεις.  

Αυτό που ανησυχεί τις διωκτικές αρχές είναι πως οι υπο-
θέσεις αυξάνονται επικίνδυνα. Μόνον στην περίπτωση των 
τεσσάρων Αφγανών που απελευθερώθηκαν από το Δερβένι 
και τον Δενδροπόταμο, εντοπίστηκαν και άλλοι μετανάστες 
οι οποίοι κρατούνταν περισσότερες ημέρες, περιμένοντας να 
ανταποκριθούν οι συγγενείς τους και να δώσουν χρήματα για 
την ελευθερία τους. Δίπλα στο ζευγάρι των Αφγανών, εντοπί-
στηκε και απελευθερώθηκε από τους αστυνομικούς της δίω-
ξης ανθρωποκτονιών ένας ακόμη ομοεθνής τους. Περίμενε 
και αυτός να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των απαγωγέων 
και να καταβληθούν από συγγενείς του τα λύτρα που διεκ-
δικούσαν. Παρόμοια ήταν και η εικόνα στη μονοκατοικία του 
Δενδροποτάμου, όπου η αστυνομία βρήκε και απελευθέρωσε 
τα δύο παιδιά του ζευγαριού 14 και 16 χρόνων. Μαζί τους ήταν 
και τρεις νεαροί Πακιστανοί. Ήταν στο σπίτι φυλακισμένοι για 
δέκα ημέρες περιμένοντας συγγενείς τους να καταβάλλουν 
το ποσό των 2.000 ευρώ που διεκδικούσαν οι δράστες, που 
είναι μάλιστα ομοεθνείς τους.  

Στις υποθέσεις αυτές τα περισσότερα θύματα είναι Πακι-
στανοί. «Υπάρχει μία περίεργη κατάσταση. Πολλές φορές οι 
διακινούμενοι κρατούνται για να εξοφλήσουν τα ποσά που 
έχουν συμφωνηθεί για τη διακίνησή τους μέχρι την Ελλάδα», 
έλεγαν στην Karfitsa αστυνομικοί. «Ωστόσο», εξηγούσαν, 
«υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διακι-
νητές και οι συνεργοί τους διεκδικούν περισσότερα χρήματα 
απ’ όσα έχουν συμφωνηθεί. Όμως σε όλες τις περιπτώσεις εί-
ναι αρπαγές και τα θύματα κρατούνται παράνομα».

Η φρίκη μέσα στις φυλακές των διακινούμενων 

reportage
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Τι κρύβεται πίσω από το μεγαλύτερο φορτίο των 500.000 
που κατασχέθηκε σε Σφαγεία και Διαβατά

Ecstasy: Χάπια – θάνατος θα γέμιζαν 
τις πιάτσες της Θεσσαλονίκης 

Χάπια ecstasy που ευθύνονται για 
θανάτους νέων χρηστών σε Ευρώπη και 
ειδικά στη Μεγάλη Βρετανία ήταν η πο-
σότητα – μαμούθ των 500.000 χαπιών 
που κατέσχεσαν αστυνομικοί της δίωξης 
ναρκωτικών Κομοτηνής στη Θεσσαλονί-
κη. Τα πολύχρωμα χάπια στις 75 συσκευ-
ασίες που έπεσαν στα χέρια των διωκτι-
κών αρχών έχουν τον λογότυπο TESLA, 
που παραπέμπει σε μεγάλη περιεκτικό-
τητα σε MDMA, που καθίσταται ιδιαίτερα 
επικίνδυνη. 

Το μεσημέρι της περασμένης Τετάρ-
της οι τρεις συλληφθέντες για την υπό-
θεση, ένας Έλληνας φορτηγατζής 56 
χρόνων και δύο Ιρακινοί 49 και 52 χρό-
νων οδηγήθηκαν στις φυλακές μετά τις 
απολογίες τους στην ειδική ανακρίτρια 
Θεσσαλονίκης. Και οι τρεις αρνήθηκαν 
τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι θε-
ώρησαν ότι τα χάπια είναι… αναβολικά. 
Δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα 
και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.  

Οι αστυνομικοί της δίωξης Κομοτη-
νής διείσδυσαν στο κύκλωμα εισαγωγής 
και διακίνησης ecstasy παρακολουθώ-
ντας την πορεία του μεγάλου φορτίου. 
Αρχικά εντόπισαν τον Έλληνα οδηγό του 
φορτηγού και έθεσαν το όχημα σε διαρ-
κή επιτήρηση στην περιοχή των παλιών 
Σφαγείων, χωρίς να κατασχέσουν την 
ποσότητα που είχε στο εσωτερικό του 
οχήματος. Η μεταφορά μεταναστών στην 
καρότσα του φορτίου σήμανε συναγερ-
μό. Αλλοδαποί, που στη συνέχεια χάθη-
καν στη νύχτα, έσκισαν τον μουσαμά και 
βγήκαν από την καρότσα. Οι αστυνομι-
κοί, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες 
της Karfitsa, επέσπευσαν την επέμβαση 
και συνέλαβαν τον 56χρονο βρίσκοντας 
το πρώτο μέρος του φορτίου. Λίγη ώρα 
αργότερα έφτασαν στα ίχνη των άλλων 
δύο συλληφθέντων, με καταγωγή από 
το Ιράκ. Ο ένας ζει μόνιμα στην Ολλανδία 
και ο δεύτερος στην Αθήνα και είχαν μαζί 
τους 320.000 χάπια, στο αυτοκίνητο της 

κόρης του οδηγού φορτηγού, που ήταν 
σταθμευμένο σε περιοχή των Διαβατών. 

Η σύνδεση του 52χρονου Ιρακινού, 
με την Ολλανδία, καθώς κατέχει και ολ-
λανδικό διαβατήριο, οδήγησε γρήγορα 
τις ελληνικές αρχές στην εκτίμηση ότι τα 
ναρκωτικά προήλθαν από τις Κάτω Χώ-
ρες. Άλλωστε η Ολλανδία και το Βέλγιο 
είναι από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες 
όπου τα ecstasy παρασκευάζονται αλλά 
και διακινούνται ευρέως με πολλές συλ-
λήψεις. 

«Πιστεύουμε ότι ένα μέρος της πο-
σότητας είχε παραγγελθεί από Τούρκους 
εμπόρους ναρκωτικών», έλεγε αστυνο-
μικός που πληροφορήθηκε λεπτομέ-

ρειες για την υπόθεση. Η εμπλοκή ενός 
Έλληνα μειονοτικού από τη Ροδόπη 
παραπέμπει σε σύνδεση με τη γειτονική 
χώρα και δίκτυα διακίνησης ναρκωτι-
κών. Παράλληλα εξετάζεται η σύνδε-
ση δικτύων διακίνησης ναρκωτικών με 
εμπόρους ναρκωτικών. Δεν είναι τυχαίο 
ότι στο φορτηγό όπου βρέθηκαν τα πρώ-
τα 180.000 χάπια είχαν επιβιβαστεί με-
τανάστες, ενώ και οι δύο Ιρακινοί είχαν 
απασχολήσει για υποθέσεις διακίνησης 
μεταναστών. Ο 52χρονος είχε συλληφθεί 
πριν ακριβώς δύο χρόνια στην Ελλάδα 
επειδή σε βάρος του εκκρεμούσε ευρω-
παϊκό ένταλμα σύλληψης για διακίνηση 
μεταναστών, ενώ ο 49χρονος ομοεθνής 

του είχε συλληφθεί για παράβαση του 
νόμου περί αλλοδαπών στην Αθήνα.  

 
Προειδοποιήσεις κινδύνου 
Όλα τα χάπια που έχουν το συγκε-

κριμένο λογότυπο TESLA πιστεύεται ότι 
έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε 
MDMA την ουσία που προκαλεί τις ψευ-
δαισθήσεις στον χρήστη του συγκεκριμέ-
νου ναρκωτικού χαπιού. Ειδικότερα, ενώ 
η συνήθης δόση στα χάπια ecstasy είναι 
κάτω από 150 mgMDMA σε αυτά που 
έχουν λογότυπο TESLA μπορεί να φτάσει 
μέχρι και 250 mg. 

«Το γαλάζιο χάπι με γραμμή με λογό-
τυπο TESLA έχει 237 mg MDMA σε σχέση 
με τα συνηθισμένα που έχουν 120 mg 
MDMA» αναφέρεται στη δικογραφία που 
συνοδεύει τους τρεις συλληφθέντες για 
την ποσότητα που κατασχέθηκε. Όμως 
εκτός των γαλάζιων χαπιών με το συ-
γκεκριμένο λογότυπο στο πλήθος των 
ecstasy που κατασχέθηκαν περιλαμβά-
νονται πορτοκαλί που έχουν χαρακτη-
ριστεί επίσης ιδιαίτερα επικίνδυνα με 
μεγάλη περιεκτικότητα σε MDMA, όπως 
και άλλα χρώματα. Μωβ, κίτρινα, κόκκι-
να και πράσινα. Δείγματα απ’ όλα έχουν 
σταλεί στο χημείο για να εξεταστούν ερ-
γαστηριακά. 

Τα 500.000 χάπια βάρους περίπου 
170 κιλών εκτιμάται ότι στην χονδρι-
κή θα πωλούνταν έναντι ποσού που θα 
ξεπερνούσε τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. 
Υπολογίζεται ότι στη διακίνηση μεγάλων 
ποσοτήτων τα ecstasy φτάνουν στην 
τιμή των 5 ευρώ για κάθε χάπι. Η τιμή 
των συγκεκριμένων όμως εκτινάσσεται 
στη λιανική. Έτσι ενώ τα συνήθη ecstasy 
πωλούνται έως 10 ευρώ το κάθε χάπι, 
τα TESLA μπορεί να φτάσουν και τα 20 
ευρώ το χάπι. Έτσι η αστυνομία εκτίμησε 
ότι τα κέρδη των εμπόρων ναρκωτικών 
ενδέχεται να φτάσουν μέχρι και 10 εκα-
τομμύρια ευρώ.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Κ Ω Σ Τ Α Σ  Κ Α Ν Τ Ο Υ Ρ Η Σ 
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Σε εξέλιξη ο καθαρισμός 10.000 φρεατίων από την ΠΚΜ

Αγώνας δρόμου για τα 
αντιπλημμυρικά ενόψει του χειμώνα

Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί οι 
υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας προκειμένου να προλάβουν 
να υλοποιήσουν μέσα στο επόμενο διά-
στημα και πριν την έλευση του χειμώνα 
τις προγραμματισμένες παρεμβάσεις 
αντιπλημμυρικής προστασίας στους δή-
μους της Θεσσαλονίκης. Αρχικός στόχος 
να καθαριστούν τα φρεάτια και τα ρέμα-
τα, ιδιαίτερα των περιοχών που επλήγη-
σαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα για 
να μην επαναληφθούν εικόνες του πρό-
σφατου παρελθόντος.

Ο καθαρισμός έχει ήδη ξεκινήσει 
από εργολάβο για 10.000 φρεάτια και 
γίνεται σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ, ενώ 
ανάλογος καθαρισμός πραγματοποιείται 
και στα δεκάδες εκατοντάδες ρέματα 
του πολεοδομικού συγκροτήματος της 
Θεσσαλονίκης. Μέχρι στιγμής, έχουν 
καθαριστεί πάνω από 1.500 χιλιόμετρα 
και η εργολαβία είναι σε εξέλιξη καθώς 
υπολογίζεται πως θα κρατήσει περίπου 
ένα χρόνο λόγω των ιδιαιτεροτήτων που 
εμφανίζονται σε πολλά από τα ρέματα. 

Στον προγραμματισμό της Περιφέρει-
ας Κ.Μακεδονίας εντάσσεται η αντιπλημ-
μυρική θωράκιση του δήμου Θερμαϊκού, 
όπου τον Σεπτέμβριο του 2016 είχαν 
προκληθεί σημαντικές καταστροφές και 
καταγράφηκαν ανθρώπινες απώλειες. 
Σύμφωνα με σχετική μελέτη του έργου 
για την προστασία της συγκεκριμένης 
περιοχής, που θα χρηματοδοτηθεί από 
το ΕΣΠΑ, προβλέπεται η διευθέτηση επτά 
ρεμάτων ώστε να εκβάλλουν στον Θερ-
μαϊκό Κόλπο και να αποφευχθεί ενδεχό-
μενο πλημμυρών, ενώ παρεμβάσεις θα 
εκτελεστούν σε δύο ακόμη ρέματα έως 
τη Μηχανιώνα. 

Σε εξέλιξη είναι επίσης τα έργα στον 
δήμο Νεάπολης - Συκεών, ενώ παρεμ-
βάσεις γίνονται στη Θέρμη, μία περιοχή 
που επλήγη σοβαρά από έντονα καιρικά 
φαινόμενα τον Μάιο του 2020 καθώς 
από την υπερχείλιση του χειμάρρου κιν-

δύνεψε η ζωή και η περιουσία πολλών 
κατοίκων στην περιοχή των Ταγαράδων. 
Μεγάλης κλίμακας παρέμβαση με καθα-
ρισμούς φρεατίων και υδατορεμάτων, 
αλλά και διανοίξεις αγροτικής οδοποιίας, 
υλοποιείται και στον δήμο Λαγκαδά όπου 
οι μνήμες είναι ακόμη νωπές από τη θεο-
μηνία της 7ης Αυγούστου που προκάλε-
σε σημαντικές καταστροφές. 

Αντιπλημμυρικά στον Αξιό
Ο δήμος Δέλτα, που βρίσκεται κυ-

ριολεκτικά μέσα στην κοίτη του Δέλτα 
Αξιού, δεν έχει θωρακιστεί με σημαντικά 
αντιπλημμυρικά έργα εκτός από τα τε-
χνητά αναχώματα στο Καλοχώρι.  Στην 
κοίτη του ποταμού έχουν συγκεντρωθεί 
όγκοι από χώμα, κορμούς δέντρων και 
άλλα ογκώδη υλικά, με αποτέλεσμα σε 

κάθε καταιγίδα να υπάρχει ο κίνδυνος 
πλημμυρών και ανυπολόγιστων κατα-
στροφών σε πέντε κοινότητες: (Χαλά-
στρα, Ανατολικό, Κύμινα, Νέα Μάλγαρα, 
Σίνδος, Καλοχώρι).

Τα αναχώματα που κατασκευάστηκαν 
στις όχθες του ποταμού, μήκους πάνω 
από δέκα χιλιόμετρα εκατέρωθεν, έχουν 
υποστεί διάβρωση με το πέρασμα των 
χρόνων και δεν μπορούν να συγκρατή-
σουν τα ορμητικά νερά. Τα αντλιοστάσια 
ανήκουν στον Γενικό Οργανισμό Εγγείων 
Βελτιώσεων πεδιάδας Θεσσαλονίκης 
– Λαγκαδά και χρήζουν άμεσης συντή-
ρησης και ενίσχυσης προκειμένου να 
αποστραγγίζουν μεγαλύτερες ποσότητες 
νερού από το ποτάμι.

Η κοινότητα της Χαλάστρας βρίσκεται 
δύο μέτρα κάτω από την επιφάνεια του 

Αξιού ποταμού και κινδυνεύει ανά πάσα 
στιγμή να μετατραπεί σε λίμνη αν υπάρ-
ξει υπερχείλιση του ποταμού, με άμεσο 
κίνδυνο θυμάτων και καταστροφών σε 
καλλιέργειες και ζωική παραγωγή.

Με τα παραπάνω επιχειρήματα και 
μετά από σύσκεψη που κάλεσε ο δήμαρ-
χος Δέλτα, Γιάννης Ιωαννίδης, με τους 
προέδρους των Τοπικών Οργανισμών 
Εγγείων Βελτιώσεων, τους προέδρους 
των τοπικών κοινοτήτων και τους αρ-
μόδιους αντιδημάρχους Αξιού, Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας 
αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή στον 
υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και 
Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
προκειμένου να ενημερωθούν για την 
κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α  Κ Α Ρ Υ Π Ι Δ Ο Υ 
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Πάνω από 80 παρεμβάσεις σε εξέλιξη στη Χαλκιδική – Περισσότερα έργα ζητούν οι δήμοι

Θωρακίζεται η Χαλκιδική 
με αντιπλημμυρικά  

Με ένα σχέδιο αντιπλημμυρικής προ-
στασίας που καλύπτει το μεγαλύτερο μέ-
ρος της Χαλκιδικής θωρακίζεται η περιο-
χή με έργα που χρηματοδοτεί και εκπονεί 
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  με 
προϋπολογισμό δεκάδων εκατομμύριων 
ευρώ. 

Μέσα από αυτόν τον σχεδιασμό κα-
λύπτονται κενά χρόνων που αποτελού-
σαν πάγιο αίτημα των τοπικών κοινω-
νιών και των Δήμων για την θωράκιση 
των περιοχών τους από έντονα καιρικά 
φαινόμενα και πλημμύρες. Παράλληλα 

γίνονται έργα καθαρισμού  ρεμάτων σε 
όλη τη Χαλκιδική. 

 Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, 
Χαλκιδικής Γιάννη Γιώργο, είναι σε εξέλι-
ξη περισσότερες από ογδόντα παρεμβά-
σεις (καθαρισμοί και διευθετήσεις ρεμά-
των, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας), 
από την  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας στη Χαλκιδική. Ωστόσο σε αυτό τον 
προγραμματισμό δεν έχουν ενταχθεί ση-
μαντικά έργα στους Δήμους Αριστοτέλη 
και Σιθωνίας. 

Πληροφορίες  από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας 
Χαλκιδικής αναφέρουν στην karfitsa 
ότι τα έργα αυτά δεν εντάχθηκαν σε κά-
ποιο προγραμματισμό καθώς ακόμη δεν 
έχουν λάβει οριστική έγκριση από την   
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού (ΔιΠεΧωΣ). 

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δια-
δικασίες μετά την οριστική έγκριση  της 
ΔΙΠΕΧΩΣ ακολουθεί η ένταξη του έργου 
σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και στη 
συνέχεια ο διαγωνισμός για την εύρεση 
κατασκευαστή και η διαδικασία ανάθε-

σης του σε εργολάβου  για την υλοποί-
ηση του.  

Αναγκαία τα αντιπλημμυρικά στο 
Δήμο Αριστοτέλη 

Στην Ολυμπιάδα, το Στρατώνι και την 
Ιερισσό παρουσιάζονται οι υψηλότεροι 
δείκτες επικινδυνότητας για εμφάνιση 
πλημμυρικών φαινομένων, λόγω του 
ανάγλυφου του εδάφους.

Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  
με διαδοχικά έργα προσπαθεί να κρατά  
καθαρά τα ρέματα της ΒορειoΑνατολικής 
Χαλκιδικής.  

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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Ο Δήμος Αριστοτέλη από το 2016 
έχει συντάξει μελέτη για την κατασκευή 
αντιπλημμυρικών έργων στο ρέμα Μπα-
ζδέκη της Ολυμπιάδας για την οποία 
αναμένει την έγκριση από την   Διεύθυν-
ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδι-
ασμού (ΔιΠεΧωΣ) . Η μελέτη πριν από 
λίγους μήνες εστάλη στην Περιφερειακή 
Ενότητα  Χαλκιδικής προκειμένου να 
ελεγχθεί  από τις τεχνικές υπηρεσίες  οι 
οποίες τελικά την επέστρεψαν στον Δήμο 
ως αναρμόδιες. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες  για την εν λόγω μελέτη που φέρεται 
να έχει ζητήματα ως προς την συμφωνία 
της με τον πολεοδομικό σχεδιασμό της 
περιοχής αναμένονται οι επίσημες παρα-
τηρήσεις της ΔιΠεΧωΣ. 

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλ-
λιάνος έχει  ήδη στείλει επιστολή στο 
υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας που κοινοποιήθηκε επίσης στη Γε-
νική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
και στους βουλευτές της Χαλκιδικής, και 
υπογραμμίζει πως «η περιοχή της Ολυ-
μπιάδας ζει με τον φόβο της επόμενης 
πλημμύρας και κανείς δεν θα ησυχάσει 
αν δεν ξεκινήσουν οι εργασίες για την 
αντιπλημμυρική θωράκιση της». Σύμ-
φωνα με τον κ Βαλλιάνο, Δήμος Περι-
φέρεια και Υπουργείο χρειάζεται να συ-
νεχίσουν την άψογη συνεργασία για την 
δημιουργία επιπλέον αναγκαίων έργων 
στην περιοχή ώστε οι βροχές να μην 
αποβαίνουν καταστροφικές για τους οι-
κισμούς. 

 Τα άλλα δύο ρέματα που βρίσκονται 
στην περιοχή  του Στρατωνίου (της Αργυ-
ρώς και της Καρβουνόσκαλας)  και δια-
σχίζουν  το χωριό κινδυνεύουν ανά πας 
στιγμή να πλημμυρίσουν κα να προκα-
λέσουν τεράστιες ζημιές στις περιουσίες 
και τη ζωή των Δημοτών σε περίπτωση  
πλημμύρας. Το 2010 είχε συνταχθεί με-
λέτη από την Εγνατία οδό Α.Ε  για την 
κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο 
ρέμα της Αργυρώς ωστόσο απαιτείται 
επικαιροποιήση για την αδειοδότηση και 
υλοποίηση της.  

Για το ρέμα της Καρβουνόσκαλας που 
εκβάλει στη θάλασσα του Στρατωνίου 
διασχίζοντας το χωριό δεν υπάρχει κά-
ποια πρόβλεψη για αντιπλημμυρικά έργα 
παρά μόνο καθαρισμοί φερτών υλικών 
από την κοίτη του ποταμού.

Αντιπλημμυρικά έργα 
ζητά  η Σιθωνία 
Στη  Σιθωνία τα πιο επικίνδυνα ρέμα-

τα βρίσκονται στην Τορώνη και στη Συ-

κιά. Στο ρέμα της Ραγάζας, στην Τορώνη 
το οποίο διασχίζει τμήμα του οικισμού ( 
προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές το 
2017), έχουν γίνει εργασίες καθαρισμού 
ωστόσο, δεν έχουν γίνει αντιπλημμυρικά 
έργα. 

Η μόνη λύση για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος χρειάζεται η κατα-
σκευή φράγματος ανάσχεσης στον ορει-
νό όγκο που όπως αναφέρει ο δήμαρχος 
Πάρης Ντέμπλας είναι απολύτως απα-
ραίτητο καθώς είναι το πιο επικίνδυνο 
σε περίπτωση πλημμύρας ακόμη για την 
απώλεια ανθρώπινων ζωών.  

Στη Συκιά, από τον οικισμό διέρχεται 
διευθετημένο ρέμα, ωστόσο η κοίτη του 
είναι μικρή και συχνά γεμίζει με φερτά 
υλικά. Το αποτέλεσμα είναι να ξεχειλίζει 
και να σημειώνονται πλημμύρες στο χω-
ριό. Στα ρέματα της Νικήτης, ( οι μεγάλες 
πλημμύρες το 2018), έγιναν παρεμβά-
σεις αποκατάστασης, ωστόσο δεν πραγ-
ματοποιήθηκε κάποιο βελτιωτικό έργο 
με φράγμα ανάσχεσης.

Στη Συκιά, εγκαταστάθηκε εργολά-
βος και στις 5 Οκτωβρίου ξεκινά το με-
γάλο αντιπλημμυρικό έργο, 3,5 εκατομ-
μυρίων ευρώ.

Στο Πόρτο Κουφό όπου έχει αποφα-
σιστεί ότι θα αντικατασταθεί η γέφυρα με 
μια νέα εξ ολοκλήρου γέφυρα,  έργο κό-
στους 2 εκ. ευρώ.

«Στο δήμο Σιθωνίας έγιναν καθαρι-
σμοί των ρεμάτων και εκπονούνται έργα 
σε Συκιά και Πόρτο Κουφό για τη θω-
ράκιση της περιοχής από πλημμύρες» 
τόνισε ο κ Ντέμπλας και υπογράμμισε 
ότι υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με 
τη Περιφερειακή Ενότητα για την κατα-
σκευή και άλλων απαραίτητων έργων 
αντιπλημμυρικής θωράκισης με κυριό-
τερο αυτό της Τορώνης.   

• Συμβασιοποιήθηκε το έργο «Ολοκληρωμένη Αντιπλημ-
μυρική Προστασία Κεντρικού Ρέματος Συκιάς» Προϋπολογι-
σμού 3.410.000 € και ξεκινάνε άμεσα οι εργασίες.

• Δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιείται άμεσα το έργο 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙ-
ΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ -  ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ» Προϋπολογισμού 
2.000.000,00 €, όπου πρόκειται να αποκατασταθούν τα  πα-
ρακάτω τεχνικά με σκοπό την αύξηση της παροχετευτικότη-
τάς τους:

Είσοδος  Πλανών – Παραπόταμος Χαβρία
Κατασκευή τεχνικών εισόδου και εξόδου υφιστάμενης 

γέφυρας κύριου παραπόταμου Χαβρία στην περιοχή Αγίου 
Ιωάννη

Πλανά  – Κατασκευή συμπληρωματικού τεχνικού στο 
ύψος τους Πλατανορέματος

Κατασκευή συμπληρωματικού τεχνικού σε γέφυρα στην 
περιοχή Γοματίου (κηροπλαστείο).

Ενίσχυση του τεχνικού εξόδου στη γέφυρα εισόδου  του 
Γοματίου

Ενίσχυση των τεχνικών εισόδου και εξόδου στη γέφυρα 
στην περιοχή «Κοκκινόλακας» Ιερισσού

 Σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής: Μέσα 
στο 2020 πρόκειται να δημοπρατηθεί το έργο «Καθαίρεση 
και κατασκευή κιβωτοειδή  οχετού επί της επαρχιακής οδού 
στο Ύψος του Π. Κουφό» με προϋπολογισμό 2.000.000,00 
€ . Το έργο περιλαμβάνει την  καθαίρεση των υφιστάμενων 
δίδυμων κιβωτοειδών  οχετών από οπλισμένο σκυρόδεμα , 
το οποίο συγκρατεί ογκώδη φερτά υλικά, με συνέπεια να μει-
ώνεται ραγδαία η παροχετευτική του ικανότητα, και την κα-
τασκευή ενός κιβωτοειδούς οχετού με έργα προστασίας των 
πρανών του ρέματος και του τεχνικού και κατασκευή τάφρων 
αποστράγγισης των παρακείμενων περιοχών. 

Το 2020 δημοπρατείται έργο με τίτλο «Καθαριότητα  ρε-
μάτων αρμοδιότητας ΠΕΧ» με προϋπολογισμό 500.000,00.

Ήδη όπως αναφέρει η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδι-
κής  στο πλαίσιο των  άμεσων εργασιών που εκτελέστηκαν 
από την ΠΚΜ – ΠΕΧ για την αποκατάσταση ζημιών και την 

άρση επικινδυνότητας έπειτα από τις έκτακτες ανάγκες των 
τελευταίων ετών (πλημμύρα Σιθωνίας 2017, Σιθωνίας Κασ-
σάνδρας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, Ανεμοστρόβιλος 2019 
και Πλημμύρα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019 σε όλους τους 
Δήμους της Χαλκιδικής) , προχωρήσαμε και στον  καθαρισμό 
ρεμάτων από φερτές ύλες . Ο συνολικός προϋπολογισμός 
των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται περίπου  στο ύψος των 
13.500.000,00 € 

Έργα που εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και 
υλοποιούνται από τους κατά τόπους Δήμους καθώς και από 
την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους:

«Αντιπλημμυρική προστασία Ρέματος περιοχής Αλμύρας 
Ν. Μουδανιών», υλοποιείται από το Δήμο Προποντίδας με 
προϋπολογισμό 1.576.932,80

«Αντιπλημμυρική προστασία Ρέματος Τ.Κ Διονυσίου», 
υλοποιείται από το Δήμο Προποντίδας με προϋπολογισμό 
1.576.932,80 €

«Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής Τζούρβα οικισμού 
Ιερισσού», με φορέα υλοποίησης το Δήμο Αριστοτέλη με προ-
ϋπολογισμό 3.99.280,00 €

«Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ Ολύνθου», υλοποιείται 
από το Δήμο Πολυγύρου με προϋπολογισμό 3.373.552,00 €

Διευθέτηση χειμαρρικού ρεύματος «Αθωνιάδας» της Ι.Μ 
Βατοπαιδίου Αγίου Όρους», με φορέα υλοποίησης την Ι.Κ Αγί-
ου Όρους και Προϋπολογισμό 375.006,59 €

«Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής Αρσανά Ι.Μ Ζωγρά-
φου – Ρέμα Βαγενοκαμάρες», με φορέα υλοποίησης την Ι.Κ 
Αγίου Όρους και Προϋπολογισμό 341.183,87 €

«Διευθέτηση κάτω τμήματος κεντρικού χειμάρρου Χω-
ραφίνας Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Αγίου Όρους» με φο-
ρέα υλοποίησης την Ι.Κ Αγίου Όρους και Προϋπολογισμό 
454.447,24 €

Σε στάδιο ωρίμανσης και τελικών εγκρίσεων βρίσκεται η 
μελέτη του έργου «Αναγκαίες κυκλοφοριακές και αντιπλημ-
μυρικές παρεμβάσεις στον κεντρικό δρόμο της Νικήτης» με 
προϋπολογισμό 8.650.000, στο οποίο περιλαμβάνονται, 
εκτός των έργων οδοποιίας και παρεμβάσεις αντιπλημμυρι-
κής προστασίες του οικισμού της Νικήτης.

Τα Αντιπλημμυρικά έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
 Από την  Περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής

reportage
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Η νέα επιχείρηση του Π. Ψωμιάδη

«Διπλός» ο Σωκράτης Δωρής

Σε νέα επαγγελματικά μονοπάτια προχώρησε 
ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Ο πρώην βουλευτής της 
ΝΔ, νομάρχης και περιφερειάρχης Κεντρικής Μα-
κεδονίας μετά την ενασχόληση με το τραγούδι, τις 
πωλήσεις παπουτσιών και την κάθοδο στις τελευ-
ταίες δημοτικές εκλογές ως υποψήφιος δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης άνοιξε μίνι μάρκετ επί της οδού 
Εγνατίας, κοντά στην πλατεία Βαρδάρη. Μαλιστα, 
αρκετές ημέρες της εβδομάδας δίνει και ο ίδιος το 
παρών για να βλέπει πως πηγαίνουν οι δουλειές. 

Γαμπρός ντύθηκε ο περιφερειακός σύμβουλος 
Κεντρικής Μακεδονίας και τέως αντιδήμαρχος 
Πυλαίας - Χορτιάτη, Σωκράτης Δωρής. Ο γάμος 
με την αγαπημένη του Ροδούλα έγινε σε πολύ 
στενό κύκλο λόγω των μέτρων που έχουν επι-
βληθεί από την πολιτεία για τον περιορισμό του 
κορονοϊού. Κουμπάρος του ζευγαριού ήταν ο δή-
μαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, 
που άλλαξε τα στέφανα και τις βέρες στο ζευγά-
ρι στη διάρκεια της τελετής. ‘Αλλωστε, τους δύο 
άνδρες τους συνδέει μια ιδιαίτερα στενή σχέση, 
εδώ και χρόνια. Ο Σωκράτης Δωρής ξεκίνησε τη 
σταδιοδρομία του στην αυτοδιοίκηση στο πλευρό 
του κ.Καϊτεζίδη, ο οποίος του εμπιστεύτηκε θέσεις 
ευθύνης και με τις «ευλογίες» του πέρασε από τον 
δήμο στην περιφέρεια στις τελευταίες εκλογές. 
Κάθε ευτυχία στους νεόνυμφους! 

karfitsomata
Τι μάθαμε από την επίσκεψη 
Πομπέο στη Θεσσαλονίκη 

Δέσμευση Βαρτζόπουλου να θέσει 
αρμοδίως το θέμα των καταλήψεων 

Ανώτατη τιμή των τεστ για κορωνοϊό 
ζητά ο Τάσος Μπαρτζώκας 

Γαμπρός ο αδερφός της Άννας Ευθυμίου 

Μια επίσκεψη με ιδιαιτέρως υψηλούς συμβολισμούς 
ήταν η πρόσφατη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών 
Μάικ Πομπέο στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Πομπέο είχε 
διαδοχικές συναντήσεις με υπουργούς της ελληνικής 
κυβέρνησης, ωστόσο το γεγονός ότι αυτές δεν πραγμα-
τοποιήθηκαν στην Αθήνα, όπως θα μπορούσαν, αλλά επι-
λέχθηκε η Θεσσαλονίκη, δείχνει το σημαντικό ρόλο που 
επιθυμούν η ΗΠΑ να διαδραματίσει η πόλη, στα σχέδια 
τους για τα Βαλκάνια. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής 
διπλωματίας έκανε έναν ολόκληρο μηχανισμό που είχε 
στηθεί από τις ελληνικές Αρχές σε συνεργασία με την 
ασφάλεια του να τρέχει, καθώς άλλαξε τελευταία στιγμή 
το πρόγραμμα του και η προγραμματισμένη συνάντηση 
του με τον Έλληνα ομόλογο του Νίκο Δένδια δεν πραγμα-
τοποιήθηκε στο Διοικητήριο, αλλά σε γνωστό ξενοδοχείο 
κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» η εισήγηση έγινε 
από την πλευρά των Αμερικανικών Αρχών επικαλούμε-
νες, θέματα ασφάλειας. Εάν ισχύει ο ισχυρισμός τότε η 
περιοχή του κέντρου Θεσσαλονίκης όπου βρίσκεται το 
ΥΜΑΘ κρίθηκε μη ασφαλής. 

Χαλαρά, σε έναν όμορφο χώρο έγινε ουσιαστική 
συζήτηση για το θέμα των καταλήψεων στα σχολεία. Ο 
βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Δημήτρης Βαρτζό-
πουλος, είχε μια εφ´ όλης της ύλης συζήτηση για το συ-
γκεκριμένο θέμα, με στελέχη της ΔΑΚΕ Καθηγητών Δυτ.
Θεσσαλονίκης. Τα συμπεράσματα που βγήκαν ήταν κατά 
των καταλήψεων, εγείροντας και νομικά ζητήματα όπως 
ότι η κατάληψη δημοσίου χώρου και η παρεμπόδιση δι-
δασκαλίας είναι αδικήματα ακόμη και για ανηλίκους. Η 
συζήτηση κατέληξε στην απόφαση για λήψη δράσης, με 
τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο να δεσμεύεται να θέσει το 
θέμα αρμοδίως και άμεσα. 

Ο Βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ Τάσος Μπαρτσώκας 
αντιλαμβανόμενος ότι η τιμή του τεστ για τον κορωνο-
ϊό στα ιδιωτικά εργαστήρια είναι απαγορευτική για πολ-
λά νοικοκυριά και πολλοί είναι αυτοί που επιθυμούν να 
εξεταστούν για να προστατέψουν τους οικείους τους, 
ωστόσο το κόστος είναι πολύ υψηλό και αδυνατούν να 
το επομιστούν. Ο κ. Μπαρτζώκας τονίζει πως τα δωρε-
άν τεστ δεν παρέχονται σε όλα τα νοσοκομεία, αλλά και 
όπου παρέχονται οι συνθήκες εξυπηρέτησης δεν είναι οι 
Ιδανικές. Θεωρεί πως η κατοχύρωση ανώτατης τιμής στα 
τεστ, που δεν θα ξεπερνάει την τιμή που τα προμηθεύεται 
ο ΕΟΔΥ, είναι επείγουσα και σημαντική. Και για τη δημόσια 
υγεία και για τον ίδιο τον πολίτη. Έτσι με κοινοβουλευτική 
του ερώτηση ζητά, από τους συναρμόδιους Υπουργούς, 
να θεσπιστεί ανώτατη τιμή στα τεστ για τον κορωνοϊό.

Κάθε λόγο να είναι χαρούμενη έχει η βουλευτής 
Θεσσαλονίκης της ΝΔ Άννα Ευθυμίου, όχι μόνο γιατί οι 
δημοσκοπήσεις δείχνουν το κόμμα της να έχει παγιώσει 
μια διψήφια διαφορά, αλλά γιατί και σε οικογενειακό επί-
πεδο έχει ευχάριστα νέα. Η βουλευτής είδε τον αδερφό 
της Γιώργο ντυμένο γαμπρό, καθώς παντρεύτηκε την 
εκλεκτή της καρδιάς του. Η Άννα Ευθυμίου έχει ιδιαίτερη 
αδυναμία στον αδερφό της με αποτέλεσμα κάθε θετική 
εξέλιξη στη ζωή του να γεμίζει χαρά και την ίδια. Μάλιστα 
μέσα από τα social media έστειλε τις καλύτερες ευχές τις 
στον αδερφο της και τη νύφη της, «να είναι πάντα γέροι, 
αγαπημένοι και ευτυχισμένοι με αλληλοσεβασμό και 
εμπιστοσύνη», έγραψε. 
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Πλυντήριο για απόρους βάζει ο δήμος

Οδύνη για το χαμό του Χ. Φωτιάδη

Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας έβαλε σε λειτουργία 
το πρώτο πλυντήριο στη νέα κοινωνική δομή 
του δήμου Θεσσαλονίκης, που θα πλένει και θα 
στεγνώνει δωρεάν τα ρούχα απόρων, οικογενει-
ών με οικονομικές δυσκολίες και φοιτητών. Το 
Κοινωνικό Πλυντήριο για ευπαθείς ομάδες και 
φοιτητές, κάτω από συγκεκριμένα κριτήρια, θα 
λειτουργεί καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τη 
1 το μεσημέρι σε κτίριο επί της οδού Ειρήνης 2-4, 
στην περιοχή του Βαρδαρίου και υλοποιήθηκε σε 
συνεργασία με την εταιρεία Unilever. 

karfitsomata
Η Καίτη Τζιτζικώστα  στο πλευρό
της Σούζαν Πομπέο 

Το βιβλίο της παρουσίασε 
η Χ. Αποστολίδου 

Στα παρκέ οι αυτοδιοικητικοί για τρόφιμα

Ανταποκρίθηκεη η Θέρμη 
στην εθελοντική αιμοδοσία 

H μητέρα του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, 
Καίτη Παπαχριστοπούλου - Τζιτζικώστα, με την ιδιότητα 
της προέδρου της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την 
UNESCO και του Κέντρου UNESCO για τις Γυναίκες και την 
Ειρήνη στα Βαλκάνια, συνόδευσε τη σύζυγο του Αμερικα-
νού υπουργού Εξωτερικών, Σούζαν Πομπέο, σε εμβλη-
ματικούς χώρους της Θεσσαλονίκης κατά τη μονοήμερη 
παραμονή της στην πόλη. Οι δύο γυναίκες, μαζί και με τη 
σύζυγο του Αμερικανού Πρέσβη κ.Πάϊατ, βρέθηκαν αρχι-
κά στο Βυζαντινό Μουσείο και στη συνέχεια επισκέφτη-
καν τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου.

Το βιβλίο της «Ο χρόνος είναι αναπνοές» που αφορά 
τον εφιάλτη της φυματίωσης και ιστορίες έντονου κοι-
νωνικού προβληματισμού που καταγράφηκαν στο Λαϊκό 
Σανατόριο Ασβεστοχωρίου παρουσίασε η εκπαιδευτικός, 
Χαρούλα Αποστολίδου. Στην παρουσίαση του βιβλίου που 
έγινε στο ΑνφάνΓκατέ έδωσε το παρών ο βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Χρήστος Γιαννούλης 
καθώς επίσης και άλλοι περιφερειακοί σύμβουλοι. ‘Αλ-
λωστε, η κ.Αποστολίδου κατέβηκε στις πρόσφατες εκλο-
γές με τον συνδυασμό του κ.Γιαννούλη και κατάφερε να 
εκλεγεί, κατέχοντας πλέον μία θέση στα έδρανα του πε-
ριφερειακού συμβουλίου Κ.Μακεδονίας. 

Στο παρκέ ετοιμάζονται να λύσουν τις ...διαφορές 
τους οι αυτοδιοικητικοί της Θεσσαλονίκης με τους βετε-
ράνους καλαθοσφαιριστές της πόλης. Φέτος, βέβαια, οι 
μπασκετική αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη για 
τις 3 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του εορτασμού της Maxiday 
θα γίνει με  όλα τα πρωτόκολλα για την πανδημία του 
κορονοϊού που προβλέπονται από τον ΕΟΔΥ. Το «πράσινο 
φως» για τους αγώνες μπάσκετ του Συνδέσμου Βετερά-
νων Καλαθοσφαιριστών Θεσσαλονίκης «άναψε» ο αντι-
δήμαρχος Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού του 
κεντρικού δήμου, Πέτρος Λεκάκης, με την παραχώρηση 
δύο γηπέδων: της Τριανδρίας και της ΜΕΝΤ. Σημειώνεται, 
πάντως, πως στην αναμέτρηση ανάμεσα στους βετερά-
νους αθλητές και τους δημοτικούς συμβούλους δεν έχει 
σημασία ο νικητής. Αυτό που μετράει είναι πόσα τρόφιμα 
θα συγκεντρωθούν για την ενίσχυση του Κοινωνικού Πα-
ντοπωλείου του δήμου Θεσσαλονίκης. 

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των πολιτών της κοινό-
τητας Τριαδίου στην πρόσκληση για εθελοντική αιμοδο-
σία την οποία διοργάνωσε το Κοινωνικό Φαρμακείο του 
δήμου Θέρμης σε συνεργασία με τη Μονάδα Αιμοδοσίας 
του Νοσοκομείου «Άγιος Παύλος». Στην αιμοδοσία που 
έλαβε χώρα στο 1ο Νηπιαγωγείο Θέρμης προσήλθαν 
περίπου 70 άτομα μέσα σε διάστημα μόλις 4 ωρών και 
συγκεντρώθηκαν 55 φιάλες αίματος. Αυτή ήταν η τρίτη 
αιμοδοσία της τράπεζας αίματος Θέρμης, δύο τακτικές 
και μία έκτακτη, μέσα στο 2020 από τις οποίες συγκε-
ντρώθηκαν 185 φιάλες αίματος οι οποίες διατίθενται για 
την κάλυψη των αναγκών των δημοτών. 

Η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του αντιδημάρχου 
Οικονομικών, Χρήστου Φωτιάδη, προκάλεσε οδύνη στη 
διοίκηση και τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης του δή-
μου Κορδελιού - Ευόσμου. Τόσο ο δήμαρχος, Κλεάνθης 
Μανδαλιανός, όσο και οι υπόλοιποι επικεφαλής, εξέφρα-
σαν τη θλίψη τους για την απώλεια του αντιδημάρχου 
που υπηρέτησε τον τόπο του και εργάστηκε σκληρά μέ-
χρι και τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Ο Χρήστος 
Φωτιάδης γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, οικονομολόγος 
στο επάγγελμα έφυγε ξαφνικά σε ηλικία 67 ετών από 
ανακοπή καρδιάς. Τα θερμά τους συλλυπητήρια εξέφρα-
σαν επίσης αυτοδιοικητικοί από άλλους δήμους και την 
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
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Η ιατροδικαστική καλύπτει τη... 
μισή Ελλάδα

Το αντίο από την ηγεσία 

Εγκλωβισμένοι σε δεκάδες περιστατικά είναι 
καθημερινά οι ιατροδικαστές της υπηρεσίας του 
υπουργείου Δικαιοσύνης στη Θεσσαλονίκη. Η 
υπηρεσία καλύπτει πλέον τη μισή Ελλάδα, κα-
θώς εξετάζει περιστατικά από την Καβάλα μέχρι 
τη... Λαμία. Και όλη αυτή τη δουλειά την κάνουν 
τέσσερις ιατροδικαστές εκ των οποίων ο ένας υπό 
συνταξιοδότηση. Πρόσφατα βέβαια ο υπουργός 
Δικαιοσύνης δεσμεύτηκε για την αύξηση κατά δύο 
των οργανικών θέσεων και πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι σύντομα θα υλοποιηθεί. 

Μία ημέρα πριν την παράδοση των καθηκό-
ντων του ο μέχρι πρότινος προϊστάμενος της Ει-
σαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Στέφανος 
Ζαρκαντζιάς δέχτηκε την επίσκεψη της ηγεσίας 
της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη. Συνήθως οι αξιωμα-
τικοί της αστυνομίας επισκέπτονται τον εκάστοτε 
προϊστάμενο όταν αυτός αναλαμβάνει καθήκοντα. 
Η επίσκεψη της τοπικής ηγεσίας την περασμένη 
Τρίτη ήταν η πρώτη φορά που έγινε σε προϊστά-
μενο που παραδίδει, δείγμα της ιδιαίτερης ικανο-
ποίησης των ενστόλων προς τον προϊστάμενο της 
Εισαγγελίας για τη μεταξύ τους συνεργασία.  

Ο Στέφανος Ζαρκαντζιάς είχε προαχθεί σε 
αντεισαγγελέα Εφετών και μετά την ολοκλήρωση 
της θητείας του μετακινείται στην Εισαγγελία Εφε-
τών Πάτρας. Μετά τις εκλογές που έγιναν, τη θέση 
του προϊσταμένου αναλαμβάνει ο εισαγγελέας 
Πρωτοδικών Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος.  
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Νέους εντεταλμένους όρισε 
ο Π. Τσακίρης

Καθιέρωσε τα δώρα ο Κ. Ζέρβας

Η Μαρέβα για τα ανήλικαLive οι συνεδριάσεις 
στο δ. Παύλου Μελά

Εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους στους το-
μείς του Αθλητισμού και του Πολιτισμού όρισε ο δήμαρ-
χος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης. Με απόφαση του, 
που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, ανατέθηκε η εποπτεία και 
ο συντονισμός των δράσεων της εφαρμογής προγραμμά-
των Αθλητισμού στον ‘Αγγελο Πανούση, ενώ ορίστηκε η 
Χριστίνα Ζάπρα αρμόδια για δράσεις Κοινωνικής Πολιτι-
κής και Αλληλεγγύης, Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, 
Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού.

Γραβάτες και φουλάρια με το σήμα της Θεσσαλονί-
κης χάριζε στους προσκεκλημένους του στο δημαρχείο 
ο δήμαρχος, Κωνσταντίνος Ζέρβας. Πλέον, στα δώρα για 
τους υψηλούς προσκεκλημένους έρχονται να προστε-
θούν μανικετόκουμπα είτε με το βυζαντινό μονόγραμμα 
της Θεσσαλονίκης, είτε με χαραγμένο το Μέγα Αλέξαν-
δρο, γυναικεία φουλάρια μονόχρωμα με το χρυσό βυζα-
ντινό μονόγραμμα, ειδικές χειροποίητες κατασκευές με 
την ιστορική διαδρομή της πόλης αλλά και γούρια για το 
2021. Με την ευχή να είναι καλύτερο από το τρέχον έτος 
που σημαδεύτηκε από την πανδημία του κορονοϊού και 
τις συνέπειες που είχε σε όλους τους δήμους.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι 
- Μητσοτάκη θα παραστεί και θα χαιρετίσει στην επίσημη 
έναρξη του νέου χώρου υποδοχής κακοποιημένων και 
παραμελημένη παιδιών, στο δικαστικό μέγαρο Θεσσα-
λονίκης. Η εκδήλωση θα γίνει το απόγευμα της Δευτέ-
ρας με όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία 
από τον κορωνοϊό. Ο χώρος υποδοχής κακοποιημένων 
και παραμελημένων παιδιών της Εισαγγελίας Ανηλίκων 
Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο ισόγειο του δικαστικού με-
γάρου, εκεί που παλιότερα βρισκόταν υποκατάστημα της 
Εθνικής Τράπεζας. Είναι ιδανικός για την υποδοχή και την 
εξέταση ευαίσθητων υποθέσεων με ανήλικα. Παλιότερα 
οι υποθέσεις εξετάζονταν σε ένα κλασικό δικαστικό γρα-
φείο. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του χώρου είχαν 
ο δικηγορικός σύλλογος Θεσσαλονίκης, ο μέχρι πρότι-
νος προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Στέφα-
νος Ζαρκαντζιάς και η εισαγγελέας Ανηλίκων Δήμητρα 
Τσιαρδακλή. Την εκδήλωση οργανώνουν η Εισαγγελία, η 
διοίκηση του δικαστικού μεγάρου και το σωματείο «Φύ-
λακας Άγγελος».

Ο κορονοϊός και τα μέτρα προστασίας έφεραν νέα 
...ήθη κι έθιμα και στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμ-
βουλίων. Πλέον, στον δήμο Παύλου Μελά οι τακτικές 
συνεδριάσεις μεταδίδονται ζωντανά μέσω διαδικτύου 
(live streaming) από την επίσημη ιστοσελίδα του δήμου 
με απόφαση της προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, 
Ελένης Γεροκώστα. Η μετάδοση εικόνας και ήχου ενερ-
γοποιείται λίγο πριν την έναρξη των συνεδριάσεων και 
η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη 
διάρκεια. Ωστόσο, για όσους δημότες επιθυμούν να πα-
ρακολουθήσουν τη συζήτηση και τις τοποθετήσεις του 
δημάρχου και της αντιπολίτευσης κάποια άλλη στιγμή, 
πέραν της ζωντανής μετάδοσης, η συνεδρίαση παραμένει 
ως διαδικτυακή αρχειοθετημένη μαγνητοσκόπηση. 
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Όσα πρέπει να γνωρίζετε 
για το Ποινικό Μητρώο

Το Ποινικό Μητρώο αποτελεί μια βάση δεδομένων 
στην οποία είναι συγκεντρωμένο και καταγεγραμμένο 
το ποινικό παρελθόν κάθε πολίτη (ποινές που τυχόν έχει 
λάβει) και χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του, είτε από την 
αρμόδια υπηρεσία είτε από τα ΚΕΠ. 

 Οι ποινές που εγγράφονται είναι κακουργήματα ή 
πλημμελήματα. Ειδικότερα στο ποινικό μητρώο, βάσει 
του άρθρου 569 παράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής Δι-
κονομίας εγγράφονται:

α) κάθε απόφαση για κακούργημα ή πλημμέλημα για 
το οποίο έχει επιβληθεί ποινή στερητική της ελευθερίας ή 
χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας, με τις 
παρεπόμενες ποινές και τα μέτρα ασφαλείας που έχουν 
επιβληθεί,

 β) κάθε απόφαση με την οποία επιβάλλεται περιορι-
σμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων,

 γ) κάθε απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου που ανα-
κοινώθηκε επίσημα, αν αφορά πράξη που χαρακτηρίζεται 
από την ελληνική ποινική νομοθεσία ως κακούργημα ή 
πλημμέλημα,

 δ) κάθε απόφαση ή βούλευμα που απαλλάσσει τον 
κατηγορούμενο ως ανίκανο για καταλογισμό με τα ανα-
πληρωματικά της κύριας ποινής μέτρα ασφαλείας, κα-
θώς και κάθε απόφαση ή βούλευμα που απαλλάσσει τον 
κατηγορούμενο λόγω έμπρακτης μετάνοιας, εφόσον και 
στις δύο παραπάνω περιπτώσεις η απειλούμενη ποινή εί-
ναι φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών,

Αξίζει να τονιστεί πως για να εγγραφεί μία καταδι-
καστική απόφαση στο ποινικό μητρώο θα πρέπει να έχει 
καταστεί αμετάκλητη, να μην επιδέχεται δηλαδή κανένα 
ένδικο μέσο (έφεση-αναίρεση). 

Πρόσβαση στο ποινικό μητρώο κάθε πολίτη έχει ο 
ίδιος, είτε ο δικηγόρος του και γίνεται μέσω της χορήγη-
σης αντιγράφων του ποινικού μητρώου.

Υπάρχουν δύο είδη αντιγράφων, το αντίγραφο Δι-
καστικής Χρήσης και το αντίγραφο Γενικής Χρήσης. Στο 
πρώτο αναγράφονται όλες οι ποινές στις οποίες έχει κα-
ταδικαστεί κάποιος, ανεξάρτητα από το εάν έχει παρέλθει 
ή όχι ο χρόνος της αναστολής που έχει τυχόν χορηγηθεί, 
ενώ στο δεύτερο μετά την πάροδο ορισμένου χρόνου, 
ανάλογα με τη βαρύτητα του εγκλήματος και του ύψους 
της ποινής οι ποινές διαγράφονται, με αποτέλεσμα να 
μην μπορεί να λάβει γνώση αυτών όποιος  διαβάζει το 
έγγραφο. 

Το αντίγραφο Γενικής Χρήσης ζητείται συνήθως από 
εργοδότες πριν την πρόσληψη κάποιου εργαζόμενου ενώ 
το αντίγραφο Δικαστικής Χρήσης χρησιμοποιείται από τη 
Δικαιοσύνη (ανακριτές, εισαγγελείς, δικαστήρια) για να 
λαμβάνει γνώση του ποινικού παρελθόντος του κατηγο-
ρουμένου, καθώς από αυτό εξαρτάται σε κάποιο βαθμό 
το είδος και η βαρύτητα της ποινής ή του περιοριστικού 
μέτρου που θα του επιβληθεί. Επίσης χρησιμοποιείται για 
τους διορισμούς σε σώματα ασφαλείας και σε διορισμούς 
εκπαιδευτικών και δικαστών. Τέλος, σε κάποιες περιπτώ-
σεις το αντίγραφο Δικαστικής Χρήσης μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί και από ΔΕΚΟ, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες 
και αρχές όταν αυτό προβλέπεται από το νόμο, αλλά και 
από αλλοδαπές πρεσβείες και προξενεία, για άτομα που 
θέλουν να μεταναστεύσουν. 
 *Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθηνών

Αντωνίου – Μπακογιάννης 
μίλησαν για την ανάπτυξη

Κ. Μητσοτάκης και Ο. Φον ντερ Λάι-
εν στην απονομή του «Αυτοκράτειρα 
Θεοφανώ»

Στο ελληνικό κοινοβούλιο 
Γάλλοι αξιωματούχοι 

Το ειδικό σχολείο Λαγκαδά είναι γεγονός

Κοντά στους πληγέντες 
της Καρδίτσας η ΠΚΜ 

Συνάντηση εργασίας στο Γραφείο του Πρωθυπουργού 
στη Θεσσαλονίκη είχε η Διευθύντρια του Γραφείου Μαρία 
Αντωνίου με τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού 
και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας Ευθύμη Μπακογιάννη. 

Ο σχεδιασμός της αναπτυξιακής πολιτικής αποτελεί 
προτεραιότητα για την Κυβέρνησή, με κύριο στόχο τη 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την επίτευξη της 
αειφορίας.

Σύμφωνα με την κυρία Αντωνίου, η προώθηση των 
περιφερειακών χωρικών πλαισίων, των ειδικών χωροτα-
ξικών για τις ΑΠΕ, τον τουρισμό, τη θαλάσσια χωροταξία, 
τις ορυκτές πρώτες ύλες και τις υδατοκαλλιέργειες, αλλά 
και της προσβασιμότητας και της βιώσιμης κινητικότητας 
αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την 
ανάπτυξη της χώρας.

Το εμβληματικό μνημείο της Ροτόντας φοράει τα 
«καλά» του και ετοιμάζεται να υποδεχτεί την Τετάρτη, 
7 Οκτωβρίου, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής επιτροπής 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον πρωθυπουργό, Κυριάκο 
Μητσοτάκη και τον πρώην πρωθυπουργό του Βελγίου, 
Χέρμαν βαν Ρομπάι. Οι παραπάνω, μαζί με άλλους εκλε-
κτούς προσκεκλημένους, θα βρίσκονται στη Θεσσαλο-
νίκη προκειμένου να παραστούν στην απονομή τελετής 
του πρώτου πανευρωπαϊκου βραβείου «Αυτοκράτειρα 
Θεοφανώ» που θα απονεμηθεί στο δίκτυο Erasmus. Η 
προεδρος της Κομισιόν θα παραλάβει το βραβείο για το 
πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών, το οποίο ξεκίνησε 
πριν από 33 χρόνια και έδωσε τη δυνατότητα σε εννέα 
εκατομμύρια νέους ανθρώπους να σπουδάσουν σε ξένες 
χώρες, να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο ζωής άλλων 
ευρωπαίων και το μέρος που τους φιλοξενεί. Το βραβείο 
«Αυτοκράτειρα Θεοφανώ» «γεννήθηκε» μετά από ιδέα 
κορυφαίων προσωπικοτήτων της Ευρώπης, όπως δή-
λωσε ο πρόεδρος της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρη-
ματιών Βορείου Ελλάδας και πρόεδρος της Διοικούσας 
Επιτροπής του Ιδρύματος «Θεοφανώ», Σταύρος Ανδρε-
άδης, και θα απονέμεται κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη 
σ’ έναν σπουδαίο ευρωπαϊκό θεσμό η’ προσωπικότητα. 
Παρόντες στην τελετή απονομής του πρώτου βραβείου 
θα είναι επίσης ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, 
Απόστολος Τζιτζικώστας και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, 
Κωνσταντίνος Ζερβας, οι οποίοι στηρίζουν το θεσμό του 
ξεκινάει και καθιερώνεται στη Θεσσαλονίκη, καθώς θα 
αναδεικνύει την πόλη και την ευρύτερη περιοχή σε όλη 
την Ευρώπη.

Στο γραφείο του στη Βουλή υποδέχθηκε ο Γενικός 
Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ και 
Βουλευτής Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης τον Επι-
κεφαλής των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας 
Αντιπρόεδρο του EPPGroup στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Βαγγέλη Μεϊμαράκη, τον Γάλλο Αντιπρόεδρο του EPP 
Group Arnaud Danjean, τον Επικεφαλής της Γαλλικής 
Αντιπροσωπείας του “Les Républicains” François-Xavier 
Bellamy και τον Βουλευτή και Γραμματέα Διεθνών Σχέσε-
ων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΔ Τάσο Χατζηβασιλείου.Η 
επίσκεψη αυτή ήταν στο πλαίσιο ενίσχυσης των φιλικών 
σχέσεων και της συμμαχίας Ελλάδας - Γαλλίας. Ο κύριος 
Καλαφάτης ανέλαβε το κοινοβουλευτικό μέρος της συ-
νάντησης αυτής πραγματοποιόντας και μια μικρή ξενά-
γηση στους δύο Γάλλους πολιτικούς στους χώρους του 
ιστορικού κτιρίου που στεγάζει το ελληνικό κοινοβούλιο. 

Το Ειδικό Σχολείο Λαγκαδά (Λοφίσκου) άνοιξε τις 
πόρτες του για να υποδεχθεί τους πρώτους μαθητές και 
μαθήτριες του, δίνοντας σάρκα και οστά σε ένα αίτημα 
της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας. 
Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Λαγκαδά, Ιωάννης Ταχματζίδης, 
δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά και ικανοποίηση από το 
να βλέπεις τις προσπάθειες να αποδίδουν καρπούς. «Ως 
Δήμος θα επιτελέσουμε το καλύτερο για τη στήριξη των 
οικογενειών αλλά και ότι διασφαλίζει ένα καλύτερο μέλ-
λον στα παιδιά» δήλωσε χαρατηριστικά.

Κοντά σε πολίτες που η ατυχία τους χτύπησε τη πόρτα 
και έπεσαν θύματα του μένους της φύσης και της πρό-
σφατης θεομηνίας βρίσκεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας. Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αποστό-
λου Τζιτζικώστα συγκεντρώθηκαν δύο τόνοι τροφίμων 
και ειδών πρώτης ανάγκης τα οποία έχουν σταλεί στην 
περιφέρεια Θεσσαλίας προκειμένου να διανεμηθούν 
στους πλημμυροπαθείς της Καρδίτσας. Αυτή είναι η πρώ-
τη αποστολή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης από 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προς τους πληγέ-
ντες της τελευταίας θεομηνίας που έπληξε την Θεσσαλία. 
Πρόκειται να ακολουθήσουν και άλλες ανάλογες απο-
στολές αλληλεγγύης. 
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Θέλω τα τραγούδια μου να είναι 
λαϊκά κι όχι λαϊκίζοντα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
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ΟΙ «ΕΠΟΧΕΣ» ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΜΑΚΡΗ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ 

Ο Χάρης Μακρής μας παρουσιάζει το πρώτο του single με τίτλο «Εποχές» σε μουσική του Παντελή Θαλασσινού και στίχους της Ελένης Σιούφτα. Το 
τραγούδι «Εποχές» βρίσκεται στο πρώτο προσωπικό του cd με γενικό τίτλο «Άλμπουμ».  Στο άλμπουμ αυτό ο ταλαντούχος καλλιτέχνης ερμηνεύ-
ει με φωνή ευγενική, ζεστή, εκφραστική, ατόφια σε συναίσθημα, απαιτητικά τραγούδια καταξιωμένων δημιουργών: Λίνα Δημοπούλου, Παντελής 
Θαλασσινός, Αντρέας Κατσιγιάννης, Μιχάλης Κουμπιός, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας , Νίκος Μωραΐτης, Χρήστος Νικολόπουλος, Γιώργος Νταλάρας, 
Κυριάκος Ντούμος, Λάκης Παπαδόπουλος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Ελένη Σιούφτα, Σταύρος Σταύρου, Λευτέρης Χαψιάδης.
Οι ενορχηστρώσεις είναι του Νίκου Μέρμηγκα, ο οποίος έχει δώσει σπουδαίες προσεγγίσεις,  που υπηρετούν υποδειγματικά  το πνεύμα και την 
ουσία των τραγουδιών. 

Ποια ήταν η πρώτη σου επαφή με τη μουσική και 
σε ποια ηλικία; Η πρώτη επαφή μου με τη μουσική 
ήταν σε ηλικία 7 ετών, όταν ξεκίνησα μαθήματα κι-
θάρας σε μουσική σχολή της Αλεξάνδρειας Ημαθί-
ας, από όπου και κατάγομαι.
Μετά την απόκτηση πτυχίου από το τμήμα Πλη-
ροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών μετά από δύο μεταπτυχιακά αποφασίζεις ν’ 
ασχοληθείς επαγγελματικά με το τραγούδι.  Τι σε 
οδήγησε σ’ αυτή την απόφαση; Το 2002 μπήκα 
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 2004 
ξεκίνησα να εμφανίζομαι επαγγελματικά σε διάφο-
ρους χώρους. Το ίδιο προσπαθώ να κάνω ακόμα και 
τώρα, έχοντας πάνω από 10 χρόνια πρωινή απασχό-
ληση  στον τομέα της Πληροφορικής. Βέβαια, τώρα 
είναι πολύ πιο δύσκολο από όταν σπούδαζα και τρα-
γουδούσα παράλληλα, καθώς οι απαιτήσεις έχουν 
αυξηθεί πολύ και στις δύο ιδιότητες που έχω.
Πολλά χρόνια live εμφανίσεις στο πλευρό πολ-
λών γνωστών καλλιτεχνών.  Θέλεις να μας θυμί-
σεις κάποιες απ’ αυτές; Το 2005 ήταν ουσιαστικά 
η πρώτη σεζόν στο πλευρό γνωστού τραγουδιστή 
και δεν ήταν άλλος από το Γιάννη Ζουγανέλη στο 
Σταυρό του Νότου. Το 2008 με τον Πασχάλη Αρ-

βανιτίδη και τους Olympians σε μια σεζόν που ση-
μαδεύτηκε από τα επεισόδια για τον Αλέξη Γρηγο-
ρόπουλο. Στο τέλος του 2011 η εμφάνισή μου με 
τον Κώστα Μακεδόνα, το Μπάμπη Τσέρτο και την 
Ανδριάννα Μπάμπαλη στον υπέροχο συναυλιακό 
χώρο του Badminton όπου εμφανίστηκα για πρώτη 
φορά. Αρχές του 2012 η πρώτη μου συνεργασία με 
την Εστουδιαντίνα Ν. Ιωνίας του Βόλου, στη σκηνή 
του Σταυρού του Νότου. Το 2013 στο καλοκαιρινό 
προαύλιο του Badminton στο πλευρό της Μελίνας 
Ασλανίδου σε αφιέρωμα για το Μανώλη Χιώτη με 
μπουζούκια τους Μανώλη και Αντρέα Καραντίνη. 
Τη σεζόν 2017-2018 στο πλευρό του Χρήστου Νι-
κολόπουλου, μαζί με την Πίτσα Παπαδοπούλου, 
το Στέλιο Διονυσίου και την Ασπασία Στρατηγού σε 
σκηνή της Πλάκας. Μία πολύ ξεχωριστή συνεργα-
σία, όμως, θεωρώ τη φετινή. Στο πλευρό της Γλυκε-
ρίας και της Μελίνας Κανά τόσο στις χειμερινές μας 
εμφανίσεις, όσο και σε καλοκαιρινή περιοδεία, όσο 
μας το επέτρεψε η πανδημία.    
Τι σημαίνει για σένα η λέξη «Άλμπουμ» και γιατί 
επιλέχθηκε σαν τίτλος στην πρώτη σου δουλειά; 
Αποφάσισα να δώσω τον τίτλο «Άλμπουμ» στον 
πρώτο μου δίσκο έχοντας στο μυαλό μου τον τρό-

πο και το σκοπό με τον οποίο δομήθηκε και συ-
γκεντρώθηκε το υλικό του. Κάθε ένας από τους 
δημιουργούς ουσιαστικά σκιαγραφεί με το τραγούδι 
του μια καλλιτεχνική φωτογραφία του Χάρη. Κάθε 
τραγούδι είναι σαν ένα κλικ του ερμηνευτικού μου 
κόσμου. 
Πώς θα χαρακτήριζες τα τραγούδια που συμπερι-
λαμβάνονται σ’αυτό το άλμπουμ; Τα τραγούδια κι-
νούνται ως επί το πλείστον στον άξονα του ερωτικού 
τραγουδιού όμως υπάρχουν 3 τραγούδια μέσα στα 
10 με μια πιο κοινωνική χροιά και σκοπιά. Εύχομαι 
οι ακροατές να αναγνωρίσουν πως υπάρχουν μέσα 
στο δίσκο, τραγούδια γνήσια λαϊκά και όχι λαϊκίζο-
ντα. όπως τα δυο του Χρήστου Νικολόπουλου και 
οι «Εποχές» του Παντελή Θαλασσινού. Μαζί με τον 
«Παράδεισο» του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, το «Περ-
πάτα αργά» του Αντρέα Κατσιγιάννη και τα «Δρι-
μύς Απρίλης» και «Σώμα που απ’ αποστήθισα» του 
γνώριμου δίδυμου Κουμπιός – Λευτέρης Παπαδό-
πουλος, ο δίσκος αυτός φιλοδοξεί, και μαζί του κι 
εγώ, να βρει τη θέση του στη δισκογραφία όχι μόνο 
στο σήμερα αλλά και στο μέλλον, όποτε και όσο οι 
ακροατές έχουν την επιθυμία να ανακαλύπτουν συ-
νεχώς. 
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The Media
ΒΡΕΓΜΕΝΗ ΓΑΤΑ 

▶ Μην δείτε έναν άνθρωπο 
να κάνει τα κουμάντα του … 
να πέσετε να τον φάτε.  Έκανε 
καριέρα ως ηθοποιός βασι-
σμένος στην εμφάνιση χωρίς 
ταλέντο…. Δημιούργησε συ-
μπάθειες και τις εξαργύρωσε 
με μια θέση στο Ευρωκοινο-
βούλιο …. Και τώρα που δεν 
πολυβλέπεται αποφάσισε να 
κάνει κι ένα τηλεπαιχνίδι.  Εντάξει παράλληλα με το Ευρω-
κοινοβούλιο …. Έτσι κι αλλιώς δεν μας συγκλόνισε με τον 
τρόπο που μας εκπροσωπούσε εκεί.   Ο  πρώτος διπλοθεσί-
της είναι ή ο τελευταίος? Μήπως είστε τίποτε προκατειλημ-
μένοι απέναντι στον Αλέξη Γεωργούλη?  Μποοοο….

▶ Αυτό που προσπαθούν οι δημιουργοί του σήριαλ «Άγριες 
Μέλισσες» να βγάλουν και δεύτερη σεζόν με ένα σενάριο 
που μετά βίας επαρκούσε για μίνι τηλεταινία…. Με ξεπερνάει.  
Η προσεγμένη παραγωγή και οι ταλαντούχοι πρωταγωνι-
στές δεν επαρκούν για να το στηρίξουν.  Θέλει περισσότερη 
πλοκή, αλλά και πάλι πόσα να συμβούν σ’ένα χωριό πενη-
νταδυόμιση κατοίκων? Λήξτε το.  Κάνει κοιλιά.

▶ «To γυμνό είναι φάρος για 
την καριέρα ενός μοντέλου 
και πρέπει να είναι φυσικό 
και κανονικό».   Είπε ο φάρος 
του μόντελινγκ Βίκυ Καγιά κι 
έβαλε τα παιδάκια να ξεβρα-
κωθούν μπροστά στο φακό με 
το «καλημέρα σας» του νέου 
κύκλου του GNTM.  Και για να 
μην λέτε ότι μόνο εγώ βγάζω 
ξινίλα διαβάστε και τι είπε ο φωτογράφος Σπύρος Πώρος που 
όλο και κάτι ξέρει κι αυτός από μόντελινγκ: «Το να γδύνεις 
και να ταπεινώνεις δεκαοχτάχρονα παιδιά (που πηγαίνουν με 
το όνειρο να γίνουν μοντέλα) με τον τρόπο που τα χειρίζεσαι 
και που δεν είναι καν σίγουρο ότι θα ακολουθήσουν αυτή την 
δουλειά, και επίσης το να δίνεις λανθασμένη εντύπωση ότι 
το γυμνό είναι αναγκαίο κομμάτι της δουλειάς, είναι του-
λάχιστον ανήθικο. Κάποιος θα πρέπει να βάλει φρένο στον 
κατήφορο της τηλεόρασης».

▶ Για να αποχωρήσει η Ζήνα 
Κουτσελίνη από τα γυρίσματα 
της εκπομπής του Αρναούτο-
γλου και να μην γίνει τελικά 
η εκπομπή, κάπου τα όρια 
ξεπεράστηκαν.  Όχι ότι θα ήταν 
η πρώτη φορά, αλλά οι άλλοι 
καλεσμένοι για κάποιους 
λόγους το κατάπιναν.  Κάποιος έπρεπε να κάνει την αρχή των 
αποχωρήσεων.  Πίσω στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στην θρυλική εποχή της διασκέδασης στην Θεσσαλονίκη.Στα ASTRA του Σάκη 

Μπέρδου στην Μπότσαρη με Αντώνη Ρέμο πρωταγωνιστή,την Αμαρυλλίς στα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα και τον 
μοναδικό και αξέχαστο Λευτέρη Δαμάσκο που ανέκαθεν νε τον δικό του ξεχωριστό τρόπο μάγευε τους θαμώνες.

Η ΒΡΕΓΜΕΝΗ ΓΑΤΑ είναι το τέλειο «σημείο» για ένα ποιοτικό γεύμα η δείπνο στην πόλη! 
Καθημερινά στον εκπληκτικό αυτό  χώρ μπορείς να απολαύσεις μια τεράστια ποικιλία 

από επιλεγμένες γεύσεις και δημιουργίες του chef και να τις συνοδεύσεις με κρασί της 
επιλογής σου!  Απόλλωνος 4, Κάτω τούμπα. Τηλ.  2310909999

20 χρόνια κοινής πορείας ,20χρονια υπομονής και 
επιμονής 20χρόνια που ανταμείβονται με τον πιο 
όμορφο τρόπο.Θερμά συγχαρητήρια για την τιμητική 
διάκριση στην ΒΓΕΡΓΜΕΝΗ ΓΑΤΑ και τους Γιώργο και 
Κωνσταντίνο Κιουρτσή με το ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΓΕΥΣΗΣ από τον θεσμό  Gold Awards 2021.
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Σπύρος Νικολαΐδης: Οι επιτυχίες, το Netflix και η Αμερική 

Ο πιο όμορφος άνδρας της Ελλάδας 
είναι Θεσσαλονικιός

Είναι μόλις 26 ετών, γέννημα θρέμμα 
Θεσσαλονικιός και φέτος αναδείχθηκε ο 
πιο όμορφος άνδρας κατακτώντας την 
διάκριση Mr GS Hellas 2020. Ο Σπύρος 
Νικολαΐδης παρά το νεαρό της ηλικίας 
του έχει καταφέρει να συνδυάσει και να 
υλοποιήσει πράγματα, όπως σπουδές, 
επιχειρηματικότητα, αθλητισμός και όλα 
αυτά σε υψηλό επίπεδο.

Who is who
«Έχω σπουδάσει διοίκηση επιχειρή-

σεων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλά-
δος. Τα τελευταία χρόνια έχω ιδρύσει 
δύο επιχειρήσεις. Η αγάπη μου, η δια-
φημιστική μου εταιρία ονόματι Obvious 
Marketing. Και το πάθος μου, ένα δικό 
μου brand με ρούχα και αξεσουάρ, τα 
NIKOLAIS. Ασχολούμαι με το modeling 
από τα 16 μου χρόνια. Έχω κάνει χορό 
και μαθήματα υποκριτικής. Ασχολήθηκα 
για πολλά χρόνια επαγγελματικά με το 
kickboxing και κατέκτησα δυο πανευ-
ρωπαϊκούς τίτλους. Έχω έρθει πρώτος 
σε έξι πανελλήνια πρωταθλήματα στην 
Ελλάδα. Είχα για βάση μου πολύ καιρό 
τη Θεσσαλονίκη και έπειτα αποφάσισα 
να κυνηγήσω την καριέρα μου και στην 
Αθήνα. Πριν από περίπου ένα χρόνο απο-
φάσισα να δοκιμάσω τη τύχη μου στο Los 
Angeles, της Αμερικής, όπου έμεινα στο 
Hollywood για αρκετούς μήνες και έχω 
αποφασίσει να μείνω μόνιμα. Ήρθα στην 
Ελλάδα, λόγω του κορονοϊού και των 
καλλιστείων και θα ξανά επιστρέψω».

«Θα προβάλω την ελληνική πολιτι-
στική κληρονομιά»

Όπως περιγράφει ο ίδιος μιλώντας 
στην Karfitsa η συμμετοχή του στα 
καλλιστεία είναι από τις πιο σημαντικές 
στιγμές της καριέρας αλλά και της ζωής 
του, λέγοντας πως είναι μεγάλη του τιμή 
που κέρδισε τον τίτλο ως «ο πιο όμορ-
φος άντρας στην Ελλάδα». Προσθέτει 
πως «νιώθω πως επιτελούς οι κόποι μου 
έπιασαν τόπο. Είμαι υπερήφανος που θα 

εκπροσωπήσω τη χώρα μου στο εξωτε-
ρικό και θα έχω την ευκαιρία να προβάλ-
λω στο κόσμο τη πολιτιστική μας κληρο-
νομιά μέσω της ελληνικής ομορφιάς. Τα 
καλλιστεία δεν είναι μόνο ένας διαγω-
νισμός ομορφιάς αλλά και πνευματικής 
καλλιέργειας και χαρακτήρα».

Το Netflix και οι επιτυχίες
Ο Σπύρος Νικολαΐδης πέρα από την 

πρόσφατη μεγάλη διάκριση που απέσπα-
σε έχει γράψει έως τώρα μια επιτυχημένη 
πορεία ως μοντέλο. Παρότι αρκετά μο-
ντέλα ταξιδεύουν στην άλλη άκρη του 

Ατλαντικού για να κυνηγήσουν το όνειρο 
τους ο Σπύρος είναι από εκείνους που τα 
κατάφεραν. Μερικές από τις επιτυχίες του 
που τον κάνουν να νιώθει περήφανος για 
την ενέργεια που έχει καταβάλει ώστε 
να δει τα όνειρα του να γίνονται πραγ-
ματικότητα είναι «η απόφαση μου να 
μετακομίσω στο Los Angeles και να κα-
ταφέρω να κλείσω δουλειά με τον πολύ 
γνωστό Michael Costello, ο οποίος ντύνει 
Beyonce, Jlo, Mariah Carey και φτιάχνει 
για κάθε σόου του ένα μονάχα αντρικό 
ρούχο και διάλεξε έμενα να το φορέσω 
ανάμεσα σε πολλά μοντέλα.

 Άλλη μια εξίσου σημαντική στιγμή 
ήταν που μου άνοιξε μια πόρτα για μια 
επερχόμενη σειρά στο Netflix όσο ήμουν 
στην Αμερική και επιτέλους θα μπορέσω 
να κυνηγήσω την καριέρα μου ως ηθο-
ποιός που πάντα ήταν το όνειρο μου».

Τα πρότυπα του 
Όταν τον ρωτήσαμε ποια πρότυπα 

έχει μας εξήγησε ότι τα δικά του ίσως εί-
ναι πολύ διαφορετικά από εκείνα άλλων 
εξηγώντας ότι «κοιτάω πάντα την εξέλι-
ξη στους ανθρώπους. Από που ξεκίνησαν 
και που έφτασαν. Επίσης τον τρόπο που 
έφτασαν εκεί που βρίσκονται. Η πορεία 
ενός ανθρώπου στην επίτευξη των στό-
χων του είναι πολύ σημαντική. Θαυμάζω 
τους ανθρώπους που δεν είχαν τίποτα και 
μέσα από αυτό δημιούργησαν τα πάντα. 
Παρά τις δυσκολίες που στάθηκαν μπρο-
στά τους δεν τα παράτησαν και πέτυχαν. 
Μέσα στο χάος κράτησαν τις ψυχές τους 
καθαρές και όμορφες. Δεν σήκωσαν το 
κεφάλι ψηλά και δεν ξέχασαν από που 
ξεκίνησαν. Για αυτό θαυμάζω και έχω 
πρότυπο τον Keanu Reeves».

Το modeling στην Ελλάδα
Ένα μοντέλο στην Ελλάδα έχει προ-

οπτικές καριέρας; Εκείνος μας απαντάει 
ότι: 

«Δυστυχώς όπως και σε πολλά ακό-
μη επαγγέλματα η Ελλάδα έχει έλλειψη 
προοπτικής όσον αφορά το χώρο του 
modeling. Όμως τείνει να εξελίσσεται με 
τον καιρό και ελπίζουμε. Η αναγνωρισι-
μότητα είναι ένα άλλο κομμάτι και μπορεί 
να έρθει είτε έχεις καριέρα στο modeling 
είτε όχι. Και το αντίθετο. Γνωρίζω πολλά 
μοντέλα που έχουν κάνει τρομερές δου-
λειές σε Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά δεν 
τους γνωρίζει κανείς. Με λίγα λόγια δεν 
μπορείς να ζήσεις από το modeling στην 
Ελλάδα. Αν όμως αποκτήσεις φήμη και 
το εκμεταλλευτείς σωστά ίσως και να το 
πετύχεις».

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ
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Η Τίνα Αλεξοπούλου μιλάει στην Karfitsa

Η Μελίνα πάντα θα εμπνέει τον κόσμο 
Στις 18 Οκτωβρίου 1920, γεννιέται 

η θρυλική Μελίνα Μερκούρη. Ακριβώς 
100 χρόνια μετά στο θέατρο Κολοσσαί-
ον  ανεβαίνει η παράσταση «100 χρό-
νια… Μελίνα» που τιμά την μνήμη της 
και υπογραμμίζει το έργο της, το οποίο 
θα παρουσιάσει η τραγουδίστρια και 
ηθοποιός Τίνα Αλεξοπούλου. Η ίδια λίγο 
προτού βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για τις 
παραστάσεις μίλησε στην Karfitsa. 

Βάλτε μας στο κλίμα της παράστα-
σης. Τι θα δούμε; Ένα ατμοσφαιρικό αφι-
έρωμα που τιμά με σεβασμό το έργο της. 
Εκτός από τα αξέχαστα τραγούδια που 
είχε ερμηνεύσει η Μελίνα Μερκούρη, 
όπως ‘Τα παιδιά του Πειραιά’ (το μόνο 
ελληνικό τραγούδι που έχει πάρει ποτέ 
βραβείο Όσκαρ 1960), ‘Σε πότισα ροδό-
σταμο’ , ‘Αγάπη που γινες δίκοπο μαχαί-
ρι’ κ.α. που έγιναν επιτυχίες τόσο στην 
Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, γίνεται 
αναδρομή στους σημαντικότερους σταθ-
μούς της ζωής της, τον αγώνα της ενά-
ντια στην διδακτορία, στην λαμπρή κα-
ριέρα της ως ηθοποιό και το έργο της ως 
Υπουργό πολιτισμού, μέσα από σύντομα 
βίντεο- ντοκουμένα και μικρά κείμενα 
από διηγήσεις του αδερφού της Σπύρου 
Μερκούρη και από την αυτοβιογραφία 
της. 

Ποια στοιχεία της Μελίνας Μερκού-
ρη θαυμάζετε; Το πάθος της για ό,τι αγα-
πούσε και την αγάπη της για την Ελλάδα. 
Ο αδερφός της μου είχε πει : Έβαλε στα 
χείλη των Ελλήνων την λέξη «πολιτι-
σμός» και στα χείλη των ξένων την λέξη 
«Ελλάδα». Αυτή η φράση συνοψίζει  το 
έργο της, το οποίο και θαυμάζω. 

Τι είναι αυτό που μάθατε για εκεί-
νην μελετώντας την; Έμαθα απίστευτες 
ιστορίες και εξεπλάγην από την τόλμη 
της και την μαχητικότητα της. Εντωμε-
ταξύ δούλεψα πάνω στην παράσταση 
ενάμισι χρόνο συγκεντρώνοντας υλικό 
και σταχυολογώντας κείμενα από άρθρα, 
συνεντεύξεις και βίντεο. Όσο πιο πολύ 
έμπαινα στο κόσμο της τόσο πιο πολύ 
μαγευόμουν από αυτόν και αναζητού-
σα κι άλλες πληροφορίες. Ένα από τα 

γεγονότα που έκανε εντύπωση είναι ότι 
εξαιτίας του αγώνα της ενάντια στην δι-
κτατορία παραλίγο να χάσει την ζωή της 
από μια βόμβα που είχαν βάλει λίγο πριν 
ξεκινήσει ομιλία της στην Γένοβα. Ευτυ-
χώς την βρήκαν εγκαίρως και απετράπη 
το κακό. Το γεγονός αυτό όμως της στέ-
ρησε μεγάλα συμβόλαια με το Χόλιγουντ 
επειδή καμιά εταιρεία παραγωγής δεν 

αναλάμβανε να την ασφαλίσει- καθώς 
ήταν υποχρεωτική η ασφάλιση κατά την 
διάρκεια των γυρισμάτων- λόγω των 
απειλών που δέχονταν για την ζωή της. 
Εκείνη αντί να σταματήσει πείσμωνε πε-
ρισσότερο. 

 Επίσης, έμαθα από τον ίδιο της τον 
αδερφό σε συνέντευξη που μου παρα-
χώρησε, ότι η Μελίνα ήταν εκείνη που 

πρότεινε στους Υπουργούς της Ευρώπης 
την ιδέα να δημιουργηθεί ο θεσμός της 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης. 
Πολλά ακόμα έμαθα, όπως το ό,τι εκείνη 
πρώτη πρότεινε την εισαγωγή του μαθή-
ματος θεάτρου στα σχολεία καθώς και 
δημιούργησε τα Δημοτικά Περιφερειακά 
Θέατρα τα γνωστά μας ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Και 
πόσα ακόμα τα οποία θα τα δείτε στην 
παράσταση… 

Η παράσταση ανέβηκε και σε χώρες 
του εξωτερικού. Ποιο feedback λάβα-
τε από τον κόσμο; Ο ενθουσιασμός ήταν 
ανέλπιστος! Την λατρεύουν την Μελίνα 
στο εξωτερικό. Μάλιστα δεν θα ξεχά-
σω σε μια παράσταση στο Παρίσι είχαν 
έρθει δύο Γαλλίδες συγκινημένες να με 
συγχαρούν και μου είπαν ότι ήταν μαζί 
της στους αγώνες της σε διαδηλώσεις. 
Υπάρχει βίντεο με κριτικές των θεατών 
μετά τις παραστάσεις στο Παρίσι, στην 
Νίκαια και στην Μασσαλία που λένε με 
πολύ ενθουσιώδη λόγια για το πόσο τους 
άρεσε και πόσο συγκινήθηκαν.   Όπου και 
να παίξαμε το χειροκρότημα ήταν  κάθε 
φορά τόσο  που μας καλούσαν πίσω στην 
σκηνή για 2 και 3 encore κάθε φορά. 
Στην Μασσαλία π.χ. μαζεύτηκε τόσος κό-
σμος για αυτόγραφα στο τέλος που δεν  
το πίστευα.

 Λόγω του covid19 η συνθήκη της 
παρουσίασης της παράστασης άλλαξε; 
Όχι ιδιαίτερα. Απλωθήκαμε λίγο παραπά-
νω και ευτυχώς η σκηνή του Κολοσσαίου 
είναι πολύ μεγάλη και τηρούνται οι ανά-
λογες αποστάσεις ανάμεσα στους μουσι-
κούς. Επίσης έχουμε κάνει όλοι το τεστ. 

Έχετε συναντηθεί ξανά με το κοινό 
της Θεσσαλονίκης; Ναι βεβαίως, πολ-
λές φορές σε παραστάσεις του Εθνικού 
Θεάτρου που κάναμε περιοδεία και με το 
μιούζικαλ ‘Το πρώτο μας Πάρτυ’ με τον 
Μάκη Δελαπόρτα, Δάκη, Μπέσσυ Αργυ-
ράκη, Ρομπερτ Ουιλιαμς, Τζορντανέλλι, 
Σοφία Βόσσου και άλλους θρυλικούς 
τραγουδιστές, πρόπερσι το καλοκαίρι 
και πάντα το κοινό είναι ιδιαίτερα θερμό. 
Η Θεσσαλονίκη είναι τόσο αγαπημένη 
πόλη και αλήθεια ανυπομονώ για την 
παράσταση εκεί τόσο πολύ…

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Η  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ
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Τις κρίσεις πανικού τις βιώνουν συνήθως 
οι άνθρωποι ως απίστευτα συντριπτικές και 
επώδυνες εμπειρίες, τόσο συναισθηματικά 
όσο και σωματικά. Είναι αρκετά συχνές κα-
θώς περίπου 1 στα 4 άτομα θα έχουν κρίση 
πανικού κάποια στιγμή στη ζωή τους. Για 
πολλούς ανθρώπους, συμβαίνει ως μεμο-
νωμένο περιστατικό το οποίο φεύγει από 
μόνο του, ενώ για άλλους, οι κρίσεις γίνο-
νται πιο συχνές με την πάροδο του χρόνου 
και ενώ η πρώτη μπορεί να έχει προκληθεί 
από ένα αγχωτικό γεγονός, οι επακόλουθες 
κρίσεις μπορεί να εμφανίζονται εντελώς 
απροσδόκητα, προκαλώντας τρόμο. Αυτός 
ο τρόμος συχνά οδηγεί τους ανθρώπους να 

παρανοήσουν τι τους συμβαίνει.
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις κρί-

σεις πανικού
1. Οι κρίσεις πανικού είναι αρκετά 

συχνές και δεν είναι επικίνδυνες.
 Είναι έντονη εμπειρία, αλλά δεν 

οδηγούν στα αποτελέσματα που οι άν-
θρωποι φοβούνται συνήθως όταν τις 
βιώνουν  (καρδιακή προσβολή, θάνα-
το ή τρέλα).  

2. Ο πανικός είναι η φυσική αντί-
δραση του σώματός  στο υπερβολικό 
στρες.

Ο πανικός είναι ένας μηχανισμός 
που έχει σχεδιαστεί για να σας βοη-
θήσει να επιβιώσετε από απειλητικό 
για τη ζωή κίνδυνο ενεργοποιώντας 
την ανταπόκριση στη μάχη / πτήση / 
πάγωμα Αυτό μπορεί να σας κάνει να 
παλέψετε πιο σκληρά, να τρέξετε πιο 
γρήγορα ή να παίξετε νεκροί όταν, για 
παράδειγμα, δέχεστε επίθεση από ένα 
μεγάλο ζώο. Σε αυτήν την περίπτωση, 
ο πανικός μπορεί να σας βοηθήσει να 
επιβιώσετε. Ωστόσο,  στον σύγχρονο 
κόσμο οι απειλές για τον άνθρωπο 
έχουν αλλάξει, και τώρα οι κρίσεις 

πανικού προκαλούνται συχνά από ένα αγ-
χωτικό γεγονός που δεν είναι απειλητικό για 
τη ζωή, αλλά ενεργοποιεί αυτόν τον αρχαίο 
μηχανισμό επιβίωσης. Γι ‘αυτό συχνά χαρα-
κτηρίζονται και ως ψευδείς συναγερμοί.

3. Οι κρίσεις πανικού τείνουν να διαρ-
κούν για μικρό χρονικό διάστημα.

Οι κρίσεις πανικού είναι αυτοπεριοριζό-
μενες καθώς το σώμα σας δεν μπορεί να δι-
ατηρήσει αυτό το απίστευτα υψηλό επίπεδο 
άγχους για πολύ. Μετά από μερικά δευτερό-
λεπτα έως και 20 λεπτά οι κρίσεις πανικού 
επιλύονται μόνες τους. Αυτό είναι σημαντικό 

να γνωρίζουμε διότι, ακόμη και αν οι άν-
θρωποι παραμένουν σε κατάσταση παραγω-
γής άγχους, τα συμπτώματα πανικού τους θα 
υποχωρήσουν γρήγορα.

4. Οι κρίσεις πανικού τροφοδοτούνται με 
τον φόβο της επανεμφάνισης τους.

 Ο φόβος και η αποφυγή (καταστάσεων ή 
φυσιολογικών αντιδράσεων) επικοινωνούν 
στο σώμα σας ότι κινδυνεύετε και ότι είστε 
ασφαλείς μόνο λόγω αποφυγής. Αυτό οδη-
γεί σε έναν κύκλο αυξανόμενων κρίσεων 
πανικού και αποφυγής.

5. Όταν οι άνθρωποι έχουν κρίσεις πανι-
κού, τείνουν να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή 
στα φυσιολογικά συμπτώματα.

Η παρακολούθηση του καρδιακού ρυθ-
μού ή άλλων συμπτωμάτων πανικού καθ 
‘όλη τη διάρκεια της ημέρας επικοινωνεί στο 
σώμα σας ότι εξακολουθείτε να κινδυνεύετε 
και αυξάνει την πιθανότητα πρόσθετων κρί-
σεων. 

Τι πρέπει να κάνετε εάν δεν θέλετε να 
συνεχίσετε να έχετε επιθέσεις πανικού

• Αμφισβητήστε τον φόβο για τις κρίσεις 
πανικού.

Εάν δεν φοβάστε τις κρίσεις πανικού, εί-
ναι πολύ λιγότερο πιθανό να συνεχιστούν ή 
να προκαλέσουν προβλήματα στη ζωή σας. 
Έχοντας γνώση για τον πανικό, μπορείτε 
να αμφισβητήσετε τους φόβους που δημι-
ουργούνται, όπως ο φόβος της καρδιακής 
προσβολής και να τον επαναπροσδιορίσετε 
ως έναν ψευδή συναγερμό του μηχανισμού 

επιβίωσής σας.
• Αποφύγετε την αποφυγή.
Με άλλα λόγια, μην κάνετε τίποτα δι-

αφορετικό, επειδή είχατε κρίσεις πανικού. 
Μην αποφεύγετε δραστηριότητες, μέρη ή 
άτομα, επειδή είχατε επίθεση πανικού. Εάν 
μπορείτε, καλλιεργήστε μια νέα νοοτροπία 
σε σχέση με το άγχος και τα συμπτώματα 
πανικού σας και τολμήσετε να πλησιάσετε 
καταστάσεις που φοβόσασταν. Όταν μπορεί-
τε να μπείτε σε αυτήν κατάσταση γενναιότη-
τας, τα συμπτώματα πανικού εξατμίζονται 
γρήγορα.

• Βγείτε από τη συνήθεια παρακολού-
θησης φυσιολογικών συμπτωμάτων όπως 
καρδιακού ρυθμού.

Εάν παρατηρήσετε ότι το κάνετε αυτό, 
στρέψτε την προσοχή σας εξωτερικά περι-
γράφοντας σιωπηλά τον κόσμο γύρω σας. 
Χρησιμοποιήστε λέξεις για να περιγράψετε 
χρώματα, μοτίβα, υφές και άλλες όψεις αυ-
τού που βλέπετε. Αυτό θα σας βοηθήσει να 
βγείτε από τη συνήθεια υπερβολικής παρα-
κολούθησης της φυσιολογίας σας. 

Τέλος, επισκεφτείτε ειδικό ψυχικής υγεί-
ας. Όσο κι αν είναι χρήσιμες και βοηθητικές 
οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από ένα 
μέσο, η βοήθεια που λαμβάνουμε από έναν 
ειδικό είναι ασύγκριτη και αναντικατάστατη.

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

«Κρίσεις Πανικού: Τι πρέπει να γνωρίζετε»

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 *

Εάν μπορείτε, 
καλλιεργήστε 

μια νέα 
νοοτροπία σε 

σχέση με το 
άγχος και τα 
συμπτώματα 
πανικού σας 

και τολμήσετε 
να πλησιάσετε 

καταστάσεις που 
φοβόσασταν

opinion
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Από το κόσμημα στα άνθη… πώς προέκυψε η 
αλλαγή; Η δια βίου αγάπη για το κόσμημα δεν τε-
λειώνει ποτέ…. Μεγάλωσα μέσα στην οικογενειακή 
επιχείρηση του πατέρα μου, που ξεκίνησε λίγα χρό-
νια πριν γεννηθώ. Σπούδασα Γεμμολογία στο Πα-
ρίσι και ασχολήθηκα στην μέχρι τώρα ζωή μου με 
το κόσμημα. Ωστόσο, στο Παρίσι, στις βόλτες, στον 
ελεύθερο χρόνο μου, κολλούσα στα παριζιάνικα αν-
θοπωλεία και παζάρια λουλουδιών….από τότε μου 
μπήκε το μικρόβιο. Πάντα είχα λουλούδια και φυτά 
σπίτι. ‘Εκανα κατασκευές και συνθέσεις, τις μάθαινα 
και στην κόρη μου από μικρή. Η αγάπη και το ενδια-
φέρον μου γι αυτά μ’ έκαναν να πάρω την απόφαση 
...σκέφτηκα… αν δεν γίνει τώρα, δε θα γίνει ποτέ!

Ποιες μυρωδιές και χρώματα ξεχωρίζεις; Μ’ 
αρέσει να μυρίζω τη μυρωδιά του χώματος μετά τη 
βροχή ... μ’ αρέσει η μυρωδιά της φρεσκάδας… να 
μυρίζω τους δικούς ανθρώπους... αυτούς που αγα-
πώ και φυσικά τα λουλούδια. Τα χρώματα έχουν όλα 
το ενδιαφέρον τους και ο συνδυασμός ακόμη μεγα-
λύτερο.

Μήπως επειδή είσαι άνθρωπος του Μάη ήθε-
λες «περισσότερο κήπο»; Τα λουλούδια και τα 
αρώματα υπάρχουν όλες τις εποχές… και οι κήποι, 
απλά αλλάζουν μορφή. «Περισσότερο κήπο – Jardin 
Plus» ήθελα για να μπορούν τα λουλούδια μου να 
αναδεικνύονται ανάμεσα σε καλόγουστα στοιχεία. 
‘Ετσι το σκέφτηκα!

Τώρα με τις μάσκες, όμως, δεν μπορούμε να 
μυρίσουμε τα λουλούδια… Προκλητικοί χρόνοι, δύ-
σκολες στιγμές για όλους. Η ζωή όμως συνεχίζεται 
και οι άνθρωποι δεν σταματούν να κάνουν σχέδια 
και όνειρα… τα όνειρα, η ομορφιά η καλοσύνη τα χα-
μόγελα χρειάζονται ιδιαίτερα σε τέτοιες στιγμές. Και 
φυσικά, βρίσκεις τρόπους να μυρίσεις τα λουλούδια 
αν έχεις λαχτάρα!

Πάντα έπιαναν τα χέρια σου; Ναι! Χα, χα, χα!Προ-
λαβαίνεις τις επαγγελματικές και οικογενειακές 
υποχρεώσεις; Η σωστή διαχείριση του χρόνου είναι 
πάντα ένα θέμα. Πιστεύω όμως ότι για τις ανάγκες, 
τη φροντίδα και τη σωστή διαπαιδαγώγηση των παι-
διών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καθημερινή 

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. 

Θεσσαλονικιά από «κούνια» η Μαρία Ιωαννίδου. Προέρχεται από γνωστή οικογένεια χρυσοχόων της πόλης, μία παράδοση που συνεχίζει χρόνια. ‘Ανθρωπος χαμο-
γελαστός και ιδιαίτερα χαμηλών τόνων, μητέρα δύο παιδιών, που ξαφνικά αποφάσισε να κάνει στροφή στην επαγγελματική της καθημερινότητα ανοίγοντας το δικό της 

...κήπο! To Jardin Plus στη Μ.Ιωσήφ. 

Μαρία Ιωαννίδου 
Μόνο νεκρή θα σταματήσω να ονειρεύομαι

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 

προσπάθεια και ο μόχθος στον επαγγελματικό το-
μέα. Σπουδαίο μάθημα για τα παιδιά. Η απάντηση 
είναι ότι προλαβαίνεις να κάνεις στη ζωή πάντα αυτά 
που θέλεις. Το ότι δεν υπάρχει χρόνος, είναι ένας με-
γάλος μύθος.

Σ’ ενόχλησαν δημοσιεύματα για την προσωπι-
κή σου ζωή; Μια φορά μόνο ενοχλήθηκα με ψευδή 
δημοσιεύματα, αλλά συμβαίνουν αυτά ...ξέρεις! 

Πώς είναι να ζεις και να εργάζεσαι στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης; Για μένα είναι η τέλεια ισορρο-
πία της ζωής στην πόλη και του οικείου τόπου που 

μεγάλωσε κανείς. Η θάλασσα , η θέα του Ολύμπου, 
η γειτονιά, τα γνωστά μέρη, τα μπαράκια που μεγα-
λώσαμε, οι φίλοι. Αν με ρωτάς τι λείπει απ’ όλα αυτό, 
θα ήθελα πιο πολλά πράσινα μπαλκόνια.

Κάνεις όνειρα; Μόνο νεκρή θα σταματήσω να 
κάνω όνειρα…

Τρεις λέξεις που σ’ εκφράζουν από Α… Αλε-
ξάνδρα, Α-Βασίλης, Αγάπη! Χα,χα,χα! Το μότο πά-
ντως που με εκφράζει είναι: υγεία και αγάπη. ‘Ολα τα 
υπόλοιπα είναι εύκολα. 
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Οι βασικοί άξονες αλλαγών που θέλει να εφαρμόσει στον Άρη ο Έλληνας τεχνικός

Τα τέσσερα «θέλω» του Μάντζιου!
Το ντεμπούτο του Ακη Μάντζιου στον 

πάγκο του Αρη σαφώς και δεν ήταν αυτό 
(που και ο ίδιος) θα επιθυμούσε. Εντού-
τοις το αρνητικό αποτέλεσμα με τον ΠΑΣ, 
έδωσε μία ξεκάθαρη και πιο σαφή εικό-
να στον Ελληνα τεχνικό σχετικά με τους 
τομείς αλλαγών που πρέπει να επιβάλλει 
στην ομάδα. Αλλαγές... σαρωτικές που 
έχουν να κάνουν με πρόσωπα, με την τα-
κτική, αλλά και την νοοτροπία της ομά-
δας του.

Η εικόνα του Αρη στο παιχνίδια με 
τους Ηπειρώτες φανέρωσε στον Ελληνα 
τεχνικό με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τις 
αδυναμίες ή τις ανορθογραφίες αν προτι-
μάτε της ομάδας.

Μετά το παιχνίδι της ερχόμενης αγω-
νιστικής με τον Παναθηναϊκό ακολουθεί 
η διακοπή του πρωταθλήματος, κάτι που 
ισοδυναμεί με βάλσαμο για τους Κιτρινό-
μαυρους και τον Μάντζιο.

Η «K» επιχειρεί να αποκρυπτογρα-
φήσει το τι θέλει να αλλάξει ο Μάντζιος 
στον Αρη, την ίδια ώρα που αναμένονται 
και οι τελικές κινήσεις του συλλόγου στο 
μεταγραφικό παζάρι.

1) Τακτική συνοχή 
και αμυντικό transition
Ο Αρης στα τέσσερα πρώτα παιχνί-

δια (τρία στο πρωτάθλημα και ένα στο 
Europa League) επίσημα παιχνίδια της 
σεζόν έδειξε πως είναι μία αδούλευτη 
ομάδα, με χτυπητές αμυντικές αδυναμί-
ες. Αυτό άλλωστε, το είπε και με τον πιο 
ξεκάθαρο τρόπο ο αρχηγός των Κιτρί-
νων, Γιώργος Δεληζήσης, στις δηλώσεις 
του στη NOVA μετά το τέλος του αγώνα 
με τον ΠΑΣ Γιάννινα. Ο Αρης δέχεται με 
μεγάλη ευκολία φάσεις στην άμυνά του, 
ενώ η μετάβασή του από την επίθεση 
στην άμυνα όταν χάνει την μπάλα είναι 
εξαιρετικά αργή και αδρανής. Μέχρι στιγ-
μής οι Ενινγκ, Τερζής και Μάντζιος έχουν 
χρησιμοποιήσει, δύο διαφορετικά κεντρι-
κά δίδυμα (Ρόουζ, Ντάτκοβιτς, Δεληζή-
σης, Ντάκτβοιτς, πήρε λεπτά συμμετοχής 
και ο Μπαγκαλιάνης) και τρεις δεξιούς 
μπακ (Σάκιτς, Ρόουζ, Σάσα). Αυτό τα λέει 
όλα. Ο Αρης με οποιονδήποτε αντίπα-

λο δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στις 
ανάγκες του αγώνα και ως εκ τούτου, 
σε όλα του τα παιχνίδια έχει βρεθεί πίσω 
στο σκορ. Αυτό είναι κάτι που το γνωρί-
ζει, το είδε και θέλει να το αλλάξει άμεσα 
ο Μάντζιος που έχει ρίξει το μεγαλύτερο 
βάρος των προπονήσεων στην αμυντική 
λειτουργία της ομάδας του.

2) Απόκτηση και ενσωμάτωση τρι-
ών ενδεκαδάτων ποδοσφαιριστών

Η παράταση της μεταγραφικής περι-
όδου εν μέσω πανδημίας είναι ευεργε-
τική για τον Αρη που έχει την ευκαιρία 
να διορθώσει τα κενά που υπάρχουν 
στο ρόστερ του και να βάλει στις τάξεις 
του παίκτες που θα δώσουν άμεσες και 
ποιοτικές λύσεις. Είναι δεδομένο πως οι 

Κίτρινοι θα αποκτήσουν στόπερ (προορί-
ζεται για βασική επιλογή), αριστερό μπακ 
(εναλλακτική για τη θέση του Γκάνεα), 
κεντρικό χαφ (υπάρχουν συζητήσεις με 
τη Ρόμα για τον δανεισμό του Κροάτη 
Τσόριτς) και ενός εξτρέμ (θα είναι ο Μα-
τέο Γκαρσία). Ο Μάντζιος υπολογίζει και 
θέλει όσοι έρθουν να έχουν την ευκαιρία 
να δουλέψουν πάνω στα «θέλω» του 
στην διακοπή του πρωταθλήματος έτσι 
ούτως ώστε να είναι διαθέσιμοι προς 
χρησιμοποίηση στην επανέναρξη του 
πρωταθλήματος και στο παιχνίδι με τον 
Απόλλωνα Σμύρνης.

3) Ενεργοποίηση του Λόπεθ
Μέχρι στιγμής ο Κριστιάν Λόπεθ δεί-

χνει πολύ έξω από τα νερά του. Εχει πε-
τύχει ένα γκολ (αυτό στην πρεμιέρα με 
την Λαμία), έχοντας «φτωχή» παρουσία 
στα υπόλοιπα παιχνίδια που έπαιξε (σε 
όλα) βασικός. Ο Ισπανός ναι μεν δίνει 
«μάχες», προσπαθεί να γίνει συμμετοχι-
κός στο παιχνίδι, ωστόσο, δείχνει να είναι 
ο επιθετικός που θέλει την μπάλα μέσα 
στην περιοχή για να γίνει απειλητικός. Ο 
(μέχρι τώρα) τρόπος του παιχνιδιού δεν 
ευνοεί το παιχνίδι του (κάθε άλλο) και 
αυτό είναι κάτι που προβληματίζει τον 
Ελληνα τεχνικό και θέλει να το αλλάξει. 

4) Γκάνεα, Σάκιτς 
και το... στοίχημα με Σούντγκρεν
Το σύγχρονο ποδόσφαιρο, απαιτεί 

από τους πλάγιους μπακ να είναι ενερ-
γητικοί στην επιθετική ανάπτυξη της 
ομάδας. Μέχρι στιγμής ο Αρης, έχει πάρει 
ελάχιστες βοήθειες από τους Γκάνεα και 
Σάκιτς (όσο έπαιξε) κι αυτός είναι ένας 
ακόμα τομέας που θέλει να βελτιώσει 
ο Μάντζιος. Επιπροσθέτως, όπως είναι 
γνωστό προχώρησε στην ενεργοποίη-
ση του Σούντγκρεν, στον οποίο πιστεύει 
πολύ, αφού θεωρεί πως είναι ποιοτικός 
ποδοσφαιριστής που μπορεί να δώσει 
ποιοτικές λύσεις στο δεξί άκρο της ομά-
δας του, κυρίως σε παιχνίδια μέσα στο 
Βικελίδης, όπου ο Αρης θέλει να παίξει 
πιο επιθετικά. 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Θ Ω Μ Α Σ  Μ Ι Χ Ο Σ
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Ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ
και η επόμενη ημέρα του

Ο ΠΑΟΚ έχασε τελικώς την ευκαιρία να προκρι-
θεί στους ομίλους του Champions League. O “Δι-
κέφαλος» είναι η μοναδική ομάδα απ’ αυτές που 
κυνηγούσαν για πρώτη φορά τον ίδιο στόχο, που 
δεν τα κατάφερε. Αυτός ο αποκλεισμός, υπάρχει η 
αίσθηση, ότι πόνεσε περισσότερο από οποιονδήποτε 
άλλο. Και πόνεσε γιατί ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πετύ-
χει μία σημαντική νίκη επί την Μπεσίκτας κι ένα μι-
κρό θαύμα, που ήταν ο αποκλεισμός της Μπενφίκα. 
Οπότε και στο αφήγημα «για να είσαι παρών στους 
ομίλους θα πρέπει να κάνεις μία μεγάλη νίκη» είχε 
ισχυρά επιχειρήματα. Ενώ όμως άντεξε στα δύσκο-
λα, γεννώντας μάλιστα προσδοκίες, γκρέμισε το 
όνειρο στα εύκολα. Η Κράσνονταρ δεν ήταν αντίπα-
λος υψηλού επιπέδου, ο ΠΑΟΚ την κοίταξε στα μάτια 
και μέσα στην έδρα της, και ήθελε μόνο έναν γκολ 
την περασμένη Τετάρτη για να πετύχει αυτό που κυ-
νηγάει χρόνια. Δεν το κατάφερε όμως γιατί εκ του 
αποτελέσματος κρινόμενα τα γεγονότα, έγιναν λάθη 
και  σε επίπεδο σχεδιασμού. Ο ΠΑΟΚ δεν διαχειρί-
στηκε ρεαλιστικά την κρίση στις σχέσεις του Φερέ-
ϊρα με τον Μάτος, παίκτη που έδωσε πολλές φορές 
το «φιλί της ζωής» στην ομάδα, ούτε την παραχώ-
ρηση του Ακπομ. Αν κρατούσε τον μοναδικό καθα-
ρόαιμο φορ της ομάδας και για τους δύο αγώνες με 
τους Ρώσσους, ίσως ο ΠΑΟΚ να ήταν σήμερα στους 
ομίλους. Γιατί η παρουσία του Αγγλου αξιοποιούσε 
και την παρουσία του νεαρού Τζόλη, ο οποίος πλέον 
δείχνει να πελαγοδρομεί, αφού λείπει ο παρτενέρ 
του που έπαιρνε το βάρος όλης της αντίπαλης άμυ-
νας. Το δεύτερο λάθος έχει να κάνει με την ενίσχυ-
ση του ρόστερ με δύο ποδοσφαιριστές (Τσόλακ και 
Ουαγκέ) οι οποίοι ήταν ανέτοιμοι αγωνιστικά και σ’ 
αυτούς επένδυσε ο Φερέϊρα για να πάρει το κάτι πα-
ραπάνω κόντρα στους Ρώσους.

Τρίτο λάθος οι αλλαγές που έκανε ο προπονη-
τής του ΠΑΟΚ. Διαχείριση η οποία (αντικατάσταση 
Κρέσπο και Βαρέλα) δημιούργησε αμυντικά κενά τα 
οποία πλήρωσε ο ΠΑΟΚ.

Περήφανες ήττες δεν υπάρχουν. Η ήττα και ο 
αποκλεισμός δύσκολα… χρυσώνονται. Αρα ο «Δι-
κέφαλος» θα πρέπει να αφήσει στην άκρη τον απο-
κλεισμό και να σκύψει με σοβαρότητα στις εγχώριες 
διοργανώσεις και στο Europa League. Οι νέοι στόχοι 
είναι μπροστά του και θα πρέπει να προσπαθήσει να 
τους πετύχει. 

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμόςαθλητισμός

Το ποδόσφαιρο είναι στιγμές και αυτές σίγουρα δεν 
ήταν με τον ΠΑΟΚ στα δύο παιχνίδια των πλέι οφ του 
Champions League. Ο Δικέφαλος του Βορρά, αν και 
ανώτερος από την Κράσνονταρ (και στα δύο παιχνίδια), 
απέτυχε και πάλι να κάνει το επόμενο βήμα και να παί-
ξει για πρώτη φορά στην ιστορία του στους ομίλους του 
Champions League. Ο ΠΑΟΚ έφτασε στην πηγή, αλλά 
απέτυχε να πιει νερό. Αντιθέτως, η Κράσνονταρ για πρώτη 
φορά στην ιστορία της θα ζήσει το όνειρο της συμμετο-
χής στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διορ-
γάνωσης. Ο ΠΑΟΚ πλέον καλείται να ορθώσει ανάστημα 
να βρει και πάλι το σθένος να αντιδράσει και να κυνηγή-
σει μετά από χρόνια μια καλή πορεία στους ομίλους του 
Europa Leauge.

 Πολλά μπορούν να ειπωθούν για το τι πήγε λάθος και 
ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κάνει την δική του υπέρβαση. 
Το σίγουρο είναι πως η ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα τρύ-
πησε το ταβάνι της με τις προκρίσεις επί των Μπεσίκτας 
και Μπενφίκα. Το τελευταίο εμπόδιο, της Κράσνονταρ, 
έδειχνε πιο βατό και στα μέτρα του Δικεφάλου. Και εκεί 
που όλοι πίστευαν πως η μεγάλη ώρα είχε έρθει, ο ΠΑΟΚ 
προσγειώθηκε ανώμαλα από μία ομάδα που σίγουρα δεν 
ήταν καλύτερη του στα 180 λεπτά των δύο αναμετρήσε-
ων, είχε όμως τον τρόπο και την αποτελεσματικότητα που 
δεν είχαν οι παίκτες του Φερέιρα. Στο τι έφταιξε, πολλά 
μπορούν μπορούν να ειπωθούν. Η αστοχία, η αδυναμία 
του να «σκοτώσει» τον αντίπαλο στις δικές του στιγμές, 
όπως για παράδειγμα το χαμένο πέναλτι του Πέλκα στη 
Ρωσία ή το δοκάρι του Ελ Καντουρί στο πρώτο ματς, ακό-
μα και η ολιγωρία του να δεχτεί γκολ στην επόμενη φάση 
μετά την ισοφάριση του Μαροκινού στην Τούμπα ήταν 
λεπτομέρειες που έμελλε να κάνουν την διαφορά.

Η επόμενη ημέρα για τον ΠΑΟΚ σαφώς και είναι δύ-

σκολη, αφού το σοκ ήταν μεγάλο. Αυτή ομάδα όμως δεί-
χνει και έχει μέλλον, εξάλλου μη ξεχνάει κανείς πως από 
φέτος ουσιαστικά ξεκίνησε το χτίσιμο μιας νέας ομάδας 
που έχει ως ραχοκοκαλιά της τα δικά της γηγενή παιδιά. 
Και καταλήγοντας, άπαντες θα πρέπει να βοηθήσουν τον 
Μιχαηλίδη να ξεπεράσει το αυτογκόλ και να ανακτήσει 
άμεσα την χαμένη ψυχολογία του. Εξάλλου το ποδόσφαι-
ρο δεν έχει μόνο χαρές. Κάθε άλλο. Και αυτό το βίωσε 
από πρώτο χέρι το βράδυ της Τετάρτης ο 19χρονος. Αυτή 
ήταν η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον νεαρό την οποία 
και θα πρέπει να ξεπεράσει. Αμεσα.

Βάζει 12 εκ. στα ταμεία του
Ο ΠΑΟΚ εκτός των άλλων θα... συμβιβαστεί και με τα 

λεφτά του Europa League. Σε περίπτωση πρόκρισης θα 
έβαζε στα ταμεία του 26.347.000 ευρώ! Παρόλα αυτά 
όμως το εγγυημένο ποσό που έχει εξασφαλισμένο είναι 
12.000.000 ευρώ. Αυτά αποτυπώνονται ως εξής:

* 5.000.000 ευρώ από την συμμετοχή στα play off 
του Champions League

* 2.920.000 ευρώ από την είσοδο στους ομίλους του 
Europa League

* 2.000.000 ευρώ (κατ’ εκτίμηση) από το 10ετές 
ranking του ΠΑΟΚ

+το market pool που δεν μπορεί να εκτιμηθεί (για την 
ώρα) αλλά δεν μπορεί να ξεπεράσει και τα 2.000.000 
ευρώ

 Οσο για τα έξτρα λεφτά από τους ομίλους του Europa 
League;

Κάθε νίκη δίνει 570.000 ευρώ, η ισοπαλία 190.000 
ευρώ και η πρόκριση στη φάση των «32» επιπλέον 
500.000.

Ούτε εφέτος κατόρθωσε ο ΠΑΟΚ να προκριθεί 
στους «χρυσοφόρους» ομίλους του Champions League

Μια ακόμη χαμένη ευκαιρία 
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ΜΟΔΑ
Από τη Ντόλη Ζερβού

Visual Merchandiser  
& Fashion stylist 

dollyzerv@gmail.com

Όταν η τέχνη του κοσμήματος αλλάζει και 
εξελίσσεται,  συναντά την υψηλή τεχνολογία 
και συνεργάζονται μαζί για κάτι πραγματικά 
εντυπωσιακό!

Ας γνωρίσουμε τα Sense-S Jewlery και τη 
δημιουργό τους, Σίσσυ Παπακώστα…

SENSE : Η ικανότητα μεταφοράς εξωτερι-
κών ή εσωτερικών ερεθισμάτων στον εγκέφα-
λο και η αντίληψή τους, σε συνδυασμό με την 
απελευθέρωση ποικίλων συναισθημάτων. 

3D PRINTED JEWELRY : Κοσμήματα τυπω-
μένα με μαύρη πούδρα. Ένα πανέμορφο υλικό, 
ελαφρύ, ελαστικό και κυρίως, φιλικό στο δέρ-

μα. Αίσθηση βελούδινη και αμμώδης ταυτόχρο-
να. Ανθεκτικό, με μηδένικη απορρόφηση.

SISSY PAPAKOSTA : Η αρχιτεκτονική αποτε-
λεί το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής 
μου ζωής. Είναι τέχνη και επιστήμη, μαζί. Η 
επιθυμία μου να σχεδιάζω, ήταν αυτή που με 
ώθησε στο να σπουδάσω και να εργαστώ σαν 
Αρχιτέκτων μηχανικός. Μέσα από τη διαδικασία 
αυτή, μυήθηκα στον κόσμο της αρχιτεκτονικής 
και αφομοίωσα τις αρχές της. Έμαθα λοιπόν, 
πως η επιτυχία ενός project αποτελεί μια σύν-
θετη διαδικασία. Είναι ένας συνδυασμός σχεδί-
ου και υλικών, τεχνολογίας και παρουσίασης.

Το 3D printing το επέλεξα, γιατί με απελευ-
θερώνει από κάθε σχεδιαστικό περιορισμό και 
έχω τη δυνατότητα της ακριβής αποτύπωση της 
έμπνευσης μου στο υλικό . Το κόσμημα προέ-
κυψε όταν σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ όμορφο 
να σχεδίαζα ακριβώς αυτά που θα ήθελα να φο-
ράω. Άνετα, ελαφριά, ευκολοφόρετα, γραμμικά 
και μαύρα!   

Αυτό ακριβώς θέλω να φέρω στον κόσμο 
της τέχνης του κοσμήματος. Εντυπωσιακό σχε-
διασμό, καινοτόμα υλικά και νέα τεχνολογία, 
μέσα από μια εντυπωσιακή παρουσίαση!

Όταν η τέχνη συναντά την τεχνολογία
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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
Villa Bianca, Βασιλίσσης Όλγας 180 και 
Θεμιστοκλή Σοφούλη 3, 2310427555
Μakedonia Tv, 26ης Οκτωβρίου 90 Porto 
Center,  2310504300
Tv-100 - Fm-100, Νικ.Γερμανού  1, 
Γραφείο Προγράμματος Θεσσαλονίκη, 
2310261100
Atlas Tv, Εγνατία 154 εντός ΔΕΘ Περίπτε-
ρο 1, 1ος ορ., Γραφείο Καμελίδη Αντώνη, 
2310501006
Βεργίνα TV, Λεωφ.Στρατού 31,Γρα-
φείο Προγράμματος Θεσσαλονίκη,  
2310831062
Εγνατία Tv, Αν.Γεωργίου 21 εντός 
Βίλκας, Γραφείο Χριστοφορίδης Μπάμπης, 
2310500005
Πλατεία Assos Odeon, Τσμισκή 45, 
2310290290
Public, Tσιμισκή 24, 2310227288
Citymed, Προξένου Κορομηλά 26, 
2310265392
 Βιοκλινική, Μητροπόλεως 86, 
2310372600
Δικηγορικός Σύλλογος, 26ης Οκτωβρί-
ου 5 Δικαστικό Μέγαρο, 2310500860
Ιατρικός Σύλλογος, Πλατεία Αριστοτέλους 
4, 2310262300
ΚΕΠ, Αγγελάκη 4, 2313306000

ΔΥΤΙΚΑ
Mεζέ Μεζέ Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 
2310700100
Μονή Λαζαριστών Κολοκοτρώνη 21, 
Παύλου Μελά, 2310650999
Subito, Π.Μελά, Εύοσμος, 2310706600
Ζαχαροπλαστείο Παπασωτηρίου, Αντώ-
νη Τρίτση 100, Εύοσμος, 2310660300
Times Café Bar, Αγνώστου Στρατιώτου 
25, Πολίχνη, 2310-600885
Looney Bean, Κώττα Ρούλια,  (Εντος 
εμπορικού κέντρου City Gate 2ος  ορ.), 
2310538627
Eurochannel, Προέκταση Σμύρνης άνω-
θεν περιφεριακού, Εύοσμος 2310706325, 
γραφείο Ρήγας Φεραίος
Barista, 25ης Μαρτίου 20, Ευκαρπία, 
6936930404
Μint, Ανδ.Παπανδρέου 115, Νεάπολη, 
2311243610
Il Posto, Πλατεία Ευόσμου,2310768831
Il Posto, Μεγ.Αλεξάνδρου 51, Εύοσμος, 

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

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
Boheme, ΑπολλώνειαΠολιτεία , 
2310477497
Hondos Center Apollonia Λεωφόρος Γε-
ωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000
Shark Bar Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 
2310416855
Γένεσις , Τέρμα 17 ης Νοέμβρη 
,2310984000
Ανατολικό , Μεταμορφώσεως 40, Καλα-
μαριά, 2310419654
Mercado, Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 
13 , Καλαμαριά , 2310402017
Coffice Books & Coffee, Αιγαίου 62, 
Καλαμαριά, 2310403550
Το Νέον Καφενείον, Γρηγορίου Λαμπρά-
κη 205, Άνω Τούμπα, 2310900707
Papillon, Γρηγορίου Λαμπράκη 207,Άνω 
Τούμπα, 2310908680
Le Monde Café, Μαρία Κάλλας 3 Ποσει-
δώνιο, 2313038414
Remvi, Κανάρη 2, Καλαμαριά, 
2310433100
La Bistecca, Καπετανίδου 2 & Θεμ.
Σοφούλη 77, Καλαμαριά, 2310410999
Baraki, Διογένους 42, Κάτω Τού-
μπα,2313026226
Theros, Ακτής 2 & Φιλίππου, Περαία, 
2392020510
Zebra, Νικ.Πλαστήρα 20, Χαριλάου, 
2310304674
Λόρδον, Πλατεία Παρομάνα 19, Θέρ-
μη,2310024900
Lodge, Καρ.Δημητρίου 4, Θέρ-
μη,2310024943
Rumors, Πλατεία Παρομάνα 20, Θέρμη, 
2310024717
Day-night, Κων.Καραμανλή 
97,2310949554
Τάσος Ζαχαροπλαστείο, Κομνηνών 16 
Πανόραμα, 2310342103 
Dio Con Dio, Παπαδοπούλου 13 Πανόρα-
μα, 2310344294
Nelson, Κομνηνών 27 Πανόραμα, 
6944863248
Εστιατόριο Κρητικός, Βενιζέλου 5 Πανό-
ραμα, 2310332810
Παραδοσιακό, Παπαδοπούλου 17 Πανό-
ραμα, 2310344803
Noah, Κομνηνών 3 Πανόραμα, 
2310331331
Κλινική Θέρμης, 14ο χλμ.Θεσσαλονί-
κης-Ν.Μουδανιών, Θέρμη, 2310024800

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

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

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



Eστιατόριο-Πατσατζίδικο ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 

Από το 1952 η ελληνική 
παραδοσιακή κουζίνα 

στη θέση που της αξίζει
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Ολύµπου 78 - Τηλ.: 2310.271.621

...στο τραπέζι σας!


