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Μετατρέπονται σε μονάδες COVID -19 πολλές Μ.Ε.Θ. στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. 
Γ. Κωτσιόπουλος (Γ.Γ. Υπ. Υγείας): Το 60% στις εντατικές έχουν καλυφθεί από ασθενείς.
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Του Νίκου  

Ελευθερόγλου

Η κα Κατσέλη 
κατηγόρησε τον 

Νόμο 4605/19, που 
φέρει την υπογραφή 

Δραγασάκη, ότι άνοιξε 
την κερκόπορτα 
για τα όσα έφερε 

σήμερα η κυβέρνηση 
και ότι στον νόμο 

αυτόν γινόταν λόγος 
για εξωδικαστικές 

διαδικασίες.
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Η «βόμβα» της Λούκας Κατσέλη στον
ΣΥΡΙΖΑ για τους πλειστηριασμούς

Η κα Λούκα Κατσέλη, οικονομολόγος με μοναδική διαδρομή για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς έχει 
υπηρετήσει τόσο σε πολιτικές θέσεις ως υπουργός, όσο και σε διεθνείς και ελληνικούς οικονομικούς Ορ-
γανισμούς (ΟΟΣΑ, Εθνική Τράπεζα κ.λπ.), είναι από τους ανθρώπους που δεν μασάει τα λόγια της. Τόσο η 
προσωπική της πορεία όσο και η σχέση της με τον Γεράσιμο Αρσένη τής έδωσαν, στη δυναμική που είχε ως 
άνθρωπος από τη φύση της, τη δυνατότητα να μπορεί να λέει και «όχι» σε προτάσεις, που δεν της «πάνε».

Τελευταίο παράδειγμα, σε αυτήν την πορεία των «όχι» τής κυρίας με το «βαρύ βιογραφικό», ήταν και 
εκείνο που είπε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και τ. πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, όταν της πρότεινε να τεθεί 
επικεφαλής της «Αντι-επιτροπής Πισσαρίδη», παρά τις διαρροές που είχαν γίνει. Όπως είχε πει η ίδια δη-
μόσια, και δεν έχουμε λόγο να μην την πιστέψουμε, αρνήθηκε να αναλάβει τη θέση, γιατί έχει δεσμευτεί με 
επαγγελματικές υποχρεώσεις ως γενική διευθύντρια της ΕΔΕΜ, της εταιρείας για τα πνευματικά δικαιώμα-
τα των καλλιτεχνών. Η κα Λούκα Κατσέλη αποτελεί ίσως από τα λίγα πρόσωπα της πολιτικής που με μια 
πράξη τους περνούν στην ιστορία, καθώς ένας νόμος τους ταυτίζεται με τους ίδιους. Ο περιβόητος «Νόμος 
Κατσέλη», για την προστασία της πρώτης κατοικίας, στα δύσκολα χρόνια του μνημονίου, βρέθηκε και πάλι 
στην επικαιρότητα, με την απόφαση της σημερινής κυβέρνησης να αλλάξει τον Πτωχευτικό Κώδικα, αλλά 
και τις πρόνοιες που είχε ο νόμος που πέρασε η ίδια ως υπουργός επί ΠΑΣΟΚ.

Η κα Κατσέλη είναι από εκείνους που έχουν βγει απέναντι από τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα για μια 
σειρά από λόγους. Αυτό, θα μου πείτε, δεν είναι έκπληξη. Εκείνο όμως που πραγματικά ήταν «βόμβα» και 
αποδόμησε στην κυριολεξία τους ισχυρισμούς του ΣΥΡΙΖΑ, για τους πλειστηριασμούς και τη στάση του, 
ήταν τα όσα είπε στην εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη και του Σπύρου Σουρμελίδη στο Kontra την Τρίτη. 

Η κα Κατσέλη κατηγόρησε τον Νόμο 4605/19, που φέρει την υπογραφή Δραγασάκη, ότι άνοιξε την 
κερκόπορτα για τα όσα έφερε σήμερα η κυβέρνηση και ότι στον νόμο αυτόν γινόταν λόγος για εξωδικα-
στικές διαδικασίες.

Συγκεκριμένα, η κα Κατσέλη τόνισε, μεταξύ άλλων: «Ο 4605/19 (δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ την 1η Απρι-
λίου 2019), ο νόμος που είχε περάσει από την προηγούμενη κυβέρνηση (σ.σ. του ΣΥΡΙΖΑ), ο νόμος εκεί-
νος, δυστυχώς άνοιξε την κερκόπορτα, όπως λέω εγώ, αλλά ουσιαστικά διατηρούσε την προστασία της 
πρώτης κατοικίας, μέσω μιας εξωδικαστικής διαδικασίας…».

Αυτήν την αποκάλυψη, που έκανε η κα Κατσέλη, δυστυχώς κανένα κυβερνητικό στέλεχος δεν την 
πήρε είδηση, για να «στριμώξει» την αξιωματική αντιπολίτευση, που σκοπεύει να κάνει σημαία της τον 
νέο Πτωχευτικό Κώδικα, ξεσκεπάζοντας την υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το ζήτημα. Βέβαια, αυτό που 
δεν είπε είναι ότι η όποια προστασία έληγε έτσι και αλλιώς, σύμφωνα με εκείνο τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ στις 
31/7/2019.

Να σημειώσουμε ότι ο νόμος αυτός προέβλεπε όμως και άλλα, που ξεχνά στην κριτική του ο ΣΥΡΙΖΑ, 
και για αυτό η κα Κατσέλη μίλησε για κερκόπορτα:

Ο Ν. 4605/19 για την προστασία της πρώτης κατοικίας των αιτούντων δανειοληπτών μέσω ειδικής 
πλατφόρμας και εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

▪ Yπόλοιπο οφειλής για στεγαστικά προϊόντα μέχρι 130.000 ευρώ ανά πιστωτή και 100.000 ευρώ για 
επιχειρηματικά.

▪ «Κόκκινο» προϊόν μέχρι 31/12/2018.
▪ Αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας μέχρι 250.000 ευρώ και 175.000 ευρώ αντίστοιχα για τα επι-

χειρηματικά.
▪ Αξία υπόλοιπης περιουσίας δανειολήπτη, συζύγου και προστατευόμενων μελών (αν υπάρχουν) μέ-

χρι 80.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων τυχόν οχημάτων).
▪ Δάνειο συνδεδεμένο με την πρώτη κατοικία. 
▪ Καταθέσεις δανειολήπτη, συζύγου και προστατευόμενων μελών μέχρι 15.000 ευρώ. 
▪ Να μην έχει απορριπτική απόφαση ο δανειολήπτης του Ν. 3869/10 λόγω δόλου.
▪ Εισοδηματικά κριτήρια: 12.500 ευρώ για τον άγαμο, 21.000 ευρώ για τον έγγαμο, προσαυξημένα 

κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο.

Και μια και αναφερθήκαμε στον νέο Πτωχευτικό Κώδικα, μήπως η κυβέρνηση πρέπει να προβεί έστω 
και εκ των υστέρων σε διορθωτικές κινήσεις, με χαρακτηριστικότερες:

1. Να υποχρεωθούν οι τράπεζες να αποδέχονται τη ρύθμιση των χρεών των οφειλετών μέχρι τις 240 
δόσεις;

2. Να προσμετράται το ποσό που θα καταβάλει ως ενοίκιο ο οφειλέτης, σε περίπτωση που θελήσει να 
αγοράσει το «σπίτι» του, που θα έχει περάσει στον ειδικό φορέα;

Να απαλλάσσεται ο εγγυητής σε περίπτωση χρεοκοπίας και ρευστοποίησης των περιουσιακών στοι-
χείων του οφειλέτη και όχι να παραμένει ακέραιη η οφειλή;

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Μετατρέπονται σε μονάδες COVID -19 πολλές  ΜΕΘ στα νοσοκομεία 

Το σύστημα Υγείας στη Θεσσαλονίκη 
πιέζεται αφόρητα 

Με καινούργια κρεβάτια εντατικής 
θεραπείας και μετατροπή των μονάδων 
εντατικής θεραπείας σε ΜΕΘ COVID -19   
προσπαθεί η Θεσσαλονίκη να αντέξει τις 
πιέσεις που δέχεται το σύστημα υγείας 
με την αύξηση  των κρουσμάτων κορο-
νοϊού.

Η διαχείριση των ασθενών που έχουν 
προσβληθεί από τον  covid -19 σε απλές 
κλινικές και η αποθεραπεία τους πριν 
μπουν σε μονάδα εντατικής θεραπείας 
είναι ένα στοίχημα για τους γιατρούς στα 
δημόσια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. 

Την Παρασκευή αμέσως  μετά την 
υπαγωγή της Θεσσαλονίκης στο επίπεδο 
τέσσερα και υπό την πίεση της έλευσης  
των νέων ασθενών στα νοσοκομεία της 
πόλης έγινε ευρεία σύσκεψη υπό τον γε-
νικό γραμματέα υπηρεσιών Υγείας του 
υπουργείου Υγείας κ Γιάννη Κωτσιόπου-
λο προκειμένου να βρεθούν εναλλακτι-
κές λύσεις για την εξυπηρέτηση ασθε-
νών στα νοσοκομεία.

Ο κ. Κωτσιόπουλος διαβεβαίωσε ότι 
η κατάσταση στα νοσοκομεία της Θεσσα-
λονίκης και της Βόρειας Ελλάδας είναι 
πολύ δύσκολη καθώς το 60% των κλι-
νών Covid-19 και ΜΕΘ έχουν καλυφθεί 
από ασθενείς, ωστόσο τόνισε ότι είναι μια 
κατάσταση αναμενόμενη. Οι λύσεις που 
θα ακολουθηθούν βασίζονται σε δημι-
ουργία νέων κλινικών σε νοσοκομεία.  

Σύμφωνα με πληροφορίες στη σύ-
σκεψη αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η 
μετατροπή μονάδων εντατικής θεραπεί-
ας σε εντατικές covid για τα μικρότερα 
νοσοκομεία  και η μεταφορά των ασθε-
νών σε άλλα μεγαλύτερα νοσοκομεία η 
ακόμη και σε ιδιωτικές μονάδες υγείας.

«Το σύστημα υγείας στη Θεσσαλο-
νίκη αντέχει και είναι ακόμη δυνατό να 
ανταπεξέλθει στις πιέσεις» διαβεβαίωσε 
στην Karfitsa  ο διοικητής του νοσοκο-
μείο Γεώργιος Γεννηματάς Γιώργος Κού-
τρας. 

Στο συγκεκριμένο νοσοκομείο γίνο-
νται οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να 

παραλάβει τρία νέα κρεβάτια εντατικής 
θεραπείας επιχειρώντας να αυξήσει τον 
αριθμό των κλινών νοσηλείας ΜΕΘ Covid 
-19 σε δέκα μετατρέποντας ολοκληρω-
τικά την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
του νοσοκομείου σε μονάδα ασθενών με 
κορονoϊό. 

 Τρία νέα κρεβάτια ΜΕΘ προορίζονται 
και για το νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος 
που ήδη διαθέτει δύο κλίνες ΜΕΘ και 
μπορεί να φτάσει συνολικά τις δέκα. 

«Στο νοσοκομείο γίνεται πολύ καλή 
διαχείριση των υπόπτων κρουσμάτων 
από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 
όπου  οι γιατροί έχουν επιφορτιστεί με 
την πρώτη αξιολόγηση ενός περιστατι-
κού» εξηγεί ο κ Κούτρας.    

Οι ασθενείς σε μονάδες και ΜΕΘ 
Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι το 

μεσημέρι της Παρασκευής η κατάσταση 

φαίνονταν οριακά ανεκτή  στο νοσοκο-
μείο Παπανικολάου όπου έχουν καλυ-
φθεί και οι 18 κλίνες ΜΕΘ για Covid-19 
ενώ νοσηλεύονται πάνω από 60 άτομα 
με ηπιότερα συμπτώματα. 

Την ίδια ώρα στο ΑΧΕΠΑ νοσηλεύο-
νται 12 άτομα στη ΜΕΘ  που έχει δυνατό-
τητα νοσηλείας 16 ασθενών ενώ ακόμα 
48 ασθενείς στην κλινική νοσηλείας κο-
ρονοϊού.  Η μονάδα εντατικής θεραπείας 
του ΑΧΕΠΑ έχει τη δυνατότητα να χωρέσει 
ακόμη τέσσερα κρεβάτια για τη νοσηλεία 
ασθενών covid.  Η  διαθεσιμότητα της 
κλινικής νοσηλείας για Covid-19 φτάνει 
τις 70 κλίνες. Ο αριθμός των διασωλη-
νωμένων αναμένεται να αυξηθεί καθώς 
το ΑΧΕΠΑ εφημέρευε χθες το βράδυ. 

Τέλος, στο Παπαγεωργίου, σύμφω-
να με τα τελευταία στοιχεία νοσηλεύο-
νται δύο άτομα στη ΜΕΘ η οποία διαθέ-
τει συνολικά έξι κρεβάτια για ασθενείς 

Covid-19, ενώ άλλοι 30 ασθενείς νοση-
λεύονται στην απλή κλινική νοσηλείας 
για Covid-19 που καλύπτουν το μεγαλύ-
τερο ποσοστό των 32 συνολικά θέσεων. 
Επιπλέον, νοσηλεύονται 13 ασθενείς 
στον Άγιο Παύλο και ακόμα 43 στο Ιππο-
κράτειο και Παπανικολάου 70άτομα σε 
απλές κλινικές covid. 

ΕΝΙΘ: Εγκληματικό
το «βλέποντας και κάνοντας»
Τον φόβο ότι δεν υπάρχουν κρεβάτια 

ΜΕΘ για ασθενείς που δεν θα έχουν προ-
σβληθεί από covid εκφράζει μέσω της 
Karfitsa η πρόεδρος των νοσοκομειακών 
γιατρών (ΕΝΙΘ) Θεσσαλονίκης Δάφνη 
Κατσίμπα και καταγγέλλει  ότι αντί να 
επιτάξουν τις ΜΕΘ στις ιδιωτικές κλινι-
κές κάνουν συμφωνίες να πληρώνονται 
μέσω του ασφαλιστικού συστήματος 
υγείας, με ποσά διπλάσια από το κόστος 
των δημόσιων κλινικών. «Σε όλο αυτόν 
τον προγραμματισμό που δεν είναι στα-
θερός άλλα βασίζεται στο εγκληματικό 
«βλέποντας και κάνοντας» δεν περιλαμ-
βάνεται μια μόνιμη προσπάθεια ενίσχυ-
σης του ΕΣΥ άλλα ένας προσανατολισμός 
προς ιδιωτικοποίηση της υγείας. Επίσης 
δεν έχει υπάρξει πρόβλεψη για τους ανα-
σφάλιστους ασθενείς που όσο πάει και 
αυξάνονται» τονίζει η κ Κατσίμπα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΝΙΘ, με 
το νέο σχεδιασμό αύξησης των κρεβα-
τιών ΜΕΘ για covid -19 μένουν περίπου 
50 κρεβάτια ΜΕΘ για να καλύψουν τις 
υπόλοιπες νόσους και τα χειρουργεία σε 
όλη τη Θεσσαλονίκη.  

Περισσότεροι από 100 γιατροί και 
νοσηλευτές θετικοί στον κορονοϊό

Οι υγειονομικοί που έχουν βρεθεί 
θετικοί στον κορονοϊό ξεπερνούν τους 
100 καθώς έχουν εντοπιστεί περίπου 30 
κρούσματα στο Παπανικολάου, πάνω 
από 30 στο ΑΧΕΠΑ, περίπου 16 κρού-
σματα στο Παπαγεωργίου, ακόμα 23 στο 
«Γεννηματάς» και 10 στο Θεαγένειο

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



Κατούνη 15, Λαδάδικα 
Τηλ: 2310 508509

Το πρώτο κρητικό εστιατόριο 
στην καρδιά της Θεσσαλονίκης
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Σε lockdown τέθηκε για το επόμε-
νο διάστημα η Θεσσαλονίκη, η οποία 
σκαρφάλωσε πολύ γρήγορα στο «κόκ-
κινο» επίπεδο αυξημένου συναγερμού. 
Ο αριθμός των κρουσμάτων του κορο-
νοϊού στην πόλη ολοένα και «καλπάζει» 
και είναι χαρακτηριστικό, πως μέσα σε 
ένα μήνα, στη διάρκεια του Οκτωβρίου, 
βρέθηκαν θετικά στην Covid-19 σχεδόν 
2.500 άτομα.

Τα νούμερα που ανακοινώνει καθη-
μερινά ο ΕΟΔΥ, μετά από τους ελέγχους 
πολιτών σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας 
και ιδιωτικά κλινικά εργαστήρια, είναι 
αδιάψευστος μάρτυρας της κατάστασης 
στην οποία βρίσκεται η Θεσσαλονίκη. 
Στις αρχές του μήνα, η πόλη βρισκόταν 
στο επίπεδο 2 και στο «κίτρινο». Το πρώ-
το δεκαήμερο, από 1 – 10 Οκτωβρίου, 
είχαν καταγραφεί άλλωστε 127 θετικά 
κρούσματα.

Το «καμπανάκι» του συναγερμού 
προς τους αρμόδιους φορείς σήμανε με 
την αύξηση των κρουσμάτων του δεύ-
τερου δεκαημέρου, εκεί όπου από τις 11 
έως τις 20 Οκτωβρίου, καταγράφηκαν 
άλλα 523 θετικά κρούσματα, ποσοστό 
αύξησης 411%, ανεβάζοντας το συνολι-
κό αριθμό του μήνα σε 650.

Η «εκτόξευση» ήρθε το τελευταίο 
δεκαήμερο παρά τα επιπλέον μέτρα που 
πάρθηκαν από την πολιτεία με την απα-
γόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας 
και την καθολική χρήση μάσκας. Τα συ-
νεχόμενα ρεκόρ κρουσμάτων προβλη-
μάτισαν ιδιαίτερα τους λοιμωξιολόγους 
και οδήγησαν τον πρωθυπουργό, Κυριά-
κο Μητσοτάκη, να ανακοινώσει πως η 
πόλη μπαίνει σε τοπικό lockdown ώστε 
να αναχαιτιστεί το δεύτερο κύμα της παν-
δημίας. 

Είναι ενδεικτικό πως από τις 21 
έως τις 29 Οκτωβρίου οι θετικοί στην 
Covid-19 ανήλθαν σε 1.817, ανεβάζο-
ντας έτσι το συνολικό αριθμό του μήνα 
σε 2.467. Επίσης, οι στενές επαφές των 
κρουσμάτων που έμειναν σε κατ’ οίκον 
περιορισμό έφτασαν τις 4.500, σύμφωνα 
με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας 

και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά.
Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ βρέθηκε στην 

πόλη προκειμένου να πραγματοποιη-
θούν δωρεάν rapid test στους πολίτες 
όπου διαπιστώθηκε πως το 6,6% ήταν 
θετικά. ‘Εμειναν χαραγμένες οι εικόνες 
των πολιτών που έσπευσαν για δειγ-
ματοληπτική εξέταση, με την ουρά να 
ξεκινά από το Βασιλικό Θέατρο και να 
φτάνει μέχρι το ξενοδοχείο «Μακεδονία 
Παλλάς», ενώ ακολούθησαν απανωτές 
συσκέψεις για το μέλλον της Θεσσαλο-
νίκης με στόχο να ανασχεθεί το δεύτερο 
επιθετικό κύμα της πανδημίας.

Οι 4 λόγοι που οδήγησαν 
στο «κόκκινο»
Τους 4 βασικούς λόγους για τους 

οποίους οδηγήθηκε η Θεσσαλονίκη 
πολύ γρήγορα στο «κόκκινο» εξηγεί ο 

αναπληρωτής καθηγητής Επιδημιολογί-
ας - Προληπτικής Ιατρικής στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών και μέλος της Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγεί-
ας, Δημήτρης Παρασκευής. 

Σύμφωνα με τον καθηγητή, τα κρού-
σματα αυτή τη στιγμή στην πόλη δεν 
συνδέονται με γνωστές συρροές -όπως 
συνέβη στο πρώτο κύμα- και τα περισ-
σότερα είναι ορφανά. «Δεν εντοπίζονται 
μόνο σε  μία συγκεκριμένη περιοχή ή σε 
ανθρώπους που έχουν συγκεκριμένο χα-
ρακτηριστικό, για παράδειγμα έναν τόπο 
εργασίας», δηλώνει ο κ.Παρασκευής.

Επίσης, όπως αναφέρει, η Θεσσα-
λονίκη έχει «ρόλο μητροπολιτικό» που 
σημαίνει ότι είναι μία περιοχή με μεγάλο 
αριθμό πολιτών. Επιπλέον, στην πόλη 
συγκεντρώνονται καθημερινά εργαζό-
μενοι και επισκέπτες από γειτονικούς νο-

μούς, ενώ τέλος οι υπηρεσίες υγείας της 
πόλης έχουν αναλάβει ρόλο κάλυψης 
και των υπολοίπων νομών και γενικότε-
ρα της Βόρειας Ελλάδας.

«Η κατάσταση είναι αρκετά ανησυχη-
τική στη Θεσσαλονίκη, λόγω του μεγέ-
θους του πληθυσμού και των χαρακτη-
ριστικών της. Το ποσοστό της κάλυψης 
των μονάδων εντατικής θεραπείας έχει 
αυξηθεί σημαντικά και επειδή δεν είναι 
απεριόριστος ο αριθμός των κλινών, η 
κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους», συ-
μπληρώνει ο κ.Παρασκευής. 

Τι ισχύει για το lockdown
Το «κόκκινο» επίπεδο συναγερμού 

προβλέπει την υποχρεωτική χρήση μά-
σκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους, απαγόρευση κυκλοφορίας κατά 
τη διάρκεια της νύχτας και απαγόρευση 

Πώς αγγίξαμε τα 2.500 κρούσματα τον Οκτώβριο

Σε lockdown η Θεσσαλονίκη
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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μετακίνησης εκτός της περιφερειακής 
ενότητας από τις 6 το ξημέρωμα της Δευ-
τέρας, 2 Νοεμβρίου. 

Αναστέλλονται όλες οι συναθροίσεις 
σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, 
δικαστήρια, εισαγγελίες, υποθηκοφυ-
λακεία, πάσης φύσεως κτηματολογικά 
γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα 
«Ελληνικό Κτηματολόγιο». «Λουκέ-
το» μπαίνει σε αρχαιολογικούς χώρους, 
μουσεία, σπήλαια, κινηματογραφικές 
προβολές, ζωντανά θεάματα και ακροά-
ματα, πρόβες και τηλεοπτικά γυρίσματα, 
κέντρα διασκέδασης, χώρους δεξιώσεων 
και μπαρ, μουσικές σκηνές και χώρους 
εστίασης (μόνο take away και delivery).

Κλειστά είναι παιδότοποι, γυμναστή-
ρια, υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και 
θεματικών πάρκων, εμποροπανηγύρεις, 
κυριακάτικες αγορές, κάθε είδος αγώ-
νων και προπονήσεων με εξαίρεση την 
ατομική άθληση.

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις λιανικού 
εμπορίου και παροχής υπηρεσιών όπως 
και τα κομμωτήρια, τις υπηρεσίες μανι-
κιούρ - πεντικιούρ, τα ινστιτούτα αισθη-
τικής θα λειτουργούν με τους αυστηρούς 

όρους του επιπέδου 3. 
Τα σχολεία και πάσης φύσεως εκπαι-

δευτικές δομές συνεχίζουν να λειτουρ-
γούν με υποχρεωτική χρήση μάσκας 
παντού, ενώ για τα Ανώτατα Εκπαιδευ-
τικά Ιδρύματα ισχύει μόνο η τηλεκπαί-
δευση. Τα αστικά λεωφορεία καλούνται 
να έχουν πληρότητα 65%, ενώ τα ταξί θα 
μεταφέρουν μόνο έναν επιβάτη. 

‘Εκτακτο σχέδιο δράσης 
ζήτησε ο Απ.Τζιτζικώστας
‘Ενα έκτακτο σχέδιο δράσεων για τη 

στήριξη της οικονομίας της Θεσσαλονί-
κης, των Σερρών και ευρύτερα της Κε-
ντρικής Μακεδονίας, ζήτησε από την κυ-
βέρνηση ο περιφερειάρχης, Απόστολος 
Τζιτζικώστας, μετά την ανακοίνωση του 
lockdown τονίζοντας πως αυτό πρέπει να 
γίνει άμεσα, διότι οι επιπτώσεις θα είναι 
ανυπολόγιστες.

Όσον αφορά την εξυπηρέτηση των 
πολιτών στις επτά περιφερειακές ενότη-
τες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας θα γίνεται ηλεκτρονικά ή τηλεφω-
νικά. Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις θα 
επιτρέπεται η προσέλευση πολιτών και 

μόνο μετά από τηλεφωνικό ραντεβού. 
Παράλληλα, η περιφέρεια επεξεργάζε-
ται σειρά πρωτοβουλιών με τηλεϊατρική, 
υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και 
υποστήριξη των πιο ευάλωτων πολιτών. 

Στους δήμους του νομού Θεσσαλονί-

κης η εξυπηρέτηση θα γίνεται μόνο κα-
τόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και όπου 
υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικά, ενώ 
οι δημοτικές αρχές έλαβαν την απόφα-
ση για αναστολή λειτουργίας όλων των 
αθλητικών και πολιτιστικών χώρων.

reportage
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Η Ευρωβουλευτής της ΝΔ Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου στη karfitsa

H επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία θα 
έρθει συντομότερα από ότι περιμέναμε
Στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην 

Ευρώπη, το οποίο θα φέρει την επιβολή 
κυρώσεων στην Τουρκία πιο γρήγορα 
από ότι περιμέναμε ως χώρα, στέκεται 
σε συνέντευξη της στην karfitsa η Ευ-
ρωβουλευτής της ΝΔ Άννα Μισέλ Αση-
μακοπούλου. Η κ. Ασημακοπούλου υπο-
στηρίζει πως χρειάζεται επικαιροποίηση 
των αποφάσεων που είχαν ληφθεί σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο στην πρώτη φάση 
της πανδημίας, λόγω των αυξημένων 
αναγκών που έχουν προκύψει. Αναφερό-
μενη στο προσφυγικό –μεταναστευτικό, 
τονίζει την θέση της Ελλάδας για δίκαιο 
επιμερισμό του βάρους μεταξύ όλων των 
κρατών-μελών. 

Πιστεύετε πως χρειάζεται επικαι-
ροποίηση των αποφάσεων που είχαν 
ληφθεί στην πρώτη φάση της πανδημί-
ας, ώστε να προσαρμοστούν στις αυξη-
μένες ανάγκες που προέκυψαν από το 
δεύτερο κύμα; Ναι, θεωρώ ότι χρειάζεται 
επικαιροποίηση των αποφάσεων ενόψει 
του δευτέρου κύματος της πανδημίας και 
νιώθω ικανοποίηση και ασφάλεια που η 
ελληνική κυβέρνηση με μεθοδικότητα 
και ταχύτητα προσαρμόζεται άμεσα στις 
νέες ανάγκες. 

Είναι κοινά παραδεκτό διεθνώς αλλά 
και από την ελληνική κοινή γνώμη, ότι 
κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας, η δι-
αχείριση της κυβέρνησης του Κυριάκου 
Μητσοτάκη είχε θετικά αποτελέσματα.

Αυτήν τη στιγμή, όμως, βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με ένα δεύτερο κύμα το 
οποίο σαρώνει την Ευρώπη και καταγρά-
φει ανησυχητικά αυξητικές τάσεις στη 
χώρα μας. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων, 
η χώρα μας είναι σε πολύ καλύτερη επι-
δημιολογική κατάσταση, από πολλές άλ-
λες. Και ο λόγος είναι, ότι, πρώτον η Κυ-
βέρνηση μαζί με τους ειδικούς πράττουν 
τα δέοντα για τον περιορισμό του ιού και, 
δεύτερον, η μεγάλη πλειοψηφία των πο-
λιτών τηρεί τα μέτρα καθώς έχει πειστεί 

ότι ο κρατικός μηχανισμός λειτουργεί και 
η κυβέρνηση λαμβάνει αποφάσεις με 
γνώμονα την προστασία όλων μας. 

Είστε ικανοποιημένη από τη στήριξη 
της Ε.Ε. στη χώρα μας απέναντι στην 
Τουρκική προκλητικότητα, καθώς το 
αίτημα μας για κυρώσεις δεν έχει ει-
σακουστεί; Είμαι ικανοποιημένη από τις 
διπλωματικές κινήσεις του Κυριάκου 
Μητσοτάκη, καθώς μετέτρεψε μέσα σε 
σύντομο χρονικό διάστημα μία ελληνο-
τουρκική διαφορά σε ευρωτουρκική δι-
αφορά και διότι επί Πρωθυπουργίας του 
οι ΗΠΑ, οι οποίες σταθερά έχουν στάση 
ουδετερότητας απέναντι στην Ελλάδα 
και την Τουρκία, για πρώτη φορά στηρί-
ζουν με τόσο μεγάλη ένταση τα ελληνικά 
δίκαια.

Στην Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρί-
ου, χάρη στην ψύχραιμη και αποφασι-
στική στάση της κυβέρνησης,  πείστηκαν 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ-ακόμα και 
εκείνα που έχουν ιδιαίτερα οικονομικά 
συμφέροντα με την Τουρκία- να θέσουν 
ένα «τελεσίγραφο» στην Τουρκία, ξεκα-
θαρίζοντας ότι σε περίπτωση μη συμμόρ-
φωσης, η ΕΕ είναι αποφασισμένη να πε-
ράσει από τις «δηλώσεις στις κυρώσεις».

Οι διπλωματικοί χειρισμοί της κυβέρ-
νησης, το ξεκάθαρο τελεσίγραφο της ΕΕ 
στον Ερντογάν με παραπομπή σε άρθρα 
που αναφέρονται σε κυρώσεις και οι τε-
λευταίες εξελίξεις με το ανοιχτό μέτωπο 
Ερντογάν – Μακρόν με κάνουν να αισιο-
δοξώ, ότι η επιβολή κυρώσεων θα έρθει 
συντομότερα από ότι περιμέναμε.

Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές 
μας; Πως πρέπει να κινηθούμε εάν 
αυτές ξεπεραστούν από την Τουρκία;  
Και τι μπορούμε να περιμένουμε από 
την Ευρώπη, καθώς υπάρχουν πολλές 
φωνές που λένε πως στα δύσκολα θα 
είμαστε μόνοι μας;  Η κόκκινη γραμμή 
έχει τεθεί με σαφήνεια από τον Πρωθυ-
πουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και είναι η 
προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαι-
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ωμάτων. Εφόσον η Τουρκία επιδείξει συ-
νέπεια και συνέχεια στην αποκλιμάκωση 
της έντασης είμαστε έτοιμοι για διάλογο 
με μόνο αντικείμενο την οριοθέτηση των 
Θαλασσίων Ζωνών στο Αιγαίο και στην 
Ανατολική Μεσόγειο.

Ενημερώνουμε συνεχώς τους συμ-
μάχους μας σχετικά με τον αποσταθερο-
ποιητικό ρόλο της Τουρκίας σε διεθνές 
επίπεδο, όπως τον Γενικό Γραμματέα του 
ΝΑΤΟ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον 
Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Ύπα-
το Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτε-
ρικής Πολιτικής. Δεν είμαστε μόνοι μας.

Η Ελλάδα πέρα από τις μεθοδικές 
και αποτελεσματικές κινήσεις της σε δι-
πλωματικό επίπεδο, αντιμετωπίζει με 
επιτυχία τις τουρκικές προκλήσεις και σε 
επιχειρησιακό επίπεδο. Οι Ένοπλες Δυνά-
μεις προασπίζονται τα εθνικά μας συμ-
φέροντα και διαφυλάσσουν την εδαφική 
μας ακεραιότητα με περίσσιο θάρρος και 
υπομονή. Είμαστε ευγνώμονες για το αί-
σθημα ασφαλείας που μας παρέχουν.

Συνεχίζεται η αδικία στη διαχείριση 
του προσφυγικού- μεταναστευτικού, με 
τις χώρες - πύλες υποδοχής, όπως η 

Ελλάδα, να σηκώνουν δυσανάλογο βά-
ρος;  Μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι 
παραπάνω από την Ε.Ε.; Προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η κοι-
νή μεταναστευτική πρόκληση απαιτείται 
μια συνεκτική και ολοκληρωμένη ευρω-
παϊκή πολιτική.

 Αυτό επιδιώκεται από την Ε.Ε. με το 
Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το 
Άσυλο, το οποίο επικεντρώνεται στον κα-
θορισμό των βασικών παραμέτρων της 
ευθύνης των κρατών-μελών και του κα-
ταμερισμού της μέσω ενός μηχανισμού 
αλληλεγγύης. Η Ελλάδα υποστηρίζει 
σθεναρά την υποχρεωτική αλληλεγγύη 
και τον δίκαιο επιμερισμό του βάρους 
μεταξύ όλων των κρατών-μελών. 

Αποτελεί τύχη για την χώρα μας που 
σ’ αυτή την κρίσιμη συγκυρία, όπου 
επέρχονται αλλαγές σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο για το μεταναστευτικό το τιμόνι 
κρατά ο Έλληνας Επίτροπος, κ. Μαργα-
ρίτης Σχοινάς. 

Μετά την ιστορική καταδίκη της 
Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργά-
νωση, πως πρέπει να αντιμετωπισθεί 
η άκρα δεξιά σε  Ευρωπαϊκό επίπεδο; 

Ποια λάθη δεν πρέπει να επαναλη-
φθούν στη χώρα μας; Χαιρετίζω την κα-
ταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκλη-
ματικής οργάνωσης. Αναμφισβήτητα 
αποτελεί μια ιστορική απόφαση και μια 
σημαντική νίκη της Δημοκρατίας απένα-
ντι στους επικριτές της. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο άκρατος 
λαϊκισμός έθρεψε την Χρυσή Αυγή. Η κα-
ταδίκη της Χρυσής Αυγής όμως  δεν συ-
νεπάγεται και το τέλος του λαϊκισμού. Γι’ 

αυτό θα πρέπει να μην εφησυχαζόμαστε.
Το παράδειγμα της Νέας Δημοκρατί-

ας θα πρότεινα να ακολουθήσουν και οι 
λοιπές ευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις. 
Η ΝΔ από την αρχή έδρασε δυναμικά 
και αμείλικτα απέναντι στην Χρυσή Αυγή 
χωρίς να κάνει καμία έκπτωση, όπως 
έκαναν άλλα κόμματα. Για την στάση της 
αυτή δικαιώθηκε με την εκλογική της 
νίκη το 2019, που ήταν μια νίκη και κατά 
του λαϊκισμού.

συνέντευξη

Χάρη στην ψύχραιμη και αποφασιστική στάση 
της κυβέρνησης,  πείστηκαν όλα τα κράτη μέλη 
της ΕΕ-ακόμα και εκείνα που έχουν ιδιαίτερα 
οικονομικά συμφέροντα με την Τουρκία- να 
θέσουν ένα «τελεσίγραφο» στην Τουρκία
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Αποτελούν λύση για πολλά προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει η πυκνοκατοι-
κημένη Θεσσαλονίκη, έχουν συμπερι-
λήφθη εδώ και χρόνια σε προεκλογικές 
εξαγγελίες υποψηφίων στην Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση και στη Κεντρική πολιτική 
σκηνή, αποτελούν πάγιο αίτημα των το-
πικών κοινωνιών, αλλά ακόμη πλήρης 
αξιοποίηση δεν υπάρχει όπως και απόδο-
ση στους πολίτες. Ο λόγος για τα πρώην 
στρατόπεδα στον Νομό Θεσσαλονίκης, 
εκτάσεις που μπορούν να φιλοξενήσουν 
οικονομικές δραστηριότητες, που μπο-
ρούν όμως να γίνουν και σημεία αναφο-
ράς στο πυκνοκατοικημένο πολεοδομικό 
συγκρότημα, δίνοντας ανάσα στην με-
γάλη έλλειψη χώρου που υπάρχει, πρό-
βλημα που αναδείχθηκε και βγήκε στην 
επιφάνεια, με την εμφάνιση της πανδη-
μίας. Τέσσερα πρώην στρατόπεδα, το κα-

θένα αντιμετωπίζει τα δικά του προβλή-
ματα, ωστόσο η κοινή συνισταμένη είναι 
ότι δεν έχει προχωρήσει στο επιθυμητό 
σημείο η αξιοποίηση τους. Η αναφορά 
για τα πρώην στρατόπεδα Γκόνου στον 
Δήμο Δέλτα, Κόδρα στον Δήμο Καλαμα-
ρίας και Καρατάσιου με Παύλου Μελά 
στον Δήμο Παύλου Μελά. Οι εξελίξεις 
στους χώρους αυτούς έχουν παγώσει και 
δεν προχωρούν όσα είχαν εξαγγελθεί με 
τον πιο επίσημο τρόπο, από το στόμα του 
ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη. 

Πρώην Στρατόπεδο Γκόνου  
Για την χρήση πρώην στρατοπέδου 

Γκόνου υπήρξαν μεγαλεπίβολα σχέδια 
και από τις δυο τελευταίες κυβερνήσεις, 
με τις ανάλογες εξαγγελίες και ανα-
κοινώσεις στο πιο υψηλό επίπεδο.  Δύο 

κυβερνητικά σχέδια για αξιοποίηση 672 
στρεμμάτων του πρώην στρατοπέδου, 
ωστόσο δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγ-
μής κανένα. Ο πρώτος σχεδιασμός από 
την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ήθελε 
στο πρώην στρατόπεδο να δημιουργεί-
ται διαμετακομιστικό κέντρο, καθώς η 
γειτνίαση του με το λιμάνι Θεσσαλονίκης 
το καθιστά ιδανικό. Η ΓΑΙΟΣΕ μάλιστα 
στην ιδιοκτησία της οποίας ανήκουν τα 
παραπάνω στρέμματα  είχε προκηρύξει 
το 2018 διαγωνισμό για την υπογραφή 
σύμβασης παραχώρησης, προκειμένου 
να βρεθεί το επενδυτικό σχήμα που θα 
δημιουργήσει το logistics center. 

Με την ανάληψη της διακυβέρνησης 
της χώρας από τη ΝΔ, ο σχεδιασμός για 
το πρώην στρατόπεδο άλλαξε. Ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 
βήμα της περσινής 84ης ΔΕΘ, είχε εξαγ-

γείλει την δημιουργία Ζώνης Ελεύθερου 
Εμπορίου, στην οποία οι επιχειρήσεις που 
θα δραστηριοποιούνταν θα είχαν ευνοϊκό 
τελωνειακό και φορολογικό καθεστώς 
. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει γίνει το παρα-
μικρό βήμα προς την υλοποίηση του και 
παρά το γεγονός πως κυβερνητικά στε-
λέχη υποστηρίζουν στην karfitsa ότι ο 
σχεδιασμός είναι ενεργός, αυτή τη στιγμή 
δεν φαίνεται να προχωράει κάτι με την 
αξιοποίηση να έχει παγώσει, σύμφωνα 
με την εικόνα που έδωσε με δήλωση 
τους στην karfitsa και ο Δήμαρχος Δέλ-
τα Γιάννης Ιωαννίδης: «Αυτή η περιοχή 
πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιηθεί», 
δηλώνοντας  πως είναι θετικός στις 
πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Προσθέτει 
όμως πως «όταν η περιοχή ρυμοτομηθεί, 
ο δήμος και η διοίκηση του θα πρέπει να 
έχει πλήρη ενημέρωση, ρόλο και λόγο, 

Εν αναμονή της υλοποίησης κυβερνητικών εξαγγελιών 
για εκτάσεις χιλιάδων στρεμμάτων εντός πόλης

Στο «πάγο» η αξιοποίηση 
των πρώην στρατοπέδων 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Τ Η Σ 
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για όλες τις δραστηριότητες που θα ανα-
πτυχθούν».

Πρώην Στρατόπεδο Κόδρα 
Το πρώην στρατόπεδο Κόδρα βρίσκε-

ται εντός των ορίων του δήμου Καλα-
μαριάς, είναι συνολικής εκτάσεως 340 
στρεμμάτων από τα οποία τα 204 έχουν 
παραχωρηθεί από το κράτος στην δημο-
τική αρχή, πριν από περίπου τρία χρόνια. 
Εντός του πρώην στρατοπέδου υπάρχουν 
16 κτίρια από τα οποία τα έξι έχουν κρι-
θεί διατηρητέα. Με ένα ιδιοκτησιακό κα-
θεστώς πολύ μπερδεμένο, έχει οδηγηθεί 
σε αδιέξοδο η πλήρης αξιοποίηση του 
και παραχώρηση του στον δήμο. Τμή-
ματα του ανήκουν στο Υπουργείο Εθνι-
κής Άμυνας, στον Αυτόνομο Οικοδομικό 
Οργανισμό Αξιωματικών (ΑΟΟΑ), κάποια 
έχουν παραχωρηθεί στο Υπουργείο Πο-
λιτισμού και υπάρχουν τμήματα που κα-
τέχουν ιδιώτες, για τα οποία απαιτούνται 
απαλλοτριώσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ.

Όπως τόνισε στην karfitsa o Δήμαρ-
χος Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδαμανέλης 
«το βασικότερο όλων είναι να απομα-
κρυνθούν κάποιες χρήσεις, όπως είναι 
το υπόλοιπο του ΝΑΤΟΪκού στρατοπέδου. 
Να μεσολαβήσει η πολιτεία ώστε να απο-
δοθούν στον δήμο οι χώροι που ανήκουν 
στον ΑΟΟΑ και να απαλλοτριωθούν και 
οι εκτάσεις που ανήκουν σε ιδιώτες, με 
τη βοήθεια του κράτους, καθώς σε ένα 
δήμο με τεχνικό πρόγραμμα 2 εκατ. 
ευρώ, τα 20 εκατ. φαντάζουν αδύνατα».

Αυτή τη στιγμή το πρώην στρατόπεδο 
Κόδρα με ενέργειες της δημοτικής αρχής, 
πιστή στις προεκλογικές της εξαγγελίες, 
έχει καταστεί επισκέψιμο και ασφαλές. 
Έχουν απομακρυνθεί από τους χώρους 
του όλοι οι καταπατητές, με αποτέλεσμα 
να χρησιμοποιείται από αθλητικούς συλ-
λόγους και ο αριθμός των οικογενειών 
που το επισκέπτονται να αυξάνεται μέρα 
με την ημέρα.  Έχει δρομολογηθεί μια 
Στρατηγική μελέτη μέσα από την οποία 
θα αναδειχθεί η χρήση που θα έχει το 
πρώην στρατόπεδο, ενώ ο δήμος ετοι-
μάζει και  μια μελέτη φωτισμού και περί-
φραξης των κτιρίων, με στόχο να φωτα-
γωγηθούν τα κτίρια και να φαίνονται από 
μεγάλη απόσταση.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, αυτή τη 
στιγμή και μέχρι να ολοκληρωθούν οι 
απαλλοτριώσεις δεν μπορεί να γίνει κου-
βέντα για συνολική αξιοποίηση του χώ-
ρου, συνολική ανάπτυξη και ανάπλαση. 
Μέχρι τότε ο δήμος σχεδιάζει ελαφριές 

χρήσεις και ανάπλαση τμημάτων του 
στρατοπέδου, που θα συμβαδίζουν όμως 
με τον συνολικό σχεδιασμό.

«Είναι ευκαιρία να δούμε να υλο-
ποιείται αυτό το πάρκο υπερτοπικού 
χαρακτήρα, ένα μοναδικό πάρκο 340 
στρεμμάτων δίπλα στη θάλασσα», υπο-
γράμμισε στην karfitsa ο κ. Δαρδαμανέ-
λης.

Πρώην Στρατόπεδο Καρατάσιου
Με έκταση 689 στρεμμάτων το πρώ-

ην στρατόπεδο Καρατάσιου αποτελεί 
επίσης ένα χώρο που διεκδικούν οι κά-
τοικοι της περιοχής και όχι μόνο. Έχουν 
κατατεθεί διάφορες προτάσεις από κι-
νήσεις πολιτών και άλλους φορείς για 
την αξιοποίηση του. Τελευταία φορά που 
κυβερνητικό στέλεχος είχε αναφερθεί 
στον συγκεκριμένο χώρο ήταν, πριν από 
ένα χρόνο περίπου, ο Υπουργός Εθνικής 
Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, που 
είχε γνωστοποιήσει το ενδιαφέρον για 
την αξιοποίηση του, από φορείς αξιοποί-
ησης ακινήτων, developers, επενδυτικά 
σχήματα αλλά και εταιρείες διαφόρων 
δραστηριοτήτων. Ο κ. Παναγιωτόπου-
λος τότε, απαντώντας σε επίκαιρη ερώ-
τηση της βουλευτού Α΄ Θεσσαλονίκης 
της ΝΔ, Έλενας Ράπτη, ξεκαθάρισε ότι το 
Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), μετά την 
ακύρωση της αρχικής παραχώρησης της 
έκτασης των 120,4 στρεμμάτων προς 
τον δήμο το 2005, δεν έχει λάβει οποιο-
δήποτε αίτημα ή πρόταση της δημοτικής 
αρχής, για την παραχώρηση- αξιοποίηση 
του πρώην Στρατοπέδου « Καρατάσιου 
Α’» ή τμήματος αυτού. Στο ίδιο μήκος 
κύματος ο πρώην Γενικός Γραμματέ-
ας δημοσίων έργων και νυν βουλευτής 
Θεσσαλονίκης της ΝΔ Στράτος Σιμόπου-

λος, εξηγεί στην karfitsa «η αξιοποίηση 
εκ μέρους του ιδιοκτήτη που είναι το 
Ταμείο Εθνικής Άμυνας δεν τέθηκε ποτέ 
στο τραπέζι. Δεν ωρίμασε ακόμη κυβερ-
νητικά». O κ. Σιμόπουλος επισημαίνει 
πως οποιαδήποτε αξιοποίηση του πρώην 
στρατοπέδου θα πρέπει να αποβάλλει 
τον δήμο ο οποίος «καταπάτησε» περί-
που 30 στρέμματα.

Με δήλωση του στην karfitsa ο κ. 
Σιμόπουλος καταθέτει πρόταση για την 
αξιοποίηση του χώρου, υπογραμμίζοντας 
«το στρατόπεδο Καρατάσιου προτείνω 
να αξιοποιηθεί με Σύμπραξη Δημόσιου 
και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), στο οποίο 
θα συμμετέχουν ιδιώτες, το δημόσιο με 
οποιαδήποτε μορφή και ο δήμος Παύλου 
Μελά. Προφανώς επειδή η έκταση είναι 
μεγάλη πιθανώς να προκριθεί η διαχείρι-
ση της προσπάθειας σε δύο ή τρία μέρη. 
Ας έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας το αρ-
νητικό παράδειγμα του πάρκου Τρίτση 
στην Αθήνα, όπου ο δήμος μη δυνάμενος 
να το συντηρήσει το μεταβίβασε στην Πε-
ριφέρεια Αττικής». 

Σε κάθε περίπτωση και η υπόθεση 
αξιοποίησης του συγκεκριμένου χώρου, 

έχει πολύ δρόμο ακόμη μπροστά της.

Πρώην Στρατόπεδο Παύλου Μελά
Η μόνη περίπτωση πρώην στρατοπέ-

δου που διαφέρει από τις προηγούμενες 
και υπάρχει εξέλιξη ως προς την αξιοποί-
ηση του, είναι αυτή του πρώην στρατο-
πέδου Παύλου Μελά. Ο δήμαρχος της 
περιοχής Δημήτρης Δεμουρτζίδης είχε 
θέσει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο 
της μελέτης «Οικονομικής Βιωσιμότητας 
Μακροπρόθεσμου Στρατηγικού Πλάνου 
Δράσης του Μητροπολιτικού Πάρκου 
Παύλου Μελά, μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 
2020. Το σχέδιο της συνολικής ανά-
πλασης του πρώην στρατοπέδου, όπως 
γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Εσωτερι-
κών (Μακεδονίας-Θράκης) Θεόδωρος 
Καράογλου σε πρόσφατη επίσκεψη του 
στον χώρο, με εντολή του πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναμένεται να 
ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2022 και 
να παραδοθεί προς χρήση στους πολίτες 
έως τις αρχές του 2023. Στον σχεδιασμό 
περιλαμβάνετε η δημιουργία Μητροπο-
λιτικού πάρκου, αλλά και Μόνιμης Έκθε-
σης αφιερωμένης στην Εθνική Αντίσταση, 
με στόχο την ανάδειξη της μνημειακότη-
τας του, καθώς είναι ένα ιστορικό πρώην 
στρατόπεδο.

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβά-
νει το σύνολο του πρώην στρατοπέδου 
344 στρεμμάτων. Όραμα της δημοτικής 
αρχής είναι η μετατροπή ενός ιστορικού 
τόπου σε πολυλειτουργικό χώρο πρασί-
νου, ελεύθερο και ανοιχτό σε όλους και 
μοχλό ανάπτυξης για την πόλη. 

Η ταυτότητα της επένδυσης είναι κυ-
ρίαρχα «πράσινη» λόγω της κλίμακας 
της κοινόχρηστης έκτασης που διατί-
θεται προς χρήση στο κοινό καθώς και 
του πλήθους των εν δυνάμει δραστηρι-
οτήτων ελεύθερου χρόνου και αναψυχής 
που θα φιλοξενηθούν σε αυτή.

reportage
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Λουκέτα σε εστιατόρια και γυμναστή-
ρια βάζουν τα νέα μέτρα που επιβλήθη-
καν στη Θεσσαλονίκη μετά την ραγδαία  
αύξηση των κρουσμάτων, όπως λένε 
οι εκπρόσωποι των δύο κλάδων στην 
karfitsa. 

Στα γυμναστήρια η είδηση του ολικού 
κλεισίματος έπεσε σαν βόμβα στους ιδιο-
κτήτες που περίμεναν να ορθοποδήσουν 
αυτούς τους μήνες μετά από το πρώ-
το lock down που έγινε τον περασμένο 
Μάρτιο. Οι εγγραφές πήραν την ανιούσα 
από τα μέσα Οκτωβρίου και τα χαμόγελα 
εμφανίστηκαν στα πρόσωπα των ιδιο-
κτητών καθώς το ενδεχόμενο ανάκαμ-
ψης ήταν ορατό. Οι αποφάσεις για ένταξη 
της Θεσσαλονίκης στο επίπεδο 4 όμως, 
προκάλεσε λειτουργικό σοκ. 

«Ο Νοέμβριος πάντα είναι ο μήνας 
που έχουμε τις περισσότερες εγγραφές 
και με τις προσφορές που κάνουμε οι 
περισσότεροι περιμέναμε να δούμε μερι-
κά έσοδα στα ταμεία μας», τονίζει στην 
Karfitsa o Κωνσταντίνος Φακής  πρόε-
δρος του συλλόγου ιδιοκτητών γυμνα-
στηρίων Θεσσαλονίκης και υπογραμμίζει 
«το απότομο κλείσιμο μας οδηγεί όλους 
σε ανεπανόρθωτη οικονομική καταστρο-
φή καθώς δεν υπάρχει καμία ελπίδα 
ανάκαμψης ούτε αν επανέλθει η κανονι-
κότητα σε έναν μήνα από σήμερα».

Ο κ Φακής εκπροσωπεί 160 νόμιμα 
γυμναστήρια σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Ο 
ίδιος και οι συνάδερφοι του θεωρούν ότι 
θα μπορούσαν οι χώροι των γυμναστηρί-
ων να παραμείνουν ανοιχτοί με περιορι-
σμένο αριθμό ατόμων και μόνο personal 
training. ΄Άλλωστε όπως αναφέρει οι 
χώροι είναι πολύ μεγάλοι και μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν από λίγους αθλού-
μενους.

Οι ιδιοκτήτες γυμναστηρίων θεω-
ρούν ότι με αυτόν τον τρόπο δίνετε η 
δυνατότητα σε παράτυπα κέντρα να μεί-
νουν ανοιχτά καθώς υπάρχουν πολλοί 
personal trainers που κάνουν γυμναστι-

κή ακόμη και… στα σπίτια τους με ολιγο-
μελή τμήματα και φυσικά χωρίς κανέναν 
έλεγχο. 

«Τα γυμναστήρια στη Θεσσαλονίκη 
πληρώνουν ενοίκια που ξεκινούν από 
2000 ευρώ ενώ έχουμε πάγια έξοδα 
ΦΠΑ και ΕΦΚΑ που δεν μας βοηθούν να 
συνεχίσουμε. Πολλά από τα νόμιμα γυ-
μναστήρια θα βάλουν οριστικό λουκέτο 
και θα δοθεί χώρος στο παραεμπόριο 
να ακμάσει» σημειώνει ο κ Φακής εξη-
γώντας ότι κάποιος που δεν ζει χωρίς 
γυμναστική θα καταφύγει στα  παράνομα 
κέντρα.

Εφιάλτης το lock down 
για τα εστιατόρια και τα καφέ
Τα χειρότερα έφτασαν για τον κλάδο 

της εστίασης που τους τελευταίους μήνες 
άρχισε να παίρνει ανάσα και να υποχω-
ρούν οι σκέψεις για λουκέτα σε πολλά 

εστιατόρια. Η ανακοίνωση των μέτρων 
και η αναστολή λειτουργίας των εστια-
τορίων εκτός από διανομή φαγητού και 
παραλαβή από το κατάστημα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της  Ένω-
σης Εστιατόρων, Ψητοπωλών και Κα-
φέ-Μπαρ Νομού Θεσσαλονίκης η μέθο-
δος του ντελίβερι δεν απέδωσε καρπούς 
στο προηγούμενο lockdown καθώς από 
τους 100 επιχειρηματίες που το προσπά-
θησαν, μόλις  οι 10 κατάφεραν να το κρα-
τήσουν ενώ οι υπόλοιποι 90 δεν κατάφε-
ραν να κερδίσουν τίποτα αντίθετα έχασαν 
τις ευνοϊκές ρυθμίσεις μεταξύ αυτών και 
την επιστρεπτέα προκαταβολή.

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε από 
την Ένωση ιδιοκτητών επιχειρήσεων  
σε 216 μέλη της,  ένας στους 3 επαγ-
γελματίες της εστίασης δήλωσε ότι θα 
βάλει λουκέτο στην επιχείρησή του αν 
δεν πάρει την επιστρεπτέα προκαταβολή 

3. Μάλιστα όπως είπαν εστιάτορες που 
συμμετείχαν στην έρευνα τα χρήματα 
που έλαβαν ως επιστρεπτέα προκαταβο-
λή ήταν μειωμένα  σε σχέση με τα ανα-
μενόμενα. 

«Από τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη 
θα βγούνε περίπου 40.000 εργαζόμενοι 
σε 5.500 επιχειρήσεις του κλάδου σε 
αναστολή», τόνισε στην karfitsa ο Γενι-
κός Γραμματέας της Ένωσης Εστιατόρων, 
Ψητοπωλών και Καφέ-Μπαρ Νομού 
Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Επιτροπίδης. Ο 
ίδιος εκτιμά ότι  τα μισά μαγαζιά δε θα 
ξανά ανοίξουν οδηγώντας τους εργαζο-
μένους τους στην ανεργία. 

«Τηρήσαμε όλα τα μέτρα»
Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων εστίασης 

μέσω του κ Επιτροπίδη υπογραμμίζουν 
ότι όλο το προηγούμενο διάστημα συμ-
μορφώθηκαν πλήρως στα μέτρα της κυ-
βέρνησης και στα Πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ 
ενώ τονίζουν ότι θα μπορούσε και σε 
αυτή τη φάση να εφαρμοστούν πιο ήπια 
μέτρα όπως το κλείσιμο νωρίς το βράδυ 
και η λειτουργία με συγκεκριμένους πε-
ριορισμούς όπως αποστάσεις κ.α. 

Το οριστικό κλείσιμο έστω για έναν 
μήνα, όπως αναφέρουν  θα γονατίσει 
ακόμη περισσότερο τον κλάδο. 

«Ζητάμε άμεση βοήθεια και ρευστό-
τητα από το κράτος για να μπορέσουμε 
να ξανανοίξουμε τα καταστήματα μας», 
τονίζει μιλώντας για την επιστρεπτέα 
προκαταβολή, την οποία περίμεναν πολ-
λοί επαγγελματίες του κλάδου για να πά-
ρουν μια «ανάσα» και να ανταπεξέλθουν 
στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Επιπλέον, αναφέρεται σε ένα πάγιο 
αίτημα που υπήρχε και στο προηγούμενο 
lockdown, ζητώντας από την κυβέρνηση 
να επιδοτήσει εξ ολοκλήρου το ενοίκιο 
των επιχειρήσεων, για όσο διάστημα 
παραμείνουν κλειστές διεκδικώντας και 
μείωση του 40% του ενοικίου, έως και 
τον Απρίλιο.

Καίριο χτύπημα στην τοπική οικονομία φέρνουν τα νέα μέτρα 

Γυμναστήρια και εστίαση τα πρώτα 
θύματα των περιορισμών 

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



1331.10.2020

Χωρίς λάθη ολοκληρώθηκε η κατα-
βολή των αναδρομικών, ύψους 1,4 δισ., 
ευρώ σε περίπου 1 εκατ. συνταξιούχους.

Αναφορικά με τη δεύτερη, συμπλη-
ρωματική πληρωμή, από το υπουργείο 
Εργασίας επισημαίνουν πως μέχρι το τέ-
λος του έτους θα εξοφληθούν συνταξι-
ούχοι που πληρώθηκαν πρώτη φορά την 
κύρια σύνταξή τους μετά τον Ιούνιο του 
2015 και έως τον Φεβρουάριο του 2016.

Ειδικές περιπτώσεις
Όσον αφορά τις ειδικές περιπτώσεις 

συνταξιούχων που έλαβαν, κατά την 
πρώτη απονομή της σύνταξης, αναδρο-
μικά ποσά που αντιστοιχούσαν στο σύ-
νολο ή το τμήμα της περιόδου Ιουνίου 
2015-Μαΐου 2016, τα ποσά που παρα-
κρατήθηκαν και κρίθηκαν αντισυνταγ-
ματικά θα επιστραφούν στο σύνολό τους 
στο αμέσως επόμενο διάστημα, και μέχρι 
το τέλος του έτους, στους δικαιούχους. 
Θα υπάρξει δηλαδή και δεύτερη πληρω-
μή γι’ αυτή την κατηγορία δικαιούχων. 
Πρόκειται για συνταξιούχους που υπέ-
βαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά το 
2012 και πριν από τον Μάιο του 2016. 
Έλαβαν όμως για πρώτη φορά την ορι-
στική κύρια σύνταξή τους μέσα στο επί-
μαχο 11μηνο ή μετά από αυτό. Αν έλα-
βαν για πρώτη φορά τη σύνταξή τους 
μέσα στο 11μηνο, πήραν τώρα τμήμα 
των αναδρομικών που δικαιούνται και 
θα λάβουν τα υπόλοιπα έως το τέλος του 
έτους. Αντίστοιχα, θα λάβουν το σύνολο 
των αναδρομικών που αντιστοιχούν στο 
11μηνο έως τις 31 Δεκεμβρίου, εφόσον 
έλαβαν την οριστική τους σύνταξη μετά 
τον Μάιο του 2016.

Πλατφόρμα για τους κληρονόμους
Άλλη μια κατηγορία που θα λάβει τα 

αναδρομικά έως το τέλος του χρόνου θα 
είναι οι κληρονόμοι. Τον Νοέμβριο θα 
ξεκινήσουν οι e- αιτήσεις των κληρο-
νόμων των δικαιούχων-συνταξιούχων, 

που έχουν αποβιώσει μετά τον Ιούνιο του 
2015, σε ψηφιακή πλατφόρμα του e-Ε-
ΦΚΑ, και ακολούθως θα υπογραφεί και 
η σχετική εγκύκλιος που θα καθορίζει τη 
διαδικασία και το πλαίσιο της επιστροφής 
και αυτών των αναδρομικών ποσών.

Ανεξάρτητα από το αν έχει μεταβιβα-
στεί ή όχι η σύνταξη, οι κληρονόμοι θα 
λάβουν τα αναδρομικά που αντιστοιχούν 

στις περικοπές που είχε ο θανών, με αίτη-
ση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ 
που αναμένεται να ανοίξει στις αρχές 
Νοεμβρίου. Σύμφωνα με το υπουργείο 
Εργασίας, η αίτηση θα συνοδεύεται από 
ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, προκει-
μένου ο καθένας να παίρνει την ευθύνη 
όσων δηλώνει. Όλη η διαδικασία θα γίνει 
ηλεκτρονικά και χωρίς καμία αυτοπρό-

σωπη παρουσία.
Παράλληλα θα διεξάγεται και δειγ-

ματοληπτικός έλεγχος από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες Εκκαθάρισης και Πληρωμής 
Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ. Να σημειωθεί 
ότι αν ο συνταξιούχος είχε αποβιώσει 
πριν από τον Ιούνιο του 2015 και η σύ-
νταξή του είχε ήδη μεταβιβαστεί μέχρι τις 
11 Ιουνίου 2015 στη χήρα ή στον χήρο 
σύζυγο, τότε δεν τίθεται ζήτημα κληρο-
νομικού δικαιώματος επί των αναδρομι-
κών. Βέβαια, εάν η σύνταξη χηρείας που 
λαμβάνει ο επιζών σύζυγος ήταν πάνω 
από 1.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να υπο-
στεί εξ ιδίου δικαιώματος τις περικοπές 
που κρίθηκαν αντισυνταγματικές, τότε 
δικαιούται αναδρομικά, τα οποία και θα 
πληρωθεί μαζί με τη σύνταξή του, όπως 
και οι υπόλοιποι δικαιούχοι, χωρίς αίτη-
ση.

 
Το υπουργείο
Εν τω μεταξύ, η ηγεσία του υπουρ-

γείου Εργασίας έχει δρομολογήσει έναν 
νέο γύρο αναδρομικών στο τελευταίο 
δίμηνο του έτους, που θα αφορά περίπου 
550.000 συνταξιούχους.

Οι νέες αυξήσεις που έρχονται προκύ-
πτουν καταρχάς από την εφαρμογή των 
νέων συντελεστών αναπλήρωσης στις 
κύριες συντάξεις για όσους παλαιούς και 
νέους συνταξιούχους έχουν αποχωρήσει 
με περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλι-
σης. Αυξήσεις και αναδρομικά θα δοθούν 
τον Δεκέμβριο και θα έχουν συνολικό 
ύψος 460 εκατ. ευρώ. Τα αναδρομικά 
που έχουν συσσωρευτεί για 190.000 
συνταξιούχους που έχουν περισσότερα 
από 30 χρόνια ασφάλισης αφορούν του-
λάχιστον 14 μήνες. Η μέση αύξηση εκτι-
μάται γύρω στο 5%-6%, δηλαδή 70-80 
ευρώ/μήνα. Η μέγιστη μηνιαία αύξηση 
θα ανέλθει στα 252 ευρώ και θα αφορά 
συντάξιμες αποδοχές 3.500 ευρώ/μήνα 
και 40 έτη ασφάλισης.

Πρόκειται για συνταξιούχους που πληρώθηκαν πρώτη φορά κύρια σύνταξη 
το διάστημα Ιούνιο 2015 – Φεβρουάριο 2016

Έρχεται νέος γύρος 
για τα αναδρομικά τον Δεκέμβριο
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Με λίγες χιλιάδες ευρώ ίδια συμμετο-
χή και με πολλαπλάσια επιδότηση, εκα-
τομμύρια κτήρια σε ολόκληρη τη χώρα 
θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία μέσα 
από το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθ-
μισης που θα βρίσκεται σε εξέλιξη για 
πολλά χρόνια, ενώ οι ιδιοκτήτες τους θα 
κάνουν απόσβεστη των χρημάτων τους 
και θα εξοικονομήσουν χρήματα μειώ-
νοντας τις λειτουργικές δαπάνες.  

Το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» διαφέ-
ρει από τα προηγούμενα προγράμματα 
καθώς πέραν της αλλαγής κουφωμάτων, 
εγκατάστασης αερίου και ηλιακού θερ-
μοσίφωνα ή τεντών, προστίθεται μια ολο-
κληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης 
ενέργειας με εξωτερικές θερμοπροσό-
ψεις, θερμομόνωση δώματος, «έξυπνα» 
συστήματα φωτισμού, ψύξης-θέρμανσης 
και νερού κ.ά. Χαρακτηρστικό της μεγά-
λης ευκαιρίας για τους ιδιοκτήτες είναι 
ότι τα ποσοστά επιδότησης φτάνουν έως 
και 85%, ανάλογα με το εισόδημα και σε 
ειδικές περιπτώσεις για τις περιοχές της 
Δυτικής Μακεδονίας που βρίσκονται σε 
περιοχές απολιγνιτοποίησης, στο 95%. 
Στις περιοχές αυτές ανήκουν οι Δήμοι 
Κοζάνης, Βοϊου, Βελβεντού, Εορδαίας, 
Σερβίων, Φλωρίνης, Αμυνταίου, Πρε-
σπών, Μεγαλόπολης και Γορτυνίας.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι το 80% των 
ιδιοκτητών ακινήτων ανά την επικράτεια, 
το μέγιστο ύψος επιδοτούμενης δαπάνης 
είναι τα €50.000, ενώ ένας ιδιοκτήτης 
μπορεί να καταθέσει περισσότερες από 
μία αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 
€100.000. με ποσοστό επιδότησης 35% 
που ανεβαίνει έως και το 65% όσο μειώ-
νεται το εισόδημα ή και το 85% με βάση 
τους ειδικούς όρους. Στο «Εξοικονομώ – 
Αυτονομώ» καθιερώνονται και δύο πρό-
σθετες επιδοτήσεις ως μπόνους. Η πρώ-
τη με τον κωδικό «COVID-19 premium». 
περιλαμβάνει επιδότηση επιπλέον 10% 
για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν φέ-
τος και του χρόνου, ενώ η δεύτερη αφο-
ρά μεμονωμένα διαμερίσματα και μονο-
κατοικίες ενεργειακής κατηγορίας Η και 

Ζ, οι οποίες θα λάβουν επιδότηση επίσης 
10%, εφόσον αναβαθμιστούν στην ενερ-
γειακή κατηγορία Β. 

Οι αλλαγές στο πρόγραμμα
και οι επιλέξιμες κατοικίες
 Χιλιάδες θέσεις εργασίας και 

αυξημένοι τζίροι γαι τις επιχειρήσεις του 
οικοδομικού κλάδου, αναμένονται την 
επόμενη δεκαετία, από την υλοποίηση 
του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτο-
νομώ». 

Οι αλλαγές στο νέο πρόγραμμα αφο-
ρούν: στα εξής: α) Απλοποίηση των ει-
σοδηματικών κατηγοριών με διεύρυνση 
των ορίων, β) Ελάχιστη ενεργειακή απαί-
τηση-στόχος του νέου προγράμματος, γ) 
Αύξηση βασικού ποσοστού επιχορήγη-
σης, δ) Άρση του περιορισμού της μίας 
αίτησης ανά ωφελούμενο, ε) Επιλέξιμες 
κατοικίες ενεργειακής κατηγορίας Γ και 
κάτω, στ) Ανώτατος επιλέξιμος προϋπο-
λογισμός, ζ) Νέες επιλέξιμες παρεμβά-
σεις, η) Ελάχιστος ενεργειακός στόχος 

και θ) Κίνητρα για τις πολυκατοικίες.  
Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί 

επιλέξιμη, πρέπει να είναι νόμιμη, να 
μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα, να χρησι-
μοποιείται ως κύρια κατοικία. και να έχει 
καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού 
Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατη-
γορία χαμηλότερη ή ίση της Γ. Όσον αφο-
ρά στις αιτήσεις υπάρχουν τρεις τύποι. 
Η μία αφορά μεμονωμένο διαμέρισμα ή 
μονοκατοικία, πολυκατοικία τύπου Α και 
πολυκατοικία τύπου Β. 

Πώς με μερικές χιλιάδες ευρώ αυξάνεται η αξία του ακινήτου κατά δεκάδες χιλιάδες

Πόσα λεφτά θα λάβετε ως επιδότηση για  
να αναβαθμίσετε ενεργειακά την κατοικία σας

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ :  Λ Ο Υ Κ Α Σ  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Δ Η Σ 



1531.10.2020

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρί-
ζουν ότι η νομιμότητα της κατοικίας απο-
δεικνύεται βάσει οικοδομικής άδειας, 
ενώ η κύρια χρήση της κατοικίας που 
πρόκειται να αναβαθμιστεί ενεργειακά, 
πρέπει να αποδεικνύεται από τη φορο-
λογική δήλωση του χρήστη για τα 3 τε-
λευταία έτη με βάση το έτος αναφοράς. 
Η αίτηση για τις πολυκατοικίες τύπου Β, 

αφορά αποκλειστικά τις κοινόχρηστες 
παρεμβάσεις, ενώ η χρήση κατοικίας των 
διαμερισμάτων προκύπτει από το πρα-
κτικό της γενικής συνέλευσης σε συνδυ-
ασμό με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής 
Απόδοσης. 

Δικαιολογητικά 
 Η έγκαιρη συγκέντρωση των 

δικαιολογητικών αποτελεί το βασικό 
μέλημα του ιδιοκτήτη και του πολιτικού 

μηχανικού, στον οποίο θα αναθέσει την 
όλη διαδικασία της ενεργειακής αναβάθ-
μισης. 

 
Τα δικαιολογητικά έγγραφα θα υπο-

βάλλονται ηλεκτρονικά σε διαφορετικές 
φάσεις και είναι τα εξής:

1. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Από-
δοσης (ΠΕΑ), που θα εκδοθεί από τον 
ενεργειακό επιθεωρητή σε δυο στάδια 
της αίτησης.

2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή 
διαβατήριο του φυσικού προσώπου που 
κάνει την αίτηση ένταξης στο πρόγραμ-
μα.

3. Οικοδομική άδεια και πιστοποιη-
τικό τακτοποίησης (όπου έχει γίνει) του 
κτηρίου που πρόκειται να επιδοτηθεί για 
την ενεργειακή αναβάθμιση. 

4. Προσκόμιση του αποδεικτικού για 
το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) ή λογα-
ριασμός ρεύματος από τον πάροχο ηλε-
κτρισμού. 

5. Έντυπο με τις προτεινόμενες πα-
ρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης. 

6. Οικονομική προσφορά των υποψη-
φίων αναδόχων προμηθευτών και των 
εταιρειών με τις οποίες θα συνεργαστεί ο 
ιδιοκτήτης για την εκτέλεση των εργαα-
σιών που καλύπτονται από το πρόγραμ-
μα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ». 

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 
1599/1986 του προσώπου που αιτείται 
την ένταξη στο πρόγραμμα. 

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 
1599/1986 από τους συνιδιοκτήτες του 
ακινήτου. 

9. Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείω-
μα της Εφορίας. 

10. Το τελευταίο αντίγραφο φορολο-
γικής δήλωσης του ατόμου που θα υπο-
βάλει την αίτηση, εφόσον η συγκεκριμέ-
νη κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο. 
Στην περίπτωση πρόσφατης αλλαγής της 
χρήσης του ακινήτου, αν αυτή δεν απο-

δεικνύεται από το έντυπο 1 της φορολο-
γίας εισοδήματος, απαιτείται η κατάθεση 
υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 
για τη χρήση του κτηρίου ως κατοικία. 

11. Όταν δεν προσκομίζεται το απο-
δεικτικό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων, 
τότε πρέπει να κατατεθεί το έντυπο περι-
ουσιακής κατάστασης Ε9. 

12. Αν η κατοικία χρησιμοποιείται από 
συγγενή του ιδιοκτήτη (π.χ. τέκνο), τότε 
απαιτούνται κάποια επιπλέον έγγραφα 
για την αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα. 

13. Για τις κατοικίες που ενοικιάζο-
νται ή παραχωρούνται δωρεάν, απαιτεί-
ται αντίιγραφο του Εντύπου Ε2 για τα μι-
σθώματα ακινήτων, καθώς και υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενοίκου, 
ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ακίνη-
το ως κατοικία.

14. Για τις κατοικίες που χρησιμοποι-
ούνται από συγκύριο, απαιτείται η προ-
σκόμιση του εντύπου Ε1 της φορολογι-
κής δήλωσης, εφόσον το χρησιμοποιεί 
αυτός ως κατοικία.

   
Παράδειγμα 1 
Ιδιοκτήτης κατοικίας που διεκδικεί 

το ανώτατο ύψος του επιλέξιμου προϋ-
πολογισμού των €50.000, ανήκει στην 
εισοδηματική κατηγορία με το ανώτατο 
ποσοστό επιδότησης του 65% συν 10% 
το μπόνους λόγω covid-19 και 10% για 
premium ενεργειακό.Το ποσοστό της 
επιδότησης φτάνει στο 85%, που αντι-
στοιχεί σε €42.500 από τον συνολικό 
προϋπολογισμό των €50.000. Έτσι, το 
ποσό που πρέπει να βάλει από την τσέπη 
του, θα είναι €7.500. 

Παράδειγμα 2
Ιδιοκτήτης κατοικίας που ανήκει στην 

υψηλότερη εισοδηματική κατηγορία, 
τότε επιδοτείται για το 35% των δαπα-
νών. Κι αν συνυπολογιστούν και τα δύο 
μπόνους ( λόγω covid-19 και premium 

ενεργειακό) συνολικού ύψους 20% τότε 
ανεβαίνει στο 55%. Άρα, το ποσό της ενί-
σχυσης επί των €50.000 ευρώ διαμορ-
φώνεται στις €27.500 και  συνεπώς, πρέ-
πει να βάλει από την τσέπη του €22.500. 

Παράδειγμα 3
Ιδιοκτήτης κατοικίας με επιλέξιμο 

προϋπολογισμό εργασιών €30.000 και 
με επιδότηση 50% λόγω εισοδηματικής 
κατηγορίας (ατομικό εισόδημα μετα-
ξύ €20.000-€30.000 και οικογενειακό 
€30.000-€40.000), παίρνει το επιπλέον 
ποσοστό 10% λόγω Covid και 10% της 
ενεργειακής αναβάθμισης κατά 3 κατη-
γορίες. Το συνολικό ύψος της επιδότησης 
διαμορφώνεται στο 70% και συνεπώς, 
θα επιδοτηθεί με €21.000, οπότε η ίδια 
συμμετοχή θα είναι €9.000. 

Ποιες εργασίες επιδοτούνται 
Δαπάνες για: Αντικατάσταση κουφω-

μάτων, Μόνωση στέγης και ταράτσας, 
Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων, Συ-
στήματα ψύξης-θέρμανσης, Ηλιακός 
θερμοσίφωνας, Συστήματα σκίασης

Επιλέξιμες δαπάνες: Συστήματα ηλε-
κτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Σταθμού για 
ιδιοπαραγωγή (net metering), Συστήμα-
τα αποθήκευσης ενέργειας, εγκατάσταση 
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, Συστή-
ματα «Smart Home», κοινόχρηστες πα-
ρεμβάσεις (για πολυκατοικίες), αναβάθ-
μιση ασανσέρ, αναβάθμιση συστηματος 
φωτισμού 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων
ανά γεωγραφική περιφέρεια
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Τα εισοδηματικά κριτήρια του “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”

Περιφέρεια
Έναρξη υποβολής 

αιτήσεων

1. Κρήτη, 

30.11.2020Βόρειο Αιγαίο, 

Νότιο Αιγαίο

2. Ανατολική Μακεδονία 
02.12.2020

και Θράκη

3. Δυτική Μακεδονία 04.12.2020

4. Κεντρική Μακεδονία 07.12.2020

5. Θεσσαλία 09.12.2020

6. Ήπειρος 
11.12.2020

Ιόνια Νησιά

7. Αττική 14.12.2020

8. Στερεά Ελλάδα,
16.12.2020

Πελοπόννησος

9. Δυτικής Ελλάδα 18.12.2020

10. Πολυκατοικίες 11.01.2021
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«Ανάποδοι έλεγχοι» για τον εντοπισμό επίδοξων διακινητών. Δεκάδες συλλήψεις στη Θράκη

Η  ΕΛ.ΑΣ. «σφραγίζει» 
τους δρόμους προς τα σύνορα 

Ενίσχυση των αστυνομικών μπλόκων 
σε επαρχιακούς δρόμους της Θράκης έχει 
αποφασίσει η ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό 
και τη σύλληψη επίδοξων διακινητών 
μεταναστών. Η μέθοδος του «ανάποδου 
ελέγχου» για τη διακίνηση έχει αποδώ-
σει τα τελευταία χρόνια, όμως κρίθηκε 
ότι η αύξηση σε δυνάμεις για τόνωση των 
ελέγχων θα αποδώσει περισσότερο. 

Τα δύο περιστατικά του περασμένου 
Σαββάτου 24 του μήνα σε Ροδόπη και 
Καβάλα, στα οποία δύο αλλοδαποί οδη-
γοί αυτοκινήτων καταδιώχθηκαν από 
αστυνομικούς,  με συνέπεια ο ένας να χά-

σει τη ζωή του όταν έπεσε σε δέντρο και 
ο δεύτερος να πέσει πάνω σε κοπάδι πα-
ρασύροντας και σκοτώνοντας έξι πρόβα-
τα και έναν σκύλο, δείχνουν πόσο οι δια-
κινητές είναι αποφασισμένοι να φτάσουν 
στον προορισμό τους. Πιστεύουν ότι θα 
ξεφύγουν από τα αστυνομικά μπλόκα για 
να παραλάβουν ομάδες μεταναστών και 
έναντι αμοιβής να τους μεταφέρουν στη 
Θεσσαλονίκη. Παρ’ ότι δεν γνωρίζουν 
οδήγηση δεν σταματούν σε αστυνομικά 
μπλόκα και αναπτύσσουν μεγάλη ταχύ-
τητα για να ξεφύγουν, ενώ οι αστυνομι-
κές δυνάμεις τους καταδιώκουν. 

Οι αποκαλούμενοι «ανάποδοι έλεγ-
χοι» αφορούν δράσεις της ΕΛ.ΑΣ. σε 
αυτοκίνητα που κινούνται προς την ελ-
ληνοτουρκική μεθόριο. Εδώ και χρόνια 
έχει παρατηρηθεί πως το μεγαλύτερο 
μέρος της διακίνησης μεταναστών έχουν 
αναλάβει πρόσφυγες και μετανάστες που 
ζουν στην Ελλάδα και έχουν περάσει 
στην άλλη όχθη: αυτή των διακινητών, 
εκμεταλλευόμενοι τον πόνο και τη δυ-
στυχία ομοεθνών τους και κερδίζοντας 
μεγάλα χρηματικά ποσά. Έτσι γίνονται 
αυξημένοι έλεγχοι κυρίως στην Εγνατία 
οδό, όπου εντοπίζονται συχνά – πυκνά 

μετανάστες και πρόσφυγες να οδηγούν 
αυτοκίνητα κατευθυνόμενοι προς τον 
Έβρο. Παρ’ ότι η πλειοψηφία τους έχει 
νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα, παρατη-
ρείται πως δεν έχουν δίπλωμα οδήγησης 
και έτσι τα οχήματα ακινητοποιούνται. 
«Με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταφέρει 
να ματαιώσουμε αρκετές διακινήσεις 
μεταναστών  από τα σύνορα προς την 
ενδοχώρα. Οι μεταφορείς τους δεν φτά-
νουν στον προορισμό τους», είπε στην 
Karfitsa αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. στα σύ-
νορα επιβεβαιώνοντας την εφαρμογή της 
συγκεκριμένης μεθόδου ελέγχου.  

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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Οι ανάποδοι έλεγχοι είχαν τα τελευ-
ταία χρόνια αποτέλεσμα, ενώ δείχνουν 
πως οι διακινητές εξακολουθούν με 
κάθε τρόπο να προσπαθούν να φτάσουν 
σε  περιοχές των συνόρων για να παρα-
λάβουν  μετανάστες που έχουν περάσει 
τον ποταμό Έβρο και να τους οδηγήσουν 
συνήθως στη Θεσσαλονίκη.  

 
Από το άγνωστο οδικό δίκτυο 
Τους τελευταίους μήνες έχει πα-

ρατηρηθεί ότι οι επίδοξοι διακινητές, 
προκειμένου να μην εντοπίζονται και τα 
αυτοκίνητα  που οδηγούν να μην ακι-
νητοποιούνται ματαιώνοντας έτσι την 
παράνομη διακίνηση που έχουν οργανώ-
σει, ακολουθούν μικρούς αγροτικούς και 
επαρχιακούς δρόμους για να φτάσουν 
στις περιοχές των συνόρων. Σκοπεύουν 
με τον τρόπο αυτό να μην γίνονται αντι-
ληπτοί από τις διωκτικές αρχές οι οποίοι 
μέχρι πρότινος είχαν επικεντρώσει τους 
ελέγχους αυτού του είδους σε μεγάλους 
αυτοκινητόδρομους, ειδικά στην Εγνατία, 
όπως και στο  εθνικό δίκτυο.  

«Βλέποντας την εξέλιξη αυτή ενι-
σχύσαμε τους ελέγχους στο επαρχιακό 
οδικό δίκτυο και στα ορεινά χωριά. Αυξή-

θηκαν τα μπλόκα στους δρόμους για τον 
εντοπισμό των επίδοξων διακινητών», 
συμπλήρωσε ο ίδιος αξιωματικός της 
αστυνομίας που έχει γνώση της οργά-
νωσης των συγκεκριμένων ελέγχων. Οι 
περιοχές όπου έχουν αναπτυχθεί περισ-
σότερο τέτοιοι έλεγχοι είναι οι δρόμοι της 
Καβάλας και της Ροδόπης, που ακολου-
θούνται από τα δίκτυα των διακινητών. 
Οι δύο συγκεκριμένοι νομοί ενισχύθηκαν 
σε αστυνομικές δυνάμεις ειδικά για την 
αντιμετώπιση της διακίνησης μετανα-
στών.  

Ενδεικτικό των αποτελεσμάτων είναι 
πως τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου 
έχουν ήδη ακινητοποιηθεί από τις αστυ-
νομικές δυνάμεις επτά οδηγοί που από 
τις αρχές εκτιμάται ότι ήταν επίδοξοι δι-
ακινητές. Είναι όλοι μετανάστες ή πρό-
σφυγες που έχουν νόμιμη διαμονή στην 
Ελλάδα. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
ακινητοποιούνται επειδή οδηγούν χω-
ρίς άδεια οδήγησης. Σε μία περίπτωση 
στην Αλεξανδρούπολη ο οδηγός είχε 
και δύο πλαστές άδειες οδήγησης. Στο 
περιστατικό με τον 30χρονο Σύρο που 
συνελήφθη στον επαρχιακό δρόμο Κρυ-
ονερίου – Βουνοχωρίου Καβάλας το αυ-
τοκίνητο που οδηγούσε ήταν κλεμμένο 
και οι πινακίδες πλαστές. Πέραν του ότι 
και ο ίδιος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο 30χρο-
νος προσπαθώντας να ξεφύγει από τους 
αστυνομικούς που τον καταδίωκαν έπε-
σε πάνω στο κοπάδι σκοτώνοντας έξι 
πρόβατα και έναν σκύλο. Την ίδια ημέρα 
στον δρόμο Κομοτηνής – Φαναρίου, αλ-
λοδαπός τα στοιχεία του οποίου παραμέ-
νουν άγνωστα προκειμένου να ξεφύγει 
από τους αστυνομικούς  έχασε τον έλεγ-
χο και έπεσε σε δέντρο με συνέπεια να 
χάσει τη ζωή του. 

Η απόδοση και των συγκεκριμένων 
ελέγχων, αλλά και η προσπάθεια των 
επίδοξων διακινητών να ακολουθήσουν 
άγνωστους δρόμους επιβεβαιώνεται και 
από τα περιστατικά του Σεπτεμβρίου. 
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. 
όλο το μήνα απασχόλησαν 17 περιπτώ-
σεις οδηγών που κινούνταν προς τον 
Έβρο χωρίς να έχουν δίπλωμα. Οι περισ-
σότεροι εντοπίστηκαν σε ορεινούς δρό-
μους της Ροδόπης, όπως στο δρόμο Νέας 
Σάντας – Δερείου, Ίμερου – Ξυλαγανής, 
Αρριανών – Νέας Σάντας. Σε τρεις περι-
πτώσεις βρέθηκε ότι τα αυτοκίνητα  ήταν 
κλεμμένα και σε μία απ’ αυτές επιπλέον 
είχαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.
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Η συμπεριφορά των διακινητών που καταφέρνουν και 
παραλαμβάνουν ομάδες μεταναστών και προσφύγων από τα 
σύνορα με σκοπό να τους μεταφέρουν στη Θεσσαλονίκη, πα-
ραμένει η ίδια. Δεν σταματούν στα αστυνομικά μπλόκα, ανα-
πτύσσουν μεγάλη ταχύτητα καταδιωκόμενοι από αστυνομικές 
δυνάμεις και επειδή δεν γνωρίζουν οδήγηση πολλές φορές 
ακινητοποιούνται λόγω ατυχήματος. Δυστυχώς σε ορισμένες 
περιπτώσεις με νεκρούς και τραυματίες διακινούμενους.  

Το  ενδιαφέρον των αστυνομικών ελέγχων είναι πάντα 
επικεντρωμένο σε αυτές τις περιπτώσεις, παρά την ενίσχυ-
ση των «ανάποδων ελέγχων» στο επαρχιακό ορεινό δίκτυο. 
Αυτό φαίνεται και από την αύξηση στις συλλήψεις διακινητών 
στην περιοχή της Θράκης σε σχέση με τους προηγούμενους 
μήνες. Συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο η αστυνομία συνέλαβε 
49 διακινητές που μετέφεραν 804 μετανάστες και πρόσφυγες 
προς το εσωτερικό της χώρας. Τον Αύγουστο είχαν συλληφθεί 
37 διακινητές με 728 μετανάστες, ενώ τον Ιούλιο 31 διακινη-
τές με 346 μετανάστες και πρόσφυγες. «Είναι φανερή η αύξη-
ση της διακίνησης, όπως και η ένταση των ελέγχων από την  
πλευρά της ΕΛ.ΑΣ.», έλεγαν τοπικοί παράγοντες της Θράκης. 
Βέβαια οι αριθμοί αυτοί υπολείπονται κατά πολύ τους αντί-
στοιχους του 2019. Συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του 2019 
είχαν συλληφθεί στη Θράκη 56 διακινητές  και 1.446 μετα-
νάστες και πρόσφυγες και τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου 36 

διακινητές και 1.124 μετανάστες.  
Πληροφορίες πάντως από τις συνοριακές αρχές έλεγαν 

στην Karfitsa ότι η πίεση στη γραμμή των συνόρων είναι 
μεγάλη, σχετικά μεγαλύτερη απ’ ότι το περσινό διάστημα. 
Η καταγραφή αυτή γίνεται με  βάση τις αποτροπές εισόδου 
μεταναστών και προσφύγων που κάνει η αστυνομία και τα 
αριθμητικά δεδομένα των οποίων δεν δημοσιοποιούνται. Οι 
αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. όταν μιλούν για αποτροπές αναφέρο-
νται στις ενέργειες που γίνονται στην ελληνική πλευρά των 
συνόρων,  προκειμένου να μην παραβιάσουν τα σύνορα ομά-
δες  που είναι έτοιμες  να περάσουν καθοδηγούμενες από δι-
ακινητές. Οι αποτροπές το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί 
και με τη χρήση των ηχητικών μέσων που προκαλούν πανικό 
και αναγκάζουν τις ομάδες των διακινούμενων να απομακρύ-
νονται από τα σημεία των συνόρων.  

Έγκυρες πηγές έλεγαν πως πέραν των ηχοβολιστικών ση-
μάτων και των φωτεινών που χρησιμοποιούνται τη νύχτα, οι 
συνοριακοί της ΕΛ.ΑΣ. ζήτησαν να προμηθευτούν και μεγά-
λους ανεμιστήρες για να προκαλείται τεχνητή ανεμοθύελλα. 
Ήδη έχει γίνει παραγγελία στον στρατό για να κατασκευα-
στούν τέτοια μηχανήματα, παρόμοια με αυτά που χρησιμοποι-
ήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης του Μαρτίου για την απο-
μάκρυνση των δακρυγόνων.  

Το βάρος παραμένει στην οργανωμένη διακίνηση 
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Πρωτοφανής καθυστέρηση σε υπόθεση ιατρικού λάθους – Ορίστηκαν 16(!) 
πραγματογνώμονες

Δεκαπέντε χρόνια ταλαιπωρίας 
τα δικαστήρια 

Αγωγή αποζημίωσης για ιατρικό λά-
θος σύρεται στα πολιτικά δικαστήρια 
της Θεσσαλονίκης επί 15 χρόνια! Μόλις 
πριν λίγες ημέρες δικάστηκε σε δεύτερο 
βαθμό και οι φόβοι των συγγενών του 
ανθρώπου τους που έχει πεθάνει τον 
Ιανουάριο του 2003 είναι μήπως συ-
νεχιστεί η παρελκυστική τακτική και τα 
επόμενα χρόνια. «Αυτό είναι αρνησιδικία 
και συμβαίνει κυρίως στις αγωγές με ια-
τρικά λάθη», υποστηρίζει μιλώντας στην 
Karfitsa ο συνήγορος της οικογένειας 
Χρόνης Χατζημιχαήλ. 

Η αγωγή κατατέθηκε το 2005, δύο 
χρόνια μετά τον θάνατο του 60χρονου 
δικηγόρου, όμως για να δικαστεί σε 
πρώτο βαθμό χρειάστηκε να περάσουν… 
έξι χρόνια, καθώς οι γιατροί – πραγ-
ματογνώμονες που διορίζονται από τα 
δικαστήρια αρνούνται να κάνουν πραγ-
ματογνωμοσύνες, είτε με αποποίηση 
είτε με αδιαφορία. Όμως τα δικαστήρια, 
παρά τις παραιτήσεις εξακολουθούν να… 
διορίζουν πραγματογνώμονες. Στη συ-
γκεκριμένη υπόθεση μέχρι να δικαστεί η 
υπόθεση στο Πολιτικό Εφετείο Θεσσαλο-
νίκης την περασμένη εβδομάδα, διορί-
στηκαν 16 γιατροί – πραγματογνώμονες, 
από τους οποίους μόνον ο ένας δέχτηκε 
και συνέταξε πραγματογνωμοσύνη, ενώ 
ένας εκ των διορισθέντων ήταν… νεκρός. 
Διαπιστώθηκε δηλαδή ότι δεν αντικατα-
στάθηκε ποτέ το όνομά του από τους κα-
ταλόγους των πραγματογνωμόνων.  

«Θεωρούμε πλέον ότι υπάρχει αφε-
νός αρνησιδικία, αφετέρου παράνομη – 
στα όρια του αξιόποινου – συμπεριφορά 
των διορισθέντων ιατρών επιφυλασσό-
μενοι όλων των νομίμων δικαιωμάτων 
μας», αναφέρουν στην αίτησή τους για 
να δικαστεί η υπόθεση, η χήρα και οι δύο 
κόρες του άτυχου δικηγόρου. «Έχουν 
περάσει 17 και πλέον χρόνια από τον 
θάνατο του στενού συγγενή μας και 15 
χρόνια από την άσκηση της αγωγής μας, 
χωρίς μέχρι σήμερα να ικανοποιηθούν οι 
νόμιμες και ουσιαστικά βάσιμες αξιώσεις 
μας, παρά την έκδοση από το 2011 της 

πρωτόδικης απόφασης, η οποία μας δι-
καιώνει», συμπληρώνουν την αίτηση. 

 
Αδιαφορούν 
Πέραν όμως των γιατρών – πραγμα-

τογνωμόνων που αρνούνται τον διορι-
σμό τους, πολλοί μάλιστα σημειώνεται 
ότι αδιαφορούν και δεν προσέρχονται 
καν για να δηλώσουν την αποχή τους, 
εντύπωση προκαλεί η συμπεριφορά των 
ίδιων των δικαστηρίων τα οποία αντί να 
επιβάλλουν μέτρα διορίζουν ξανά και 
ξανά γιατρούς, γνωρίζοντας πως δεν 
πρόκειται να διενεργήσουν πραγματο-
γνωμοσύνη. «Δεν είναι λογικό να πράξει 
έτσι οποιοσδήποτε πραγματογνώμονας. 
Κινδυνεύει να διαγραφεί από τον κα-
τάλογο. Να κληθεί από το δικαστήριο 
και να αδιαφορήσει; Δεν μπορούμε να 
το διανοηθούμε», είπε στην Karfitsa 
ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης 
Πραγματογνωμόνων Παναγιώτης Στα-
μίρης δείχνοντας έκπληκτος πώς σε μία 
υπόθεση δεν εμφανίστηκαν πολλοί των 
διορισθέντων πραγματογνωμόνων.  

Αυτό φαίνεται και από την πορεία της 
υπόθεσης στο Πολιτικό Εφετείο Θεσσα-
λονίκης, μετά την έφεση που ασκήθηκε 
απ’ όλες τις πλευρές για την απόφαση 
του 2011. Η υπόθεση εισάγεται στο Εφε-
τείο το 2014 για να εξεταστεί η αγωγή. 
Το δικαστήριο διορίζει δύο πραγματο-
γνώμονες, οι οποίοι πάλι αρνούνται είτε 
με αποποίηση είτε επειδή δεν εμφανίστη-
καν. «Επαναφέρουμε την υπόθεση και το 
2017 το δικαστήριο βγάζει νέα απόφαση 
για άλλους δύο πραγματογνώμονες. Και 
οι δύο αποποιούνται τον διορισμό. Την 
επαναφέρουμε πάλι με ασφαλιστικά και 
το 2018 διορίζονται άλλοι δύο που επί-
σης αποποιούνται. Ο ένας δεν εμφανίζε-
ται καν. Το ίδιο έγινε και το 2019 μέχρι 
που ζητήσαμε να δικαστεί η υπόθεση», 
περιέγραψε στην Karfitsa ο κ. Χατζημι-
χαήλ. Και όλες αυτές οι διαδικασίες γί-
νονται με την οικογένεια να επιβαρύνεται 
διαρκώς έξοδα για τα ασφαλιστικά που 
απαιτούν την εκ νέου εισαγωγή της υπό-
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θεσης. 
Πάντως ο νομοθέτης έχει προβλέψει τις επιπτώσεις των πραγ-

ματογνωμόνων σε περίπτωση που δεν δεχτούν τον διορισμό τους. 
Σύμφωνα με το άρθρο 189 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας οι 
πραγματογνώμονες που αρνούνται τον διορισμό τους διώκονται 
για απείθεια. «Ο διοριζόμενος πραγματογνώμονας είναι υποχρε-
ωμένος να δεχτεί την εντολή που του ανατέθηκε, αν είναι δημόσι-
ος υπάλληλος ή ασκεί νόμιμα επιστήμη, τέχνη ή επάγγελμα που 
η γνώση τους κρίνεται αναγκαία για την ενέργεια της πραγματο-
γνωμοσύνης. Αν αδικαιολόγητα, κατά την κρίση εκείνου που τον 
διόρισε, δεν δεχτεί την εντολή, τιμωρείται για απείθεια κατά τις 
διατάξεις του ποινικού κώδικα», αναφέρεται στο σχετικό άρθρο.  

Ωστόσο στην περίπτωση της συγκεκριμένη υπόθεσης ιατρι-
κού λάθους για κανέναν από τους πραγματογνώμονες που είχαν 
διοριστεί δεν κινήθηκε διαδικασία είτε τιμωρίας είτε διαγραφής 
από τους καταλόγους της Εισαγγελίας. «Τα προβλήματα με τους 
πραγματογνώμονες συμβαίνουν συνήθως στις ιατρικές υποθέ-
σεις», σημειώνει ο συνήγορος της οικογένειας. «Οι γιατροί είτε 
είναι πολυάσχολοι, είτε αποφεύγουν, είτε είναι γνωστοί των για-
τρών που εμπλέκονται», υπογράμμισε ο κ. Χατζημιχαήλ.  

Στις πολιτικές υποθέσεις οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες, 
ωστόσο ποτέ δεν φτάνουν σε τόσο μεγάλο διάστημα όπως η συ-
γκεκριμένη. Ενδεικτικό είναι μάλιστα πως το τελευταίο διάστημα 
ειδικά οι πολιτικές και αστικές υποθέσεις ολοκληρώνονται άμεσα. 
Πρόσφατα δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη, για διαφορές σε εταιρία, 
εξέδωσε απόφαση μέσα σε διάστημα 14 ημερών, προκαλώντας 
έκπληξη σε δικαστές και δικηγόρους. Το πρόβλημα των καθυστε-
ρήσεων στην έκδοση αποφάσεων θέτουν διαρκώς τα τελευταία 
χρόνια οι δικηγόροι όλης της χώρας, τονίζοντας ότι σε τέτοιες πε-
ριπτώσεις οι υποθέσεις φτάνουν στα όρια της αρνησιδικίας.  

συνέντευξη

100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ κι ενώ τα κρούσματα του Covid-19 συνεχώς και αυ-
ξάνονται, πολλοί επιδημιολόγοι και επιστήμονες σε όλο τον κόσμο, συγκρί-
νουν πολλά σημερινά γεγονότα με εκείνα της πανδημίας του 1918 – 19 την 
«Ισπανική γρίπη» που αποδεκάτισε 50 ή σύμφωνα με άλλες πηγές 100 εκα-
τομμύρια ανθρώπους! Οι αναφορές του Τύπου στην Ελλάδα του 1918 ανα-
δημοσιεύουν μια παλιά ασπρόμαυρη φωτογραφία της Gardian στην οποία 
φαίνονται άνδρες και γυναίκες να φορούν όπως και σήμερα ιατρικές μάσκες.

Οι ομοιότητες της ισπανικής γρίπης της κατάρας του 20ου αιώνα με τη 
σημερινή πανδημία είναι πάρα πολλές και είναι ωφέλιμο να γνωρίζουμε τι 
συνέβη τότε πριν 100 χρόνια ακριβώς, στην πρώτη μεγάλη πανδημία, που 
πολλοί την παρομοίασαν με την φονική μαύρη πανώλη του Μεσαίωνα. Η 
ασθένεια προκλήθηκε πάλι από τη μετάλλαξη του ιού Η1Ν1 και είχε τα συ-
μπτώματα μιας κοινής γρίπης. Αρχικά οι γιατροί δεν κατάλαβαν ότι είχαν να 
κάνουν με μια φονική πανδημία και δεν πρότειναν κανένα προληπτικό μέτρο. 
Η ασθένεια μόλυνε κυρίως νεαρά άτομα και πολλά από αυτά πέθαιναν μέσα 
σε ένα 24ωρο. Χωρίς αντιβιοτικά τότε και χωρίς υποδομές και κατάλληλους 
χώρους νοσηλείας, εν μέσω του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, η πανδημία θέρισε 
ολόκληρες κοινότητες, ειδικά στις πιο απομακρυσμένες και φτωχές περιοχές.

Στην Ευρώπη πολλές χώρες είχαν επιβάλλει λογοκρισία για την ασθένεια 
λόγω του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, με αποτέλεσμα να κρύβουν την έξαρση 
της πανδημίας, ενώ αντίθετα στην Ισπανία που διατηρούσε στάση ουδετερό-
τητας, ο Τύπος έδινε πιο ρεαλιστική εικόνα της ασθένειας, με αποτέλεσμα η 
νόσος να ονομαστεί «Ισπανική γρίπη».

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ακρόπολις» το πρώτο κρούσμα της Ισπα-

νικής γρίπης στην Ελλάδα, αναφέρεται στις 31 Ιουλίου 1918 στην Πάτρα και 
ο πρώτος θάνατος λίγες μέρες μετά στην Αθήνα. Το δεύτερο κύμα της γρίπης 
κορυφώθηκε τον Οκτώβριο, τον μήνα που καταγράφηκαν και τα περισσότερα 
θύματα παγκοσμίως. Ένα τηλεγράφημα του Διοικητού της Δυτικής Μακεδο-
νίας αναφέρει ότι η «επιδημία ενέσκηψεν εις άπασα την περιφέρεια και οι 
κάτοικοι αποθνήσκουν καθ’ εκάστην κατά δεκάδας, ιδίως εις τας περιφέρειας 
Γρεβενών, Σερρών, Καστοριάς και Γαιλαρίων». 

H Ισπανική γρίπη ήταν ιός που εξελισσόταν σε βαριά πνευμονία και ο κό-
σμος χωρίς αντιβιοτικά και χωρίς φάρμακα έχανε ανυπεράσπιστος τη ζωή 
του κατά χιλιάδες κάθε μέρα.  Όπως και σήμερα με τον Covid-19 έτσι και τότε, 
η χρήση μάσκας, ήρθε για πρώτη φορά στο προσκήνιο, ως μέτρο προστασίας. 
Και τότε, όπως και σήμερα, σε περιόδους έξαρσης, η μάσκα ήταν υποχρεωτι-
κή. Και τότε, όπως και σήμερα, υπήρχαν αρνητές της μάσκας.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Όσο τα κρούσματα ανεβαίνουν και αυξάνο-
νται, πρέπει όλοι να πειθαρχήσουμε στις υποδείξεις των ιατρών επιστημόνων 
και να φοράμε μάσκα παντού. Να κρατούμε τις αποστάσεις μεταξύ μας, να 
τηρούμε σχολαστικά τους κανόνες προσωπικής υγιεινής και να περιορίσουμε 
στο ελάχιστο τις επαφές μας. Το καμπανάκι στη Θεσσαλονίκη ήχησε ήδη από 
τις αρχές Οκτωβρίου, ύστερα από έρευνα του Α.Π.Θ. στην οποία διαπιστώθη-
κε ραγδαία αύξηση συγκέντρωσης του κορονοϊού κατά 500% στα λύματα 
της πόλης (!) που σημαίνει ότι ο ιός κυκλοφορεί ανάμεσά μας, παντού. Οι 
τελευταίες μετρήσεις των κρουσμάτων στην πόλη το επιβεβαιώνουν και γι’ 
αυτό είναι απαραίτητη η προσοχή και η ατομική ευθύνη όλων μας, χωρίς κα-
μία αναστολή… 

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...
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Στην υπόθεση του 60χρονου δικηγόρου που 
πέθανε συνέπεια των προβλημάτων καρδιάς που 
αντιμετώπιζε σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλο-
νίκης στις 10 Ιανουαρίου 2003, τελικά μόνον 
ένας πραγματογνώμονας από τους 16 που διορί-
στηκαν, συμπεριλαμβανομένου και του νεκρού, 
συνέταξε έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Στην 
υπόθεση όμως έχει προσκομιστεί βίντεο που ου-
σιαστικά αντικατέστησε την πραγματογνωμοσύ-
νη που έλειπε. Σε αυτό εμφανίζεται σε συνέδριο 
καρδιολογίας που γίνεται στη Θεσσαλονίκη λίγες 
ημέρες μετά τον θάνατο του 60χρονου, ένας εκ 
των γιατρών που εμπλέκονται να παραδέχεται ότι 
έγινε λάθος εκτίμηση.  

«Το δικαστήριο μόρφωσε την άποψη ότι υπήρ-
ξε έντονη διαφωνία μεταξύ των θεραπόντων ια-
τρών, για τη μέθοδο που έπρεπε να ακολουθηθεί 
με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος, χωρίς 
να ζητηθεί μία Τρίτη άποψη ειδικού που εφάρμοζε 
στεντ», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην πρω-
τόδικη απόφαση. Στην απόφαση μεταφέρονται τα 
λόγια του γιατρού στο συνέδριο και συγκεκριμένα 
ότι «πιστεύω σε αυτόν τον ασθενή αν η ενδοπρό-
θεση έμπαινε ήδη από το πρώτο 24ωρο πιθανώς 
αυτή τη στιγμή να ήταν μαζί μας», συμπληρώνο-

ντας ότι «επιμέναμε στην συντηρητική αγωγή». 
Το δικαστήριο στην απόφασή του στηρίχτη-

κε στο συγκεκριμένο βίντεο. «Ο ένας γιατρός σε 
συνέδριο παραδέχεται ότι στη συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση υπήρχε καθυστέρηση να μπουν τα στεντ. 
Υπάρχει στο βίντεο που είχαμε περιλάβει από την 
αρχή στις προτάσεις μας», υπογραμμίζει ο κ. Χα-
τζημιχαήλ τονίζοντας πως από την αρχή υπήρχαν 
όλα τα στοιχεία στη διάθεση του δικαστηρίου.  

Ο 60χρονος είχε διακομιστεί από τους συγ-
γενείς του στο νοσοκομείο Παπανικολάου από 
τις 28 Δεκεμβρίου 2002, όμως μετά τη διάγνω-
ση για τα προβλήματα που είχε με διαχωρισμό 
αορτής, έκριναν οι συγγενείς του ότι έπρεπε να 
νοσηλευτεί στην ιδιωτική κλινική. Εκεί εισήχθη 
στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όμως στη συ-
νέχεια νοσηλεύτηκε σε κανονικό δωμάτιο, μέχρι 
να παρουσιάσει επιπλοκές να επανεισαχθεί στην 
Εντατική αφού κρίθηκε ότι πρέπει να τοποθετη-
θεί στεντ και να μην ακολουθηθεί συντηρητική 
αγωγή. Όπως αναφέρεται στην απόφαση του Πο-
λιτικού Πρωτοδικείου παρ’ ότι η επέμβαση με την 
τοποθέτηση στεντ ήταν επιτυχημένη ο ασθενής 
είχε επιβαρυνθεί και έχασε τη ζωή του στις 10 Ια-
νουαρίου.  

Η ομολογία που οδήγησε στην απόφαση 
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Το «Αγόρι που Σφυρίζει» στη Ναυαρίνου και οι συνεχείς βανδαλισμοί 

Τα... βάσανα ενός αγάλματος!
«Κάποιο άγαλμα που μ’ είδε με θυ-

μήθηκε και τον πόνο μου να ακούσει δεν 
αρνήθηκε»… λέει ο στίχος του γνωστού 
τραγουδιού του Γιάννη Πουλόπουλου. 
Εάν, όμως, είχε φωνή το άγαλμα «Το 
Αγόρι που Σφυρίζει», το οποίο στέκει 
εδώ και χρόνια στο κέντρο της πλατείας 
Ναυαρίνου, σίγουρα θα έλεγε στους θεσ-
σαλονικείς πιο ενδιαφέρουσες και πιο 
πονεμένες προσωπικές του ιστορίες.

    ‘Αλλωστε, το συγκεκριμένο άγαλ-
μα τους τελευταίους μήνες έχει περάσει 
πολλά ...βάσανα και έχει υποστεί αμέ-
τρητους βανδαλισμούς από άγνωστους 
δράστες. Τι μουτζουρώθηκε από κά-
ποιους, τι άλλοι έγραψαν συνθήματα 
ομάδων πάνω στο κορμί του με σπρέι, τι 
του πέταξαν μπλε και κόκκινες μπογιές, 
ενώ πρόσφατα του φόρεσαν μέχρι και 
ψάθινο καπέλο. 

    Το «Αγόρι που Σφυρίζει» είναι ένα 
ορειχάλκινο άγαλμα του γλύπτη Νικόλα 
Παυλόπουλου που φιλοτεχνήθηκε από 
το 1960 και λίγα χρόνια αργότερα βρέ-
θηκε στη μέση ενός συντριβανιου (χωρίς 
νερό εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα) 
σε μία από τις κεντρικότερες πλατείες της 
Θεσσαλονίκης. Είναι ένα αγόρι στην προ-
εφηβική ηλικία, ανέμελο που ορθώνει το 
ανάστημα του, σφυρίζει και ταυτόχρονα 
ουρεί, ανακυκλώνοντας το νερό στο μι-
κρό συντριβάνι της πλατείας Ναυαρίνου 
και η ιδέα θυμίζει το άγαλμα των Βρυ-
ξελλών, το γνωστό Μάνεκεν Πις, που σή-
μερα αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο της 
πρωτεύουσας του Βελγίου.

    Αυτό το «αγόρι» πριν λίγες ημέ-
ρες άγνωστοι του έκοψαν και έβαψαν με 
κόκκινο χρώμα το γεννητικό του όργανο, 
ενώ οι βάνδαλοι δεν σταμάτησαν εκεί. Σε 
επόμενο χρόνο του «μαύρισαν» με μπο-
γιά τα μαλλιά και τα μάτια και ακολού-
θως έγραψαν στο στήθος του το όνομα 
της ποδοσφαιρικής ομάδας που υπο-
στηρίζουν. Κάτοικοι αλλά και περαστικοί 
από την περιοχή συχνά - πυκνά ανεβά-
ζουν φωτογραφίες του στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης με τους βανδαλισμούς 
των αγνώστων και το άγαλμα γρήγορα 

γίνεται δημοσιογραφικό θέμα.
    Να «προστατευτούν», όσο είναι δυ-

νατόν, από βανδαλισμούς και καταστρο-
φές όχι μόνο το άγαλμα αλλά επίσης ο 
αρχαιολογικός χώρος του Ανακτόρου 
του Γαλέριου και ο πλάτανος που υπάρ-

χει στην περιοχή ηλικίας 310 ετών και 
έχει κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο της 
φύσης, ζητά ο πρόεδρος του Σωματείου 
Φίλοι του Ιστορικού Κέντρου της Θεσ-
σαλονίκης, Ακης Λαζάρου, με δηλώσεις 
του στην εφημερίδα «K», προσθέτοντας 

πως το τελευταίο διάστημα οι βανδαλι-
σμοί του «αγοριού» είναι ολοένα και πιο 
συχνοί.

    «Να λειτουργήσει το συντριβάνι, 
χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν θα 
ξανά υποστεί το άγαλμα βανδαλισμό, 
από τη στιγμή που άγνωστοι βανδάλισαν 
μέχρι και το «Φεγγαράκι» που βρίσκεται 
μέσα στα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου. 
Επιπλέον, ένα συνεργείο να ασχολείται 
με αυτά τα θέματα και να υπάρχει φύλα-
ξη του χώρου και περιπολίες. Ας μπουν 
κάμερες, άλλωστε πρόκειται για μία πε-
ριοχή, ένα τετράγωνο, που είναι αρχαιο-
λογικός χώρος», τονίζει ο κ.Λαζάρου.

    Ο δήμος Θεσσαλονίκης μετά από 
κάθε νέο περιστατικό βανδαλισμού και 
κυρίως μετά από αναρτήσεις πολιτών 
προχωρά στην αποκατάσταση και τον 
καθαρισμό του μπρούτζινου αγάλματος, 
ωστόσο ο περιβάλλον χώρος του συντρι-
βανιού χρήζει άμεσης επισκευής, καθα-
ρισμού και φυσικά επαναλειτουργίας.

Δίδυμα αγάλματα, 
διαφορετικές ζωές (!)
 Κι όμως πανομοιότυπο άγαλμα με 

αυτό της Θεσσαλονίκης υπάρχει και στην 
κεντρική πλατεία της πόλης των Τρικά-
λων. Η διαφορά είναι πως αυτό της πλα-
τείας Ναυαρίνου έχει γίνει viral για τους 
συνεχείς βανδαλισμούς που υφίσταται, 
ενώ ο «δίδυμος» αδελφός του, που 
φτιάχτηκε από τον ίδιο γλύπτη λίγα χρό-
νια αργότερα, είναι γνωστός για την …
ομορφιά του και την καλοσυντηρημένη 
ζωή του.  

    Η αγάπη των Τρικαλινών προς 
το δικό τους άγαλμα είναι τόσο μεγάλη 
που του έχουν δώσει και υποκοριστικό: 
ο Νικολάκης. Σε αντίθεση με της Θεσσα-
λονίκης που δεν απέκτησε ποτέ όνομα.  
Ο Νικολάκης κατασκευάστηκε το 1961-
62 και από τότε βρίσκεται στην κεντρι-
κή πλατεία και κοσμεί τη λιμνούλα των 
Τρικάλων, μαγνητίζοντας τα βλέμματα 
και συγκεντρώνοντας αμέτρητα φωτο-
γραφικά κλικ. 

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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Αγωνία Τζιτζικώστα να μην υπάρξει 
«χαμένη γενιά»

Οικογενειακές στιγμές και συγκίνηση 
για την Έλενα Ράπτη 

Το «Θ» του Κ. Ζέρβα στην Π.τ.Δ. 
Κ. Σακελλαροπούλου

Η πολύ επιβαρυμένη επιδημιολογική εικόνα 
της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Κεντρικής 
Μακεδονίας, έχει δημιουργήσει κλίμα μεγάλης 
ανησυχίας στους πολίτες, ιδιαίτερα όμως στους 
αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν να 
διαχειριστούν αυτή τη πολύ δύσκολη κατάσταση 
που έχει δημιουργήσει, το πιο επιθετικό σε δια-
σπορά, δεύτερο κύμα της πανδημίας. Στην πρώτη 
γραμμή επικινδυνότητας βρίσκονται οι ηλικιωμέ-
νοι και τα άτομα με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό. 
Ωστόσο, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
Απόστολος Τζιτζικώστας εκφράζει μια εύλογη 
ανησυχία ώστε να μην δημιουργηθεί μια ολόκλη-
ρη «χαμένη γενιά» όπως είναι ο χαρακτηρισμός 
που έχει αποδώσει. Ο Περιφερειάρχης εξηγεί, πως 
εάν δεν τηρηθούν από τους πολίτες τα μέτρα και 
συνεχίσει την αυξητική της πορεία η πανδημία, με 
αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική η λήψη μέτρων 
με χαρακτηριστικά lockdown, τότε η πρώτη που 
θα χτυπηθεί θα είναι η οικονομία και εξαιτίας της 
οικονομίας μια ολόκληρη γενιά θα ζει μέσα στην 
ανεργία, την οικονομική αβεβαιότητα, χωρίς να 
μπορεί να υλοποιήσει τους στόχους και τα όνειρα 
της λόγω της πανδημίας. Αυτή τη γενιά ο κ. Τζιτζι-
κώστας την χαρακτηρίζει χαμένη. Ο Περιφερειάρ-
χης τονίζει πως δεν πρέπει να επιστρέψουμε να 
γίνει αυτό, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης.

Γενέθλια είχε η αδελφή της Έλενας Ράπτη. Η 
βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ, μαζί με την οι-
κογένεια της γιόρτασαν αυτή την ιδιαίτερη ημέρα 
στο πατρικό τους σπίτι. Η Έλενα Ράπτη συγκινή-
θηκε καθώς ξεφυλλίζοντας ένα άλμπουμ φωτο-
γραφιών της μητέρας της μαμάς βρήκε μια παλιά 
φωτογραφία που είναι η ίδια μωρό και η αδελφή 
της η Αντιγόνη της κάνει παρέα. Όπως αναφέρει σε 
ανάρτηση της στο Facebook ή βουλευτής «κάπως 
έτσι ξεκίνησαν όλα και γίναμε αχώριστες! Δόξα Τω 
Θεώ αρκετά χρόνια μετά  κουβαλάμε στην ψυχή 
μας την ίδια αγνή αγάπη». 
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Καράογλου - Κυμπουρόπουλος 
για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις

Πρωτοβουλία Α. Πάνα 
για το Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου 

Θετικός στον Covid 19 ο Μπακογλίδης 
κόντρα στον Δ. Καλαμαριάς

Σύμμαχο στον αγώνα που δίνει για μια κοινωνία χωρίς 
διακρίσεις βρήκε στο πρόσωπο του Υφυπουργού Εσω-
τερικών (Μακεδονίας - Θράκης) Θεόδωρο Καράογλου, 
ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ Στέλιος Κυμπουρόπουλος. Ο 
υφυπουργός υποδέχθηκε τον κ. Κυμπουρόπουλο στο 
γραφείο του στο Διοικητήριο, όπου μεταξύ άλλων συζή-
τησαν για τις αναπτυξιακές προοπτικές της Βόρειας Ελ-
λάδας. Ο Θεόδωρος Καράογλου κατέστησε σαφές στον 
Ευρωβουλευτή, ότι συντάσσεται μαζί του στη μάχη για 
μια κοινωνία που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους. 
Αυτό που τονίζει ο κ. Καράογλου στέλνοντας παράλληλα 
και ένα σημαντικό μήνυμα είναι, πως «αποτελεί εθνικό 
χρέος να σταθούμε δίπλα σε περήφανους ανθρώπους 
που δεν παλεύουν μια ζωή, αλλά ζουν μια ζωή της πά-
λης».

Δράση στήριξης και ανάδειξης του πλούσιου σε ιστο-
ρία πολιτισμού της Χαλκιδικής έχει αναλάβει ο τοπικός 
βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Απόστολος Πάνας. Ο κ. Πάνας 
επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο  Πολυγύρου και 
ξεναγήθηκε στους χώρους του από τον  Πρόεδρο της 
Εταιρείας Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου.

Ο Βουλευτής Χαλκιδικής, έχει προβεί σε σειρά πρω-
τοβουλιών για την πλήρη λειτουργία του μουσείου ,ώστε 
να αναδειχθεί σε σημαντικό σημείο αναφοράς σε ολό-
κληρο το Νομό Χαλκιδικής και τις όμορες περιοχές, με 
στόχο την ανάδειξη του πολιτισμού της. Αυτή τη στιγμή 
το Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου λειτουργεί τις τέσ-
σερις από τις επτά ημέρες της εβδομάδας.

Η είδηση πως ο πρώην δήμαρχος Καλαμαριάς και 
επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Θεοδόσης 
Μπακογλίδης, διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό προ-
κάλεσε μία αναπάντεχη «κόντρα» ανάμεσα στη διοίκηση 
και την αντιπολίτευση. Ο κ. Μπακογλίδης, με ανακοίνωση 
του, έκανε γνωστό πως νοσεί από covid-19, κατηγορώ-
ντας παράλληλα τη διοίκηση του δήμου ότι δε σέβεται 
θέματα υγείας, επιλέγοντας μέσω δημοσιευμάτων να τον 
λασπολογεί και να τον δυσφημεί προκειμένου να καλύ-
πτει την ανεπάρκεια της στην επίλυση των προβλημάτων 
της Καλαμαριάς. Η απάντηση ήρθε από τον δήμαρχο, 
Γιάννη Δαρδαμανέλη, ο οποίος χαρακτήρισε ντροπή να 
λέγονται αισχρές αναλήθειες περί λασπολογίας και δυ-
σφήμισης από τον κ.Μπακογλίδη και να τονίζει πως ένα 
ανθρώπινο θέμα υγείας χρησιμοποιείται για μικροπολιτι-
κή και άγονη αντιπολιτευτική στάση, μέσα από τους φρα-
στικούς χειρισμούς του. Ο κ.Δαρδαμανέλης εύχεται, στην 
ίδια ανακοίνωση, περαστικά από καρδιάς στον κ.Μπακο-
γλίδη και το ίδιο ευχόμαστε κι εμείς! 

Ένα ιδιαίτερο δώρο, που θα της θυμίζει την παρουσία 
της στην πόλη, χάρισε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κων-
σταντίνος Ζέρβας, στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατε-
ρίνα Σακελλαροπούλου, στην τελετή εγκαινίων έκθεσης 
στην Casa Bianca με θέμα «Οι στρατιωτικοί Άγιοι του Βυ-
ζαντίου». Της δώρισε ένα «Θ» το λογότυπο του δήμου 
Θεσσαλονίκης που φιλοτέχνησε ο γλύπτης και ζωγράφος 
Κωστής Γεωργίου. Λίγη ώρα αργότερα, της χάρισε κατά 
τη διάρκεια γεύματος το βιβλίο του «Λεύκες ή Χαμαίρω-
πες;». Αλλωστε ο κ.Ζέρβας ποτέ δεν πηγαίνει σε συνα-
ντήσεις με άδεια χέρια. Πριν από περίπου ένα μήνα κατά 
την επίσκεψη του στο προεδρικό μέγαρο της είχε χαρίσει 
ένα φουλάρι για το λαιμό και ένα βιβλίο από το Τελλό-
γλειο Ίδρυμα Τεχνών. 
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Μόνιμη στέγη για το «Πέρασμα 
στο Φως» ψάχνει ο Στ. Καλαφάτης 

Συνωστισμός τα … μεσάνυχτα

«Παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές και 
μόνιμο γεφύρι της παγκόσμιας κοινότητας με τον 
Οικουμενικό Χριστιανισμό» χαρακτήρισε την  ψη-
φιακή έκθεση «Πέρασμα στο Φως», ο κ. Σταύρος 
Καλαφάτης, Γενικός Γραμματέας της Κοινοβου-
λευτικής Ομάδας της Ν.Δ. και Ταμίας της Διακοι-
νοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ) σε 
δηλώσεις του κατά την επίσκεψη με συναδέλφους 
Βουλευτές μέλη της Δ.Σ.Ο. στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών. Ο κ. Καλαφάτης τόνισε πως μέσα από 
την ψηφιακή κιβωτό «δίνεται η ευκαιρία σε πάρα 
πολλούς να βιώσουν την μοναδική εμπειρία και 
τη θρησκευτική κατάνυξη του Αγίου Όρους. Είναι 
πολύ σημαντικό πως με τη χρήση της νέας τεχνο-
λογίας, δίνεται η δυνατότητα και σε γυναίκες να 
βιώσουν αυτήν την μοναδική εμπειρία».

Ο Σταύρος Καλαφάτης κάνοντας λόγο για μια 
έκθεση, μόνιμο γεφύρι της παγκόσμιας κοινότη-
τας με τον Οικουμενικό Χριστιανισμό και δίνοντας 
συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία, έδωσε και 
την είδηση. Σε συνομιλία που είχε με τον υπεύ-
θυνο σχεδιασμού και συντονιστή του έργου της 
Αθωνικής Ψηφιακής Κιβωτού κ. Κωνσταντίνο 
Πατσέα, τόνισε ότι θα επιδιώξει μετά το ταξίδι της 
στον κόσμο, η έκθεση να φιλοξενηθεί και να βρει 
μόνιμη στέγη λόγω εγγύτητας με το Άγιον Όρος, 
στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, τη Θεσσαλο-
νίκη.

Αγχώθηκαν αν θα ...προλάβουν να πάνε στα 
σπίτια τους πριν τις 00:30, οπότε και επιβάλλονται 
τα πρόστιμα για απαγόρευση κυκλοφορίας στους 
δρόμους, ορισμένοι δημοτικοί σύμβουλοι του δή-
μου Θεσσαλονίκης στην τελευταία συνεδρίαση 
που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι 
συζητήσεις άλλωστε είναι πολύωρες και τραβούν 
έως τα ξημερώματα. Από τον πρόεδρο του δημοτι-
κού συμβουλίου, Δρόσο Τσαβλή και τον δήμαρχο, 
Κωνσταντίνο Ζέρβα, δόθηκε η διαβεβαίωση πως 
θα χορηγηθούν βεβαιώσεις σε όσους βρίσκονται 
εκτός σπιτιού, ώστε να μην έχουν προβλήματα με 
το νόμο. Πάντως, λίγη ώρα αργότερα και όταν οι 
δημοτικοί σύμβουλοι ...ξέχασαν πως θα πρέπει να 
«τρέξουν» τη διαδικασία και «κρατούσαν» ένα 
σωρό θέματα προς συζήτηση το σχόλιο του κ.Τσα-
βλή ήταν ενδεικτικό: «Εγώ το έχω πάρει απόφα-
ση… θα φύγω το πρωί από εδώ»! 
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Επίσημο γεύμα τεσσάρων Θυμήθηκε το εορταστικό

… ποίημα η Βούλα

Διάκριση για Σαουλίδη

Βάφηκε μπλε το Δ. Πυλαίας – Χορτιάτη 
ελέω ΟΗΕ 

Πρόταση στον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, 
Απόστολο Τζιτζικώστα, να παρακαθίσει στο γεύμα με την 
πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, 
απηύθυνε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος 
Ζέρβας. Λόγω των αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλ-
λων στο γεύμα, που είχε έναν πιο προσωπικό χαρακτή-
ρα, παρακάθισαν μόλις τέσσερα άτομα και μεταξύ αυτών 
ήταν και ο περιφερειάρχης. Ο κ.Ζέρβας επέλεξε να τον 
προσκαλέσει στο πλαίσιο της καλής, μεταξύ τους, συνερ-
γασίας. ‘Οσο για το μενού; Ήταν ξεχωριστό και περιελάμ-
βανε πιάτα εμπνευσμένα από τη βυζαντινή κουζίνα, την 
οποία επιμελήθηκε ο αγιορείτης μοναχός Επιφάνιος. 

Στα μπλε «βάφτηκε» το δημαρχείο Πυλαίας - Χορ-
τιάτη στο Πανόραμα συμμετέχοντας στην πανευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία «Φωτίζουμε την Ευρώπη με το Μπλε των 
Ηνωμένων Εθνών». Ο δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη είναι 
μέλος του Δικτύου SDG 17 (επίσημου Φορέα του ΟΗΕ για 
την προώθηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του 
Οργανισμού στην Ελλάδα) και σε αυτό το πλαίσιο φωτα-
γωγήθηκε με το μπλε φως το δημαρχιακό μέγαρο. 

Το ποίημα που έλεγε ως κοριτσάκι κατά τη διάρκεια 
της γιορτής για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 
θυμήθηκε η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Βούλα 
Πατουλίδου. Και το ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης αποδεικνύοντας πως η αγάπη για την πατρίδα 
είναι διαχρονική και ολοένα δυναμώνει. Το ποίημα που 
επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους 
η κ.Πατουλίδου και το είχε πει στην Α’ δημοτικού, όπως 
η ίδια αποκάλυψε, ήταν η «Σημαία». «Της πατρίδας η ση-
μαία έχει χρώμα γαλανό και στη μέση χαραγμένο έναν 
κάτασπρο σταυρό»… και φυσικά η ανάρτηση συνοδεύ-
τηκε από μια φωτογραφία με τη γαλανόλευκη σημαία να 
κυματίζει.

Μία τιμητική θέση στην Κριτική Επιτροπή των Best 
City Awards 2020, που στόχο έχουν να βραβεύσουν 
καινοτόμα έργα που έχουν υλοποιηθεί από περιφέρειες, 
δήμους και επιχειρήσεις προκειμένου οι πόλεις να είναι 
ευφυείς, αειφόρες και οικονομικά βιώσιμες, κατέλαβε ο 
αντιδήμαρχος του δήμου Νεάπολης - Συκεών, Αντώνης 
Σαουλίδης. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής επελέγησαν 
με κριτήριο το επαγγελματικό και επιστημονικό τους 
υπόβαθρο, καθώς και την εμπειρία και εξειδίκευσή τους 
σε συνάφεια με το αντικείμενο των βραβείων. Οι υποψη-
φιότητες για τις Καλύτερες Πόλεις θα κατατεθούν μέχρι 
τις 6 Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα αναδειχθούν οι νικη-
τές. Από τη Θεσσαλονίκη στην κριτική επιτροπή συμμε-
τέχει, πέραν του κ.Σαουλίδη, ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ και 
δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Πρό-
εδρος της επιτροπής αξιολόγησης είναι ο πρόεδρος της 
ΚΕΔΕ και δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου.
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Θανατική ποινή: Που εφαρμόζεται ακόμη 
και τι προβλέπει

Θανατική ποινή η Ποινή του Θανάτου ονομάζεται η επιβολή από το 
κράτος, μέσω της δικαιοσύνης, ποινής με  την οποία  ο κατηγορού-
μενος για κάποιο έγκλημα- εξαιρετικά σοβαρό στις περισσότερες 
περιπτώσεις- καταδικάζεται σε θάνατο και εκτελείται. Σήμερα στην 
παγκόσμια έννομη τάξη υπάρχουν 54 χώρες που διατηρούν τη θανα-
τική ποινή, 36 που ναι μεν προβλέπεται από τους νόμους τους αλλά 
στην πράξη έχουν πολλά χρόνια να την εφαρμόσουν, καθώς και 105 
οι οποίες την έχουν καταργήσει. Επίσης, η συχνότητα και το εύρος των 
εγκλημάτων για τα οποία εφαρμόζεται η θανατική ποινή παρουσιά-
ζει μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών που την εφαρμόζουν. Στις 
περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες που την διατηρούν εφαρμόζεται 
μόνο για ειδεχθή εγκλήματα ενώ υπάρχουν χώρες που την εφαρμό-
ζουν ακόμα και για μοιχεία, για εγκυμοσύνη εκτός γάμου ή ακόμα και 
σε ομοφυλόφιλους.   Στην Κίνα, η οποία κατέχει τα πρωτεία και μάλι-
στα δε δίνει και ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των θανατοποινιτών, 
έγιναν περισσότερες από 550 εκτελέσεις το 2014, στη Σαουδική Αρα-
βία 90, ενώ στην Ιαπωνία μόλις 3.
   Σε παγκόσμιο επίπεδο η τάση τα τελευταία χρόνια είναι να καταργη-
θεί η θανατική ποινή, χωρίς όμως να λείπουν και οι εξαιρέσεις όπου 
χώρες που την έχουν καταργήσει εξετάζουν το να την επαναφέρουν. 
Διεθνώς υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων γύρω από το εάν η ύπαρ-
ξη της θανατικής ποινής βοηθάει ή όχι στη μείωση της εγκληματικό-
τητας. Ακόμα και επιστημονικές έρευνες αδυνατούν να προσδώσουν 
μια ξεκάθαρη εικόνα γύρω από το ζήτημα καθώς υπάρχουν έντονες 
διαφορές από χώρα σε χώρα κυρίως λόγω κοινωνικοοικονομικών 
και θρησκευτικών παραγόντων. Πολύ σημαντικό επιχείρημα εναντίον 
της θανατικής ποινής αποτελεί το ότι εάν μετά από κάποια εκτέλε-
ση ο καταδικασθείς αποδειχθεί πως ήταν αθώος (κάτι το οποίο έχει 
συμβεί ουκ ολίγες φορές) δεν υπάρχει κανένας τρόπος επανόρθωσης. 
Αντίθετα οι υπέρμαχοι της θανατικής ποινής υποστηρίζουν πως μόνο 
έτσι επιτυγχάνεται η δίκαια τιμωρία σε δράστες ειδεχθών εγκλημάτων 
στους οποίους μάλιστα αποκλείεται κάθε δυνατότητα μελλοντικής δι-
άπραξης παρόμοιας σοβαρότητας εγκλημάτων.
Στον ευρωπαϊκό χώρο, όλες οι χώρες με εξαίρεση τη Λευκορωσία, 
έχουν προχωρήσει στην κατάργηση της θανατικής ποινής. Στις Ηνω-
μένες Πολιτείες της Αμερικής, υπάρχουν διαφορές στην πρόβλεψη ή 
στην εφαρμογή της ανάλογα με την πολιτεία. Σε άλλες πολιτείες  προ-
βλέπεται και  εφαρμόζεται, σε άλλες προβλέπεται αλλά έχει πολλά 
χρόνια που δεν εφαρμόζεται, ενώ σε κάποιες έχει καταργηθεί. 

Στην Ελλάδα η Θανατική Ποινή υπήρχε σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της 
ιστορίας, ήδη από τα αρχαία χρόνια. Είναι γνωστή άλλωστε η ιστορία 
του Σωκράτη ο οποίος καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε πί-
νοντας το κώνειο.
Στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, μετά το 1821, συνεχίστηκε η εφαρ-
μογή της θανατικής ποινής, κυρίως με τη μέθοδο του τουφεκισμού 
και σπανιότερα με αποκεφαλισμό σε γκιλοτίνα. Ωστόσο μετά τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο μειώθηκε πολύ η εφαρμογή της. Η τελευταία 
εκτέλεση έγινε το 1972. Ο τελευταίος θανατοποινίτης που εκτελέ-
στηκε ήταν ο Βασίλης Λυμπέρης, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τους 
φόνους τεσσάρων μελών της οικογένειας του. Έκτοτε, παρ’ όλο που 
προβλέπονταν από το νόμο δεν εφαρμόστηκε ξανά.
Η επίσημη κατάργηση της θανατικής ποινής στην Ελλάδα έγινε με το 
νόμο 2172/1993, και επικυρώθηκε στην αναθεώρηση του συντάγμα-
τος το 2001.

*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθηνών

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Τ Ζ Ι Ν Α  Α Λ Ε Ξ Α Κ Η *

Η διαμαρτυρία των φωτορεπόρτερς στην Π.τ.Δ.

Τηλεπικοινωνία με παιδιά Ρομά από 
τη Θεσσαλονίκη είχε η Ν. Κεραμέως 

Rapid test ο αντιδήμαρχος Οικονομικών 

Στην επίσκεψή της στον Άγιο Δημήτριο, ανήμερα της εορτής του 
Πολιούχου,  η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπού-
λου δεν βρήκε απέναντί της φωτορεπόρτερς. Λίγα λεπτά πριν την άφιξή 
της, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, οι φωτορεπόρτερς των ειδησεογραφικών 
πρακτορείων, ελληνικών  και ξένων, αποφάσισαν σε ένδειξη διαμαρ-
τυρίας να κατεβάσουν τις φωτογραφικές μηχανές τους. Νωρίτερα, οι 
οργανωτές της επίσκεψης, όποιοι και αν ήταν τελικά αυτοί, αποφάσισαν 
να επιτρέψουν την παρουσία των φωτορεπόρτερς σε απόσταση… χιλιομέτρου από το σημείο της άφιξης της 
Προέδρου στην Εκκλησία. «Για λόγους ασφαλείας από τον κορωνοϊό», είπαν οι αστυνομικοί, όταν οι ίδιοι λίγη 
ώρα νωρίτερα αδιαφορούσαν για τη μαζική άφιξη των ιεραρχών και τα χειροφιλήματα χωρίς μάσκα φυσικά, ανε-
ξάρτητα εάν εκείνη την ώρα δεν εκτελούσαν τα  ιερατικά τους καθήκοντα. Και έτσι τους επέτρεψαν να φωτογρα-
φίσουν το αυτοκίνητο της Προέδρου. Επίσης οι αστυνομικοί μετέφεραν στους φωτορεπόρτερς, απαγορεύοντας 
να πλησιάσουν, ότι στον ιερό ναό επιτρεπόταν η είσοδος μόνον 47 ατόμων και δεν μπορούσαν να παραστούν 
άλλοι, λόγω περιορισμών για τον κορωνοϊό. Ήταν άραγε αυτοί οι ίδιοι αστυνομικοί που έβλεπαν νωρίτερα τους 
εκατοντάδες πιστούς να συρρέουν στο ναό, παραβιάζοντας κάθε μέτρο προστασίας που έχει αποφασιστεί; 

Η διαμαρτυρία έκανε αίσθηση και η ίδια η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με την ευαισθησία που τη διακρίνει, 
όπως έχει αποδείξει, πλησίασε την επόμενη μέρα φωτορεπόρτερς και τεχνικούς τηλεοράσεων εξηγώντας την 
ένταση των στιγμών. Ασφαλώς και για την γκάφα της απομάκρυνσης των ανθρώπων της ενημέρωσης δεν φταίει 
ούτε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ούτε κανείς εκ των ανθρώπων της Προεδρίας. Ανεξάρτητα αν η ίδια η κυρία 
Σακελλαροπούλου της χώρας ανέλαβε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, προχωρώντας σε μία απλή πράξη 
που την τιμά ως άνθρωπο.  

Φταίει η «ευαισθησία» ορισμένων εκπροσώπων των… αρχών, που δεν έχουν αντιληφθεί ούτε τον δικό τους 
ρόλο, ούτε των φωτορεπόρτερς και των υπολοίπων ανθρώπων της ενημέρωσης. Και το φαινόμενο δεν είναι 
πρώτη φορά που συμβαίνει. Αν όμως συνεχιστεί, διαμαρτυρίες όπως αυτές θα επαναληφθούν. Και θα παίρνουν 
διαστάσεις. 

Ποιος αντιδήμαρχος έσπευσε να κάνει το rapid test από το κλιμάκιο 
του ΕΟΔΥ στη Θεσσαλονίκη; Ο Μιχάλης Κούπκας! Ο αντιδήμαρχος Οικο-
νομικών του κεντρικού δήμου βρέθηκε στο παραλιακό μέτωπο και ...τσι-
μπήθηκε ώστε να γίνει η δειγματοληψία. Το αποτέλεσμα του τεστ ήταν 
αρνητικό και το αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από μία σέλφι που ανέβασε στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ωστόσο πως η διάθεση για την 
αντιμετώπιση του κορονοϊού παραμένει σταθερά θετική και υπεύθυνη.

Μπορεί η υπουργός Παιδείας να βρίσκεται σε κα-
θεστώς απομόνωσης μετά τη διάγνωση που την θέλει 
θετική στον SARS-CoV-2, ωστόσο, η δουλειά δεν στα-
ματά για την ίδια. Με την βοήθεια της τεχνολογίας και 
με το γνωστό πλέον εργαλείο της τηλεδιάσκεψης, η 
κυρία Νίκη Κεραμέως είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει 
με τον Παναγιώτη, την Αγάπη, τον Ραφαήλ, την Ιωάννα, 
την Ειρήνη, τον Αντώνη και τον Γιώργο, παιδιά Ρομά του 
«Φάρου του Κόσμου», μαθητές Δημοτικού. Με έδρα τον 
Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκη οι μικροί μαθητές από τον 
«Φάρο του Κόσμου» παρουσίασαν στην υπουργό τα 
βραχιολάκια που έφτιαξαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Κώδικα, στα οποία έγραψαν το όνομά τους 
κωδικοποιημένο με αλληλουχία χρωματιστών χαντρών 
ως συμβόλων δυαδικών ψηφίων. Η κ. Κεραμέως δή-
λωσε τη στήριξη της στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και τις 
νέες τεχνολογίες για τους μαθητές. Έδωσε συγχαρητήρια 
στους εθελοντές εκπαιδευτικούς, στο Φάρο του Κόσμου, 
στην Eduact, στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Αθηναγόρα, 
αλλά πάνω από όλα στα ίδια τα παιδιά! 

karfitsomata
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Η πεταλούδα μας οδηγεί 
σε ελεύθερους δρόμους

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ
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Η ΠΟΛΥΣΧΙΔΗΣ ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ

Η Δανάη Παπαδημητρίου αποφοίτησε από τη νομική του ΑΠΘ αλλά αυτό δεν την εμπόδισε στο να ασχοληθεί με επιτυχία με το τραγούδι, την υποκρι-
τική και το χορό. Εδώ και λίγο καιρό κυκλοφόρησε το πρώτο ελληνόφωνο τραγούδι της «η Πεταλούδα». 

Από την Λάρισα στην Θεσσαλονίκη, όπου 
σπούδασες Νομική στο ΑΠΘ. Τι ήταν αυτό που 
σε ώθησε να ασχοληθείς με το τραγούδι; Το 
τραγούδι υπήρχε στην ζωή μου από την γέννη-
σή μου. Μουρμούριζα και τραγουδούσα διαρ-
κώς στο σπίτι, στον δρόμο και στο αυτοκίνητο. 
Μπορώ να πω πως ήταν το διάλειμμά μου μέσα 
στην καθημερινότητα. Η μελέτη τραγουδιών με 
έκανε να ξεφεύγω και να ισορροπώ ψυχικά από 
την πίεση και το στρές της νομικής. Νομίζω πως 
η ενασχόληση μου με την μουσική ήρθε τελείως 
φυσικά και αβίαστα. Ήταν μια εσωτερική ανάγκη 
που έπρεπε να εξωτερικευθεί και να βρεί διέξο-
δο. Όσο καταπίεζα αυτή μου την πλευρά, έκρυ-
βα ένα μέρος του εαυτού μου. Αποφάσισα να ζώ 
ολόκληρη και να υποστηρίζω αυτό που είμαι. 

Ποιες άλλες καλλιτεχνικές φόρμες νομί-
ζεις ότι μπορούν να σε εκφράσουν; Λατρεύω 
τον χορό και δεν χάνω ευκαιρία να χορέψω ακό-
μη και αν ο χώρος είναι περιορισμένος. Είναι μια 
μορφή έκφρασης που μου ταιριάζει απόλυτα και 
αφήνει την ψυχή μου ελεύθερη. Έκανα μαθήμα-
τα χορού και ρυθμικής γυμναστικής από μικρή 

ηλικία. Πέρυσι παρακολούθησα μαθήματα υπο-
κριτικής στο Θεσσαλικό θέατρο και ήρθα κοντά 
με κείμενα που με άγγιξαν πολύ και διεύρυναν 
τα εκφραστικά μου μέσα. Το να «παίζεις» στην 
σκηνή και να είσαι ψυχικά και σωματικά ένας 
άλλος χαρακτήρας είναι υπέροχο συναίσθημα. 
Ζεις πολλές ζωές και βιώνεις καταστάσεις που 
ενδεχομένως στην αληθινή ζωή να μην ζούσες. 

Ποιοι είναι οι συντελεστές του τραγουδιού; 
”H πεταλούδα” που κυκλοφόρησε πριν από δυο 
εβδομάδες περίπου είναι το πρώτο μου ελληνό-
φωνο τραγούδι σε δικούς μου στίχους και μου-
σική. Την ενορχήστρωση υπογράφει ο Γιάννης 
Δαμιανίδης.
Στο κομμάτι έπαιξαν :
Πιάνο : Γιάννης Δαμιανίδης
Τύμπανα : Αλέξης Αρχοντής
Μπάσο : Δημήτρης Γιαλαμάς
Κιθάρα : Βαλάντης Καπουρελάκος
Τρομπόνι : Μιχάλης Καρανίκος
Τρομπέτα : Γιάννης Οικονομίδης

Ποιος συμβολισμός υπάρχει στους στίχους 
του τραγουδιού; “H πεταλούδα” αποτελεί σύμ-

βολο στο τραγούδι. Είναι ένα πλάσμα που με-
ταμορφώνεται μέχρι να αποκτήσει την τελική 
μορφή του και να φτάσει στο τέλος του, στον 
σκοπό του. Όλοι μας αλλάζουμε καθημερινά. 
Οι προσλαμβάνουσες επιδρούν στον τρόπο που 
ζούμε και βιώνουμε την εξέλιξη. Η πεταλούδα 
ακολουθεί την δική της προσωπική πορεία με 
τον δικό της ρυθμό και αφήνεται στο ταξίδι. Αυτό 
καλούμαστε να κάνουμε κι εμείς. Οι ρυθμοί της 
καθημερινότητας είναι ασθματικοί αλλά δεν 
πρέπει η βιασύνη να μας εμποδίζει να απολαύ-
σουμε το « εδώ και τώρα». Η στιγμή μας ανήκει 
και αξίζει να την ζούμε με πληρότητα, αγάπη, 
θετικότητα και ελευθερία.

Aν σκεφτείς κάποια στιγμή να αξιοποιή-
σεις το πτυχίο της νομικής, με ποιον τομέα θα 
ήθελες να ασχοληθείς; Θα ήθελα να ασχολη-
θώ με τον τομέα των πνευματικών δικαιωμά-
των καθώς πιστεύω ότι είναι ζωτικής σημασίας. 
Έχοντας διπλή ιδιότητα, πιστεύω ότι μπορώ να 
αφουγκραστώ καλύτερα τους δημιουργούς, τις 
ανάγκες και τις αγωνίες τους.
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The Media
RAKA SKG

▶ Είδε η Τσιμτσιλή το σαλόνι 
της Kim Catral στο πανάκρι-
βο διαμέρισμά της στη Νέα 
Υόρκη και δεν της άρεσε.  
Στις αντιδράσεις του πάνελ 
απάντησε «Εντάξει για το δικό 
μου γούστο δεν είναι ωραίο».   
Εν τω μεταξύ, σχετικά με το 
δικό της γούστο, δεν θέλετε 
να ξέρετε πώς ήταν ντυμένη 
την ώρα που τα έλεγε αυτά.  
Καρναβαλάκι στο πνεύμα 
του Halloween ένα πράμα.  
Στιλίστες δεν υπάρχουν εκεί 
στον Alpha;

▶ Γλυκές αναμνήσεις ξυπνάει η σειρά «Τα καλύτερά μας 
χρόνια» της ΕΡΤ και αποδεικνύει πως όταν το κρατικό κανάλι 
θέλει, μπορεί να βρίσκεται έτη φωτός μπροστά στη μυθο-
πλασία.  Με αξιολογότατους συντελεστές, ένα απολαυστικό 
καστ και ένα σενάριο που δεν είναι τραβηγμένο από τα 
μαλλιά, στοχεύει στο συναίσθημα και πετυχαίνει απόλυτα.  
Με την ευχή να μην μας απογοητεύσει στην πορεία, ας μείνει 
μακριά από τις υπερβολές των άλλων ελληνικών σειρών 
που βασίζουν το σενάριο σε ακρότητες για να κεντρίσουν το 
ενδιαφέρον του κοινού και τελικά πετυχαίνουν το ακριβώς 
αντίθετο: Να το κουράζουν.

▶ Είδε η Κατερίνα Καινούριου 
τον εαυτό της στο μόνιτορ και 
μάλλον της φάνηκε ότι δεν 
αποκαλύπτει αρκετά, οπότε 
διέκοψε την εκπομπή για να 
πάει να αλλάξει.  Όπως σου 
το λέω!  Το δήλωσε κιόλας.  
«Δεν μ’ αρέσουν αυτά που φο-
ράω… Πάω ν’ αλλάξω».  Και 
πήγε κι έβγαλε όσα μπορούσε 
να βγάλει, οριακά για να μην 
αλλάξει κατηγορία καταλ-
ληλότητας η εκπομπή και 
επέστρεψε ευχαριστημένη από 
τον εαυτό της.  Τι βλέπουμε, και δεν τραβάμε τα  μαλλιά μας!

▶ Ή που διαβάζουν τη στήλη μας οι παραγωγές των reality 
και των talent shows ή που πιάνει το «μάτι» μας και από κει 
που γράφαμε ότι είναι λίγο κοροϊδία με τόσο συνωστισμό 
στα πλατό, χωρίς μάσκες να μην υπάρχει ούτε ένα κρούσμα 
covid-19, αυτή την εβδομάδα σε δύο απ’ αυτές τις εκπομπές 
χτύπησε ο ιός.  Το Just the 2 of us και το Big Brother.  Αλλά 
και πάλι ένα «προαίσθημα» ότι πολύ γρήγορα θα ξεπερα-
στούν οι δυσκολίες και θα συνεχιστούν απρόσκοπτα το έχω, 
όσο να πεις.

Αυτήν την εβδομάδα δανείζομαι μία φωτογραφία από το αρχείο του φωτογράφου Γρηγόρη Μαναβίδη που ήταν σχε-
δόν κάθε βράδυ στους χώρους διασκέδασης τις πολύ καλές εποχές αλλά και στα καμαρίνια των τραγουδιστών.Εδώ 
στο καλοκαίρι του 2004 με τον Νίκο Βέρτη στην πρώτη σαιζόν σαν ηγέτης του σχήματος στο καλοκαιρινό ΡΟΔΟΝ να 
έχει δώσει το μικρόφωνο στον Βασίλη Καρρά και τον Αντώνη Ρέμο με επικές στιγμές διασκέδασης και με κατάμεστα 

μαγαζιά.Μαζί τους ο Μάλης Τριανταφυλλόπουλος και ο Γιώργος Αγγελάκης.

Η νέα σεζόν αποκάλυψε στην πόλη έναν πολύ ιδιαίτερο χώρο διασκέδασης στην καρδιά 
της Θεσσαλονίκης.  Είναι το RAKA SKG που σηματοδοτεί μια νέα εποχή στα δεδομένα των 

ποιοτικών αποδράσεων.  Ένα κοσμοπολίτικο περιβάλλον δημιουργήθηκε για να φιλοξενή-
σει κάθε είδους διάθεση.  Σ’ ένα σκηνικό χαλάρωσης τύπου Café Bar όπου μπορεί να απο-

λαύσει κανείς από τον καφέ και το ποτό του συνοδεία ναργιλέ σε αναπαυτικούς καναπέδες 
ως μοναδικές γεύσεις sushi.  Με ωράριο προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα λόγω covid-19 
και με εφαρμογή όλων των μέτρων για την ασφάλεια των θαμώνων, έχει ήδη αγαπηθεί από 

το κοινό της πόλης και συμπεριλαμβάνεται στους must προορισμούς για διασκέδαση. 
RAKA SKG (πρώην Bedroom) Ναυάρχου Κουντουριώτη 3 
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Είναι σχεδόν πάντα ευκολότερο να βλέ-
πουμε τα ελαττώματα στον σύντροφό μας 
παρά στον εαυτό μας. Ορισμένες φορές, ο 
τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να υπε-
ρασπιστούμε τον εαυτό μας, μας απομακρύ-
νει από άλλους ανθρώπους. 

Η αμυντική στάση μπορεί να μας προ-
στατεύει ή να μας προειδοποιεί να μην εμπι-
στευόμαστε κάποιον άλλο. Το κλειδί για την 
ανάπτυξη μιας σχέσης είναι να γνωρίσουμε 
και να αμφισβητήσουμε τις δικές μας άμυ-
νες. 

Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να 
αναλάβουμε την ευθύνη και να αλλάξουμε 
τις συμπεριφορές που μας εμποδίζουν να 

έρθουμε κοντά; Πώς μπορούμε 
να κάνουμε ενέργειες που θα δι-
ατηρήσουν το πάθος, την αγάπη 
και τον σεβασμό στη σχέση μας;

Μην εστιάζετε μόνο σε ότι 
σας ενοχλεί. Όταν προκύπτει 
μια σύγκρουση, είναι εύκολο 
να τροφοδοτούμε την κατά-
σταση με κάθε είδους απόδειξη 
των ατελειών του χαρακτήρα 
του συντρόφου μας.  Βλέπουμε 
μέσω ενός αρνητικού φίλτρου, 
ερμηνεύουμε αθώα σχόλια ως 
επικριτικές συμπεριφορές ή ως 
απόρριψη.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, εί-
ναι χρήσιμο να προσπαθήσουμε 
να διατηρήσουμε μια πιο ισορρο-
πημένη προοπτική σχετικά με το 
τι συμβαίνει, να αναγνωρίσουμε 
εάν και πότε θα προβάλλουμε 
τον σύντροφό μας και ενεργούμε 
με επιβλαβή μοτίβα από το πα-
ρελθόν μας.

Αφήστε το να περάσει. Όταν 
η ευθύνη αρχίσει να οδηγείται 
εκτός ελέγχου, καθίσταται σχε-
δόν αδύνατο να επιλυθεί ποιος 
έκανε τι ή ποιος φταίει. Η αλή-

θεια είναι ότι δεν υπάρχει ποτέ νικητής σε 
αυτά τα επιχειρήματα. Όπως λέει και η φρά-
ση «Μπορεί να κερδίσετε τη μάχη, αλλά θα 
χάσετε τον πόλεμο».  Εάν ο στόχος σας είναι 
πραγματικά να είστε πάλι κοντά, τότε μερι-
κές φορές αξίζει να ξεπεράσετε τα γεγονότα 
και απλώς να είστε ευγενικοί. Ο μονομερής 
αφοπλισμός μπορεί να είναι το πρώτο βήμα 
για να επιστρέψετε στην  στοργική ροή συ-
ναισθημάτων μεταξύ εσάς και του συντρό-
φου σας. 

Ηρεμήστε τον εαυτό σας.  Πολλά πράγ-
ματα μπορούν να μας προκαλέσουν ένταση, 
ειδικά όταν οι άμυνες βρίσκονται σε λει-
τουργία. Η κακή διάθεση ενός συντρόφου 
μπορεί να μας οδηγήσει σε μια αρνητική 
κατάσταση, ειδικά όταν μας θυμίζει οδυνη-
ρές εμπειρίες από το παρελθόν μας. Αν και, 
το ένστικτό μας μπορεί να είναι ένας τρόπος 
καταπολέμησης, δεν θα επιλύσει σίγουρα το 
πρόβλημα. Όταν αισθανόμαστε ένταση, πρέ-
πει να επικεντρωθούμε στη χαλάρωση πριν 
αντιδράσουμε.  

Σκεφτείτε τα σχέδιά σας. Μόλις ηρεμή-
σουμε και απομακρυνθούμε από την αρνη-
τική κατάσταση με τον σύντροφό μας, μπο-
ρούμε να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε. 
Μου φαίνεται η αντίδραση μου υπερβολική; 
Έχει σχέση με το παρελθόν μου; 

Μπορούμε να σκεφτούμε τι μας οδηγεί 
σε ρήξη και ποια μοτίβα κυριαρχούν στις 
σχέσεις μας. Κάθε ζευγάρι αποτελείται από 
δύο άτομα με δύο κυρίαρχα μυαλά και δύο 
διαφορετικές ιστορίες. Μπορούμε να σεβό-
μαστε αυτές τις διαφορές και να αντιμετωπί-
ζουμε με συμπόνια ο ένας τον άλλον.

Έχετε συμπόνια. Μπορούμε να ενισχύ-
σουμε περαιτέρω τη συμπόνια στοχεύοντας 
πάντα στο να κατανοούμε πώς βλέπει την 
κατάσταση ο σύντροφός μας. Μπορούμε 
να υιοθετήσουμε μια ενσυναισθητική προ-
οπτική απέναντι σε αυτό που αντιλαμβάνε-
ται. Είναι σημαντικό να  προσπαθήσουμε να 
αισθανθούμε αυτό που αισθάνεται για να 

μπορέσουμε να συνδεθούμε μαζί του και να 
είμαστε ουσιαστικά στην ίδια ομάδα που μοι-
ράζεται τον ίδιο στόχο.

Μοιραστείτε ό, τι αισθανθήκατε. Μόλις 
ηρεμήσουμε και δώσουμε στον σύντροφό 
μας την ευκαιρία να εκφράσει τις αντιλήψεις 
του, μπορούμε να εξηγήσουμε πώς αισθαν-
θήκαμε χωρίς να κατηγορούμε ή να αισθα-
νόμαστε θύματα. Μπορούμε να προσφέρου-
με ανατροφοδότηση με έναν τρόπο που είναι 
άμεσος, αλλά συμπονετικός. Είναι σημαντι-
κό να γνωστοποιούμε το πώς νιώθουμε στις 
αλληλεπιδράσεις μας χωρίς να ενεργούμε 
σα να μας αδικούν. Για παράδειγμα, αντί να 
πείτε, «Κατέστρεψες όλη μου τη νύχτα», θα 
μπορούσατε να πείτε «Παρατήρησα ότι άρ-
χισα να αισθάνομαι ανασφαλής που δε μου 
τηλεφώνησες το βράδυ». 

Όταν ενεργούμε με βάση την άμυνα μας, 
είναι ωφέλιμο να ζητάμε συγνώμη από το 
σύντροφό μας. Μπορούμε να αρχίσουμε να 
διαφοροποιούμαστε από τις καταστροφι-
κές συμπεριφορές που έχουμε υιοθετήσει 
αναγνωρίζοντάς τες, κατανοώντας από πού 
προέρχονται και ενεργώντας διαφορετικά 
στην κατάσταση. Αναλαμβάνοντας την ευθύ-
νη μας, δίνουμε στη σχέση μας την ευκαιρία 
να παραμείνει  ικανοποιητική και για τις δύο 
πλευρές.

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

Σταματήστε να κατηγορείτε το σύντροφό σας 
για να βελτιώσετε τη σχέση σας

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 *

Μόλις ηρεμήσουμε 
και δώσουμε στον 
σύντροφό μας την 

ευκαιρία να εκφράσει 
τις αντιλήψεις 

του, μπορούμε να 
εξηγήσουμε πώς 

αισθανθήκαμε χωρίς 
να κατηγορούμε ή 
να αισθανόμαστε 

θύματα

opinion
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Σταματήστε να κατηγορείτε το σύντροφό σας 
για να βελτιώσετε τη σχέση σας

Είναι τελικά οι δημότες Online; Ναι, ναι, ναι. Το λέω 
με πολύ χαρά. Είμαστε online με χιλιάδες τηλεθε-
ατές κάθε απόγευμα. Πέρα από την τηλεοπτική με-
τάδοση, η εκπομπή μεταδίδεται και μέσω facebook 
dimotisonline. Η διάχυση της ξεφεύγει από τα όρια 
της εκπομπής σήματος του σταθμού και ταξιδεύει σε 
όλο τον κόσμο. Μία ατάκα που μου έχει μείνει, είναι 
από ομογενή στη Γερμανία, που είπε ότι είναι πολύ 
σημαντικό να βλέπουμε τη πατρίδα μας, την Θεσσα-
λονίκη, σαν να βρισκόμαστε εκεί!
Έχεις έρθει σε δύσκολη θέση στον αέρα; Ναι, φυσι-
κά. Δύο υποψήφιοι δήμαρχοι έχασαν την ψυχραιμία 
τους στον αέρα, αποκαλώντας ο ένας τον άλλον με 
χυδαία λόγια. Αναγκάστηκα να διακόψω το πρό-
γραμμα και να πάω σε διαφημίσεις. Βέβαια, από την 
άλλη μου έχει τύχει μέχρι και πρόταση γάμου on air.
Θα άφηνες την εκπομπή για κάτι νέο; Συμπληρώνω 
φέτος 20 χρόνια στη Δημοτική τηλεόραση. Έχω  κά-
νει πολλές συνεργασίες. Μπορώ να πω ότι έζησα το 
όνειρο μου. Παράλληλα, έκανα οικογένεια, κάτι που 
δεν συγκρίνεται με τίποτα. Σαφώς κάτι νέο με ιντρι-
γκάρει και είναι ευπρόσδεκτο παρά το γεγονός πως ο 
δημότης online, είναι το τρίτο παιδί μου. 
Σε σταματούν στο δρόμο για προβλήματα της πό-
λης; Ναι, είναι αλήθεια. Η εκπομπή είναι ένας ζω-
ντανός οργανισμός 24/7. Ο κόσμος δείχνει το ενδι-
αφέρον του για την πόλη και αυτό ήταν το μεγάλο 
δικό μου στοίχημα. Ήθελα οι Θεσσαλονικείς να είναι 
ενεργοί πολίτες, να διεκδικούν και όχι να γκρινιά-
ζουν. Έτσι, δεν είναι λίγοι που με πλησιάζουν και δί-
νουν το δικό τους ρεπορτάζ.  
Εάν δεν είχες ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία, τι 
άλλο θα ήθελες να κάνεις; Αισθάνομαι ευλογημέ-
νος γιατί το χόμπι μου έγινε επάγγελμα. Μικρός σε 
ηλικία έκλεινα τη φωνή της τηλεόρασης και έκανα 
τη μετάδοση. Μάλιστα, όταν μου δόθηκε η ευκαιρία 
για να ασχοληθώ με τη δημοσιογραφία σταμάτησα 
μία μεγάλη αγάπη, τον αθλητισμό.  
‘Ενα συν και ένα πλην της Θεσσαλονίκης… Το θε-
τικό είναι η σαγηνευτική ομορφιά της. Το αρνητικό η 
μερική εσωστρέφεια της. 
‘Εργο που ανυπομονείς να τελειώσει… Μα τι άλλο; 
Το μετρό! Το κακό με την πόλη μας είναι ότι δεν 

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. 

Εσείς είστε δημότης online με τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης; Αν ναι… ο Παναγιώτης Κρινής είναι ο άνθρωπος σας. Ξεψαχνίζει και αναδεικνύει κάθε καλό ή 
στραβό της πόλης, κλείνοντας σε λίγους μήνες 20 χρόνια δημοσιογραφικής πορείας στη δημοτική τηλεόραση TV100. Αν τον δείτε στο δρόμο σταματήστε τον… ακούει 

κάθε παράπονο για την πόλη που όλοι αγαπάμε. Και η συνέχεια επί της οθόνης! 

Παναγιώτης Κρινής
Μου έχει τύχει πρόταση γάμου on air!

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 

υπάρχει άλλο έργο σε εξέλιξη για να τελειώσει. Το 
πιο σημαντικό πάντως, «έργο» είναι η βελτίωση της 
συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ κάτι που αναμένεται να γί-
νει σύντομα. 
Χαλάς χατίρια στο γιο και την κόρη; Ούτε στο γιο, 
ούτε στην κόρη, ούτε στη γυναίκα μου. Δε θέλω και 

μ’ αρέσει πολύ! 
Είσαι μανιακός με... Τις ωραίες στιγμές!
Τι άλλο μπορεί να μας ...κρύβει το 2020; Νομίζω 
πως το μόνο που έχει απομείνει είναι η εμφάνι-
ση εξωγήινης ζωής! χαχα!! Ας τελειώνουμε με το 
2020!
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Η «K» παρουσιάζει τα προφίλ των Αρη, Ηρακλή, ΠΑΟΚ που ρίχτηκαν 
επισήμως στη μάχη της Basket League

Με βλέψεις και στόχο... πλέι οφ!
Μετά από πολλές παλινωδίες και 

αναβολές το πρωτάθλημα της Basket 
League ξεκίνησε την προηγούμενη 
εβδομάδα με τις τρεις ομάδες της Θεσσα-
λονίκης να ξεκινούν από πολύ διαφορε-
τική αφετηρία συγκριτικά με την περσινή 
σεζόν, έχοντας σαφώς πολύ πιο υψηλό-
τερες απαιτήσεις και στόχους.

Ο Ηρακλής που πέρυσι ως νεοφώ-
τιστος στην κατηγορία είχε καλή πορεία 
στοχεύει και πάλι ψηλά, ενώ Αρης και 
ΠΑΟΚ θέλουν να διαγράψουν άπαξ δια 
παντός την περσινή σεζόν που ήταν η 
χειρότερη της σύγχρονης ιστορίας τους.

Ολες οι ομάδες έχουν στόχο τουλάχι-
στον την οκτάδα και τα πλέι οφ, ενώ στον 
Ηρακλή κάνουν και όνειρα... τετράδας, 
αν και γνωρίζουν πως θεωρητικά πάντα 
ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Προμηθέας και 
το Περιστέρι, έχουν ένα προβάδισμα για 
να καπαρώσουν τις θέσεις της πρώτης 
τετράδας.

Η Karfitsa σας παρουσιάζει τα ρό-
στερ, τα νέα δεδομένα, τις μεταγραφές 
και τις βλέψεις των τριών ομάδων της 
Θεσσαλονίκης.

Ηρακλής: Στόχος η υπέρβαση
Η πρώτη φετινή κίνηση του Ηρακλή 

ήταν η πρόσληψη του Βαγγέλη Ζιάγκου 
στον πάγκο του. Ο Ελληνας κόουτς ήταν 
αυτός που ανέλαβε να «χτίσει» από το 
μηδέν το νέο ρόστερ των Κυανόλευκων. 
Πρώτιστο μέλημα του Βαγγέλη Ζιάγκου 
ήταν η παραμονή του Βασίλη Καββαδά 
που πέρυσι πραγματοποίησε εξαιρετι-
κές εμφανίσεις, αλλά και του Καναδού 
γκαρντ, Ολιβίερ Χάνλαν που ήταν ο MVP 
του περσινού Ηρακλή, κάτι που τελικά 
και το πέτυχε. Αποκτήθηκαν μπαρουτο-
καπνισμένοι Ελληνες όπως είναι οι Μι-
χάλης Τσαϊρέλης, Δημήτρης Βεργίνης και 
Σταύρος Σχίζας, ενώ αντίθετα οι νεαροί 
Φώτης Γεωργαλάς, Γιώργος Φίλλιος και 
Γιώργος Πετανίδης, ανανέωσαν με απώ-
τερο σκοπό να αποκτήσουν παραστάσεις 
από το πρωτάθλημα της Basket League 
και να πάρουν λεπτά συμμετοχής. Στους 
παραπάνω, έρχονται να προστεθούν οι  οι 

Αμερικανοί Σκοτ Σκάγκς που στο παρελ-
θόν αγωνίστηκε στην Κύμη, Μάικ Μουρ, 
Σκάιλερ Μπόουλιν που έρχεται από το 
«σκληρό» πρωτάθλημα της Γερμανίας, 
Εντ Ντάνιελ, που την σεζόν 2018-19 
έπαιξε στο Περιστέρι και ο Μπράντον 
Τσίλντρες.

ΑΡΗΣ: Οκτάδα και βλέπουμε...
Εξ’ αρχής ο στόχος του Αρη ήταν να 

καταφέρει να ξεπεράσει τα προβλήματα 
του ban και της εγγυητικής, αποτέλε-
σμα της οικονομικής ασυνέπειας των 
προηγούμενων ετών από την κακή δι-
αχείριση που έγινε. Αφού έγινε αυτό, οι 
άνθρωποι του συλλόγου θέλησαν να 
δημιουργήσουν ένα αξιόμαχο σύνο-
λο με σκοπό να εξασφαλίσει γρήγορα 
την παραμονή στην κατηγορία, ώστε 
να μην βιώσει ο σύλλογος την δυσάρε-
στη εμπειρία των τριών προηγούμενων 

ετών. Οι Κίτρινοι υπό την καθοδήγηση 
του Σάββα Καμπερίδη, έχτισαν από την 
αρχή το ρόστερ τους. Χωρίς αμφιβολία ο 
Μάριο Τσάλμερς είναι το μεγάλο... όνομα 
στο ρόστερ του Άρη. Πρωταθλητής ΝΒΑ 
το 2012 και το 2013 με τους Μαϊάμι Χιτ 
και συμπαίκτης των Ουέιντ και Λεμπρόν, 
μετά από 10 χρόνια καριέρας στις Η.Π.Α 
αποφάσισε να έρθει στην Ευρώπη. Αυτή 
θα είναι η 2η του χρονιά στην Ελλάδα, 
μιας και πέρυσι αγωνίστηκε στην ΑΕΚ. 
Αποκτήθηκαν επίσης οι Τζαμάλ Σούλερ, 
Δημήτρης Σταμάτης, Δημήτρης Χαριτό-
πουλος, Γιάννης Κουζέογλου, Δημήτρης 
Καλαϊτζίδης, Γιώργος Γεωργάκης, Μάριο 
Λιτλ και ο Κουέντον Ντεκοζί. Παρέμειναν 
από πέρυσι οι Φλιώνης, Σλαφτσάκης, Μι-
λόσεβιτς και Ντραγκίσεβιτς και με όπλο 
την εμπειρία όλων των παραπάνω ο Κα-

μπερίδης θέλει να δει την ομάδα του να 
κάνει το βήμα παραπάνω

ΠΑΟΚ: Ανανεωμένος 
και με το βλέμμα ψηλά
Ο Θανάσης Χατζόπουλος μπήκε 

μπροστά, έβαλε τα πράγματα σε μια σει-
ρά, αλλά σε μια σεζόν με τις φετινές συν-
θήκες, θα χρειαστεί βοήθεια από όλη την 
«ασπρόμαυρη» οικογένεια, προκειμένου 
τα τεράστια βάρη του παρελθόντος, να 
μην «πλακώσουν» και τη φετινή προ-
σπάθεια η οποία ξεκινά σε υγιείς βάσεις 
και με ενισχυμένο ρόστερ. Ο Κώστας 
Μέξας συνεχίζει στον πάγκο, το ρόστερ 
με ένα ρόστερ ανανεωμένο εκ βαθέων. 
Μάλκολμ Γκρίφιν και Ζερμέιν Λοβ έχουν 
δώσει τα διαπιστευτήρια τους στη Basket 
League και στο φετινό ΠΑΟΚ, αναμένεται 
να είναι αυτοί που θα παίρνουν πολλές 
επιθετικές αποφάσεις. Η παρουσία του 
Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ επίσης ξεχωρίζει. 
Είναι αδερφός του Ναζ Μήτρου-Λονγκ, 
που τα τελευταία χρόνια είναι στο ΝΒΑ. Ο 
Ελάιζα βγήκε φέτος από το Νεβάδα Λας 
Βέγκας και ο ΠΑΟΚ του δίνει την πρώτη 
επαγγελματική ευκαιρία για να δείξει τα 
προσόντα του. Αποκτήθηκαν επίσης οι 
Μπιτς, Χέρντον, Τσαλμπούρης, Παπα-
ντωνίου, Κακλαμανάκης, Τέρνερ και ο 
Καμπερίδης.

Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο Υ

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ

0 Μπράντον Τσίλντρες (23,  1.83,  Γκαρντ)

2 Σκοτ  Σαγκς (31,  1.98,   Φόργουορντ)

5 Σταύρος  Σχίζας (31,  1.96,  Γκαρντ)

6 Βασίλης Καββαδάς (29,  2.04,   Σέντερ)

7 Φώτης Γεωργαλάς (19,   2.04,   Σέντερ)

9 Μιχάλης Τσαϊρέλης (32,   2.08,  Φόργουορντ)

10 Γιώργος  Φίλλιος (18,  1.96,  Γκαρντ)

12 Σκάιλερ Μπόουλιν (31,  1.92,  Γκαρντ)

13 Μάικλ Μουρ (26,  2.03,  Φόργουορντ)

16 Δημήτρης  Βεργίνης (33,  1.91,  Γκαρντ)

17 Γιώργος Πετανίδης (17,  1.99,  Γκαρντ)

19 Έντουαρντ  Ντάνιελ (30,  2.01,  Σέντερ)

21 Ολιβιέρ  Χάνλαν (27,  1.93,  Γκαρντ)

24 Γιώργος  Γκιουζέλης (25,  2.04,  Φόργουορντ)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Βαγγέλης Ζιάγκος

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ

2 Μπο Μπιτς (26,  2.03,  
Φόργουορντ) 

(23,  1.83,  Γκαρντ)

5 Άλαν Χέρντον (26,  2.06,  Σέντερ)

6 Ζερμέιν Λοβ (31,  1.91,  Γκαρντ)        

8 Μάλκολμ Γκρίφιν (29,  1.93,  Γκαρντ)                

10 Γιώργος Τσαλμπούρης (24, 2.16,  Σέντερ)

11 Βαγγέλης Μαργαρίτης (38,  2.03,  Φόργουορντ)

12 Αναγνώστης 
Παπασάβογλου

(18,  1.95,  Γκαρντ)

14 Δημήτρης 
Κακλαμανάκης

(26,  2.06,  Σέντερ)

15 Αντώνης  
Καραγιαννίδης

(18,  2.04,  Φόργουορντ)

20 Κωνσταντίνος Ιατρίδης (19,  2.06,  Φόργουορντ)

21 Γιώργος  Καμπερίδης (21,  2.01,  Φόργουορντ)

22 Νώντας Παπαντωνίου (30,  1.90,  Γκαρντ)

31 Έλστον Τέρνερ (30,  1.96,  Γκαρντ)

55 Ελάιζα Μήτρου Λονγκ (24,  1.85,  Γκαρντ)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Κώστας Μέξας

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ

0 Τζαμάλ  Σουλέρ (34,   1.92,  Γκαρντ)

1 Δημήτρης Σταμάτης (24,  1.86,  Γκαρντ)

4 Διαμαντής Σλαφτσάκης (26,  2.01,  Φόργουορντ)

7 Δημήτρης Φλιώνης (23,  1.88,  Γκαρντ)

8 Μίλαν Μιλόσεβιτς (35,  2.02,  Φόργουορντ)

9 Δημήτρης 
Χαριτόπουλος

(37,  2.07,  Φόργουορντ)

10 Γιάννης Σιδηροηλίας (19,  2.01,  Φόργουορντ)

11 Γιάννης Κουζέλογλου (25,  2.07,  Φόργουορντ)

12 Κυριάκος  Πετανίδης (19,  2.04,  Φόργουορντ)

13 Δημήτρης Καλαϊτζίδης (35,  1.95,  Γκαρντ)

14 Γιώργος Γεωργάκης (29,  2.04,  Σέντερ)

15 Μάριο Τσάλμερς (34, 1.88,  Γκαρντ)

16 Όμηρος Νετζήπογλου (18,  1.95,  Γκαρντ)

18 Βλάντιμιρ 
Ντραγκίσεβιτς

(34,  2.06,  Σέντερ)

23 Μάριο Λιτλ (33, 1.98, Φόργουορντ)

25 Κουέντον Ντεκόζι (26,  1.96,  Γκαρντ)

33 Κώστας Τσιρογιάννης (20,  1.95,  Γκαρντ)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Σάββας Καμπερίδης
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Το δεύτερο κύμα πανδημίας επέβαλε 
νέες αναβολές αγώνων

Σε... καραντίνα 
ο ελληνικός αθλητισμός!

Η έξαρση του κορωνοϊού στην Ελλάδα οδήγησε την 
Κυβέρνηση στο να λάβει νέα (δραστικά) μέτρα, με την 
χρήση μάσκας να είναι πλέον υποχρεωτική παντού, ενώ 
επιβλήθηκε και απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 00:30 
έως και τις 05:00 στις περιοχές που βρίσκονται στο επί-
πεδο 3 και 4 του νέου υγειονομικού χάρτη. Παράλληλα, 
τα αυξημένα κρούσματα οδήγησαν σε lockdown την Κο-
ζάνη και την Καστοριά. Μάλιστα, η κατάσταση τις προη-
γούμενες ημέρες διογκώθηκε με τα θετικά κρούσματα να 
ξεπερνούν τα 1000 και είναι πασιφανές πως η χώρα μας 
διανύει το δεύτερο κύμα της πανδημίας, που είναι πολύ 
πιο απειλητικό από το πρώτο του περασμένου Μαρτίου.

Ο αθλητισμός σαφώς και δεν θα μπορούσε να μείνει 
και πάλι ανεπηρέαστος. Οι αθλητές είναι μέλοι της κοι-
νωνίας και αρκετοί εξ’ αυτών παρά τα μέτρα που λαμβά-
νουν οι ομάδες έχουν προσβληθεί από τον ιό με αποτέ-
λεσμα ολοένα και περισσότερες να είναι οι αναβολές των 
αγώνων σε όλα τα αθλήματα ανεξαρτήτου κατηγορίας.

Ο Ελληνικός αθλητισμός είναι και πάλι σε... καραντί-
να, με την κατάσταση ολοένα και να δυσκολεύει, κάτι που 
εγκυμονεί κινδύνους, χωρίς να αποκλείεται για μία ακό-
μα φορά οι διοργανώτριες αρχές να βάλουν στον... πάγο 
όλα τα σπορ έως ότου υπάρξει ύφεση της πανδημίας.

Τα παραδείγματα πολλά με πιο χαρακτηριστικό αυτό 
στην ΠΑΕ Αρης. Εκεί όπου έντεκα συνολικά μέλη του 
ποδοσφαιρικού τμήματος προσβλήθηκαν από τον ιό με 
αποτέλεσμα να αναβληθούν τα παιχνίδια με την ΑΕΛ και 
τον Αστέρα Τρίπολης. Η διασπορά που υπήρξε εντός του 
συλλόγου της Θεσσαλονίκης ήταν τέτοια που δημιούρ-
γησε πολλά προβλήματα. Από τα 11 κρούσματα, τα οκτώ 
ήταν σε ποδοσφαιριστές.

Θυμίζουμε πως βάσει του υγειονομικού πρωτοκόλ-
λου που συστάθηκε για τον αθλητισμό σε περίπτωση που 
τρεις ή και περισσότεροι αθλητές βρεθούν θετικοί τότε ο 
αγώνας αναβάλλεται αυτόματα. Ολο το διάστημα που κύ-
λησε μέχρι και σήμερα, οι προπονήσεις στον Αρη γίνονται 
με περιορισμούς και χωρίς την χρήση των αποδυτηρίων, 
ενώ είναι δεδομένο πως ακόμα και όταν άπαντες «καθα-
ρίσουν» από τον ιό η ομάδα θα έχει χάσει τη συνοχή της 
και τα πατήματά της και θα χρειαστεί και πάλι χρόνο για 
να επανέλθουν όλοι σε καλά επίπεδα ετοιμότητας.

Βέβαια, δεν είναι μόνο ο Αρης που ταλαιπωρείται από 
τα κρούσματα του covid-19. Ανάλογα προβλήματα έχει 
και ο Απόλλων Σμύρνης (τέσσερις θετικοί) που είδε το 
παιχνίδι με τη Λαμία να αναβάλλεται. Κρούσματα εμφανί-
στηκαν και εξακολουθούν να υφίστανται και στον ΠΑΟΚ, 
με ένα εξ’ αυτών να είναι του Βιεϊρίνια (το ανακοίνωσε 
ο ίδιος στα social media), στον Ολυμπιακό με τους Μπα, 
Σουντανί και Καμαρά να είναι επίσης σε καραντίνα.

Την Τρίτη η ΕΠΟ ανακοίνωσε πέντε αναβολές αγώ-
νων για την α’ φάση του κυπέλλου Ελλάδος, από τα 19 
συνολικά παιχνίδια. Συγκεκριμένα, σε νέα ημερομηνία 
από την αρχικά ορισθείσα (28/10) θα πραγματοποιηθούν 
τα εξής παιχνίδια: Κτηνοτροφικός Αστέρας Καληράχης – 
Εορδαϊκός, Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας-Φαλανιακός, 
Πανβουπρασιακός-ΑΟ Διαβολιτσίου, Διδυμότειχο-Νέστος 
Χρυσούπολης, Ορφέας Ξάνθης-Αμπελόκηποι.

Εκτός από το ποδόσφαιρο όμως αναβολές λόγω 
κρουσμάτων έχουμε και στη Basket League, η οποία μό-
λις την προηγούμενη εβδομάδα έκανε το πρώτο της τζά-
μπολ. Πιο συγκεκριμένα το ΠΑΟΚ-Λαύριο και το Προμη-
θέας-Παναθηναϊκός, αναβλήθηκαν διότι στον Αθηναϊκό 
σύλλογο βρέθηκαν 11 θετικοί καλαθοσφαιριστές, στην 
πατρινή ομάδα τρεις και ένας στους Πράσινους. Επίσης 
θα πρέπει να σημειώσουμε πως η ομάδα του Μάκη Για-
τρά δεν αγωνίστηκε μεσούσης της εβδομάδας ούτε στο 
Eurocup.

Η ανησυχία πλέον είναι έκδηλη, αφού και στο βόλεϊ 
(σ.σ. μάλιστα η ΕΠΕΣΘ προχώρησε στην αναβολή όλων 
των αγώνων και πρωταθλημάτων μέχρι και τις 9 Νοεμ-
βρίου) και στο πόλο έχουν προκύψει θετικά κρούσματα 
με την Πολιτεία, τον ΕΟΔΥ και όλους τους συλλόγους να 
είναι σε επιφυλακή. θέλοντας με κάθε τρόπο να αποφύ-
γουν ένα νέο lockdown στον αθλητισμό το οποίο ενδεχο-
μένως να είναι και ολέθριο για το σύνολο των ομάδων.

Η πανδημία αλλάζει θεαματικά 
τους κανόνες του παιχνιδιού

Οι επαγγελματικές ομάδες ποδοσφαίρου μετά 
την απόφαση της κυβέρνησης να πάρουν ένα ση-
μαντικό ποσό από το Στοίχημα, αναλόγως με την 
κατηγορία που αγωνίζονται, θα καλύψουν σημαντι-
κό μέρος από τη χασούρα που θα έχουν λόγω της 
απουσίας του κόσμου από τα γήπεδα. Οι ομάδες της 
Super League1 θα εισπράξουν από 1,5 εκα.τ ευρώ, 
αυτές της Super League2 από 300 χιλ. και περί-
που 225 χιλ. αυτές της Football League. Ποσά που 
μοιάζουν ως μάνα εξ ουρανού, μέσα στην εποχή της 
πανδημίας. 

Αυτή είναι η μία εξαιρετική εξέλιξη για τις ομάδες 
του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Υπάρχουν όμως 
και πολλά αρνητικά παρεπόμενα τα οποία αλλοιώ-
νουν την εξέλιξη των διοργανώσεων. Σύμφωνα με 
τους λοιμοξιολόγους αν μία ομάδα σε τεστ covid-19 
που θα κάνει στους παίκτες της την παραμονή του 
αγώνα θα έχει περισσότερα από τρία θετικά αποτε-
λέσματα, ο αγώνας της θα αναβάλλεται. Ηδη ο Αρης 
και ο Απόλλων Σμύρνης βιώσαν μία αναβολή λόγω 
του covid-19. Το ίδιο και πολλές ομάδες των άλλων 
αθλημάτων, γεγονότα τα οποία εκτροχιάζουν το εν-
διαφέρον του κόσμου και δημιουργούν συνθήκες 
ανισότητας. Πρώτον γιατί οι ομάδες που πλήττονται 
από κρούσματα υποχρεώνονται να έχουν απουσίες 
παικτών από την προετοιμασία. Δεύτερο, αλλοιώνε-
ται το αγωνιστικό πρόγραμμα τους, με αποτέλεσμα 
στην εξέλιξη του Πρωταθλήματος να υποχρεωθούν 
να επιβαρυνθούν με εμβόλιμες αγωνιστικές.

Για παράδειγμα ο Ακης Μάντζιος μετά τον αγώ-
να με τον Απόλλωνα Σμύρνης ήθελε να διορθώσει 
κάποια πράγματα στο παιχνίδι του Αρη, αλλά η υπο-
χρεωτική καραντίνα σε επτά ποδοσφαιριστές των 
«κίτρινων» λόγω covid-19 του χάλασε τα σχέδια. 
Κι αν το πρόβλημα είχε χρονικό ορίζοντα λίγο το 
κακό. Από τη στιγμή όμως που κανείς δεν μπορεί να 
προβλέψει για πόσο ακόμη θα ταλαιπωρείται η κοι-
νωνία από την πανδημία, άρα και ο αθλητισμός, δεν 
μπορούμε να μιλάμε για κανονικότητα στα Πρωτα-
θλήματα. Τι σημαίνει αυτό; Οτι η εξέλιξη των Πρω-
ταθλημάτων θα επηρεάζεται από την πανδημία, άρα 
και τα αποτελέσματα κι αυτό οδηγεί σε μία επίπλα-
στη αγωνιστική εικόνα των ομάδων.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός
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«Σινεμά με κάθε τρόπο» στην κόκκινη από κορονοϊό Θεσσαλονίκη

Online το 61ο  Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου

Αλλιώτικο από όλες τις προηγούμε-
νες διοργανώσεις θα είναι το φετινό  Φε-
στιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 
καθώς λόγω της αύξησης των κρουσμά-
των κορονοϊού στην πόλη θα γίνει δια-
δικτυακά.  

Σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που 
ζούμε στις μέρες μας εξαιτίας της παν-
δημίας του covid19, αν έχουμε κάποια 
πράγματα ανάγκη για να μπορούμε να 
δούμε το παρόν και το μέλλον με αισι-
οδοξία είναι η επαφή μας με τις τέχνες. 
Παρ’ όλο που ο χώρος έχει πληγωθεί 
από τις επιπτώσεις της πανδημίας, οι άν-
θρωποι των τεχνών και του πολιτισμού 
δεν το βάζουν κάτω, επιμένουν και σί-
γουρα κερδίζουν.

Ένας θεσμός με μακρά ιστορία, όπως 
το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλο-
νίκης, με διορατικότητα στις αρχές του 
Οκτωβρίου είχε τρία εναλλακτικά σχέδια 
με βάση τα οποία, ανάλογα με τις συνθή-
κες που θα επικρατούσαν στην πόλη και 
στην χώρα αναφορικά με τον κορονοϊό 
θα πραγματοποιούνταν το Φεστιβάλ, από 
τις 5 έως τις 15 Νοεμβρίου. Άλλωστε το 
σύνθημα της φετινής διοργάνωσης είναι 
«Σινεμά με κάθε τρόπο». Έτσι και έγινε. 
Στα μέσα της περασμένης εβδομάδας, 
η διοίκηση αποφάσισε ότι η κατάσταση 
που έχει διαμορφωθεί στην πόλη ορίζει 
πως πρέπει να γίνει online η φετινή δι-
οργάνωση, με γνώμονα την ασφάλεια 
τόσο των εργαζομένων του, όσο και των 
θεατών.

Τα συν
Ένα από τα πλεονεκτήματα που έχει 

η online διεξαγωγή του Φεστιβάλ είναι 
το γεγονός ότι οι θεάσεις ανά ταινία θα 
αυξηθούν κατά 40%, ώστε περισσότεροι 
θεατές σε όλη την χώρα να έχουν τη δυ-
νατότητα να παρακολουθήσουν ταινίες 
δημιουργών από την Ελλάδα και το εξω-
τερικό.

Σχέδιο για το μέλλον
Όπως αναφέρει το ΦΚΘ σε ανακοί-

νωση του «σχεδιάζουμε διαρκώς νέους 
τρόπους για να προβάλουμε ταινίες που 
αγαπάμε. Γι’ αυτό το λόγο, θα επεκτεί-

νουμε τις καλοκαιρινές μας προβολές 
summertiff και θα οργανώσουμε μια 
εβδομάδα προβολών το καλοκαίρι του 
2021, παρουσιάζοντας ταινίες της 61ης 
διοργάνωσης, με έμφαση φυσικά στον 

ελληνικό κινηματογράφο. Ελπίζουμε 
ότι το καλοκαίρι η κατάσταση θα είναι 
καλύτερη και οι δυνατότητές μας πλη-
ρέστερες, ώστε να φιλοξενήσουμε τους 
συντελεστές των ταινιών και, χωρίς απο-
στάσεις, να γιορτάσουμε τον ελληνικό 
κινηματογράφο όπως του αξίζει».

Όσον αναφορά την διεξαγωγή του 
23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονί-
κης, ήδη οι διοργανωτές επεξεργάζονται 
από τώρα εναλλακτικά σενάρια και επα-
νεξετάζουν τον τρόπο διεξαγωγής του, 
αλλά και τις ημερομηνίες του.

Δίπλα στον ελληνικό 
κινηματογράφο
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, προ-

τεραιότητα του Φεστιβάλ είναι η υποστή-
ριξη προς τους δημιουργούς και δη τους 
Έλληνες. Για παράδειγμα «μέσα από όλες 
τις αναπτυξιακές δράσεις της Αγοράς, 
αλλά και μέσα από νέες πρωτοβουλίες, 
όπως το Director’s Corner, μια καθημερι-
νή online συνάντηση που στόχο έχει να 
δικτυώσει τους σκηνοθέτες απ’ όλο τον 
κόσμο και να τους φέρει πιο κοντά, παρά 
τις αντιξοότητες της πανδημίας».

 Οι ελληνικές ταινίες του 61ου ΦΚΘ
Στο φετινό Φεστιβάλ θα προβληθούν 

18 μεγάλου μήκους και 21 μικρού μή-
κους ελληνικές ταινίες. Σε πρώτη προ-
βολή θα προβληθούν 15 ταινίες. Από 
αυτές, τρεις συμμετέχουν στο Διεθνές 
Διαγωνιστικό. Πρόκειται για τα Μήλα του 
Χρήστου Νίκου, το Kala Azar της Τζάνις 
Ραφαηλίδου και το Digger του Τζώρτζη 
Γρηγοράκη. Επίσης, αυξάνονται οι ελ-
ληνικές συμμετοχές στο διαγωνιστικό 
τμήμα Meet the Neighbors από δύο σε 
τρεις. Πρόκειται για τις ταινίες Daniel ’16 
του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου, All the 
pretty little horses του Μιχάλη Κωνστα-
ντάτου και Πρόστιμο του Φωκίωνα Μπό-
γρη.
(πηγή φωτογραφιών filmfestival.gr)

Τ Η Σ  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ
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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
Μπουγάτσα Μπατής, Παναγίας Φανερω-
μένης 33, 231 051 0355

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 
Επιμελητήριο , Τσιμισκή 29
Επαγγελματικό Επιμελητήριο, 
Αριστοτέλους 27
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Σημεία διανομής



Eστιατόριο-Πατσατζίδικο ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

Από το 1952 η ελληνική 
παραδοσιακή κουζίνα 

στη θέση που της αξίζει

tsarouxas_thessaloniki

Ολύµπου 78 - Τηλ.: 2310.271.621

...στο τραπέζι σας!

Τα αγαπηµένα σας παραδοσιακά φαγητά 
λόγω των τελευταίων µέτρων, µε ένα κλικ έρχονται σπίτι σας!

Εύκολα, γρήγορα και µε ασφάλεια 
µέσω των ηλεκτρονικών εφαρµογών: e food και WOLT

ΤΑΚΕ ΑWAY ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 09:00-00:00


