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Έχουν χρώμα τα εμβόλια;

Τελικά, κυβέρνηση και αντιπολίτευση δεν μπόρεσαν να τα βρουν στο θέμα της διαχείρισης 
της πανδημίας, στο δεύτερο κύμα του κορονοϊού. Τα καλά του πρώτου κύματος ξεχάστηκαν, 
μόλις άρχισαν να πληθαίνουν τα κρούσματα και οι νεκροί. Οι καταγγελίες, η σκανδαλολογία, οι 
διαρροές και τα υπονοούμενα κυριάρχησαν στην πολιτική ζωή, με ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ να είναι «στα 
κάγκελα». Τα κόμματα επέστρεψαν στην κακώς νοούμενη κανονικότητά τους, την ώρα που η 
κοινωνία συνεχίζει να ζει έναν εφιάλτη και να μετρά απώλειες. Σπίτια και… ποδήλατα μπήκαν 
στη ζωή μας και το θερμόμετρο έχει ανέβει λες και οδεύουμε σε εκλογική αναμέτρηση. Η πό-
λωση μετά από καιρό έχει χτυπήσει «κόκκινο» και όλα δείχνουν ότι τα κόμματα ετοιμάζονται 
για νέα αναμέτρηση, την επομένη του τέλους της πανδημίας. 

Θεμιτό ή μη, έτσι λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα μας. Όσο δεν υπάρχει συνταγματική 
δεσμευτική πρόβλεψη για τη θητεία της κυβέρνησης, τόσο τα πρόωρα εκλογικά σενάρια θα 
«παίζουν» σε μια λογική «φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό τον Γιάννη». Ο κ. Μητσοτάκης 
ήθελε να είναι ένας πρωθυπουργός που θα αφήσει ως θεσμική κατάκτηση την ολοκλήρωση της 
τετραετίας, αλλά πλέον όλα είναι ανοικτά και κανείς δεν γνωρίζει αν θα παραμείνει πιστός στο 
αρχικό του σχέδιο. 

Ό,τι και να έχουν στο μυαλό τους οι πολιτικοί αρχηγοί, μπροστά μας έχουμε μια εθνική πρό-
κληση. Μια πρόκληση επιβίωσης. Κανείς, μα κανείς δεν έχει την πολυτέλεια να παίξει με τις αν-
θρώπινες ζωές για κομματικά ωφελήματα. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για να ξεκινήσουν 
οι εμβολιασμοί στη χώρα μας.

Έτσι, σε λίγες εβδομάδες, όλα δείχνουν ότι θα αρχίσει και στην πατρίδα μας ο εμβολιασμός 
του πληθυσμού. Ένας εμβολιασμός που δεν είναι υποχρεωτικός. Αυτό αυξάνει τις ευθύνες όλων 
μας. Δεν πρέπει να εκπέμψουμε στην κοινωνία λάθος μήνυμα. Δεν πρέπει να αφήσουμε τους 
«ψεκασμένους», τους οπαδούς των μη εμβολιασμών, να σπείρουν την αμφιβολία στην κοινω-
νία.

Αποτελεί ιστορική ευθύνη των κομμάτων να εμφανιστούν με κοινή γραμμή και να στηρίξουν 
με κάθε τρόπο τον εμβολιασμό.

Μακάρι η αντιπολίτευση να έλεγε «ναι» στην πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη και να πή-
γαιναν όλοι οι αρχηγοί μαζί να κάνουν το εμβόλιο.

Να έστελναν από κοινού το μήνυμα με μια εικόνα, που είναι πιο ισχυρή από κάθε λόγο. 
Δεν ξέρω τι θα πράξουν και σίγουρα το πολιτικό πλαίσιο που δημιουργείται δεν βοηθά σε 

αυτό. Οι προσωπικές επιθέσεις δημιουργούν εμπόδια στη συνεννόηση. Αλλά είναι η στιγμή να 
λειτουργήσουν ως υπεύθυνοι ηγέτες και όχι ως κομματάρχες. Η απόφαση θα είναι τόσο του 
Αλέξη Τσίπρα όσο και της Φώφης Γεννηματά και των άλλων αρχηγών προσωπική, αλλά ταυτό-
χρονα και οικουμενική. 

Μακάρι άπαντες να καταλάβουν ότι το εμβόλιο δεν έχει ούτε χρώμα ούτε κόμμα…

Δ ε λ τ ί ο  θ υ έ λ λ η ς
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Τα θετικά μηνύματα, οι προσδοκίες και τα πονταρίσματα στο ταμπλό

Οι Αμερικανοί αγοράζουν 
ελληνικές μετοχές

Συνεχίζει να εκπλήσσει και τους 
πιο αισιόδοξους το ελληνικό 
Χρηματιστήριο, το οποίο τον 

τελευταίο μήνα κατακτά νέες κορυ-
φές. Η γρήγορη κίνηση πάνω από 
τις 700 μονάδες στον Γενικό Δείκτη 
συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα αυξημένες 
συναλλαγές, καθιστώντας την τεχνική 
εικόνα της αγοράς πολύ δυνατή, ενώ 
μετά από κάποιες συνεδριάσεις ηρε-
μίας και ήπιου profit taking, ο δείκτης 
κατάφερε να διασπάσει την αντίσταση 
των 765 μονάδων και να κινηθεί προς 
τις 800 μονάδες.

Η επενδυτική ψυχολογία έχει βελ-
τιωθεί και, παρόλο που το δεύτερο 
lockdown βρίσκεται σε εξέλιξη, ξένοι 
και εγχώριοι παίκτες εξακολουθούν να 
τοποθετούνται στις ελληνικές μετοχές, 
επιβεβαιώνοντας πλήρως πως οι αγο-
ρές κινούνται με βάση τους δικούς τους 
νόμους και λειτουργούν ως μηχανισμοί 
προεξόφλησης προσδοκίας.

Το τελευταίο διάστημα, οι συναλλα-
γές στη Λ. Αθηνών είναι αυξημένες, γε-
γονός που καταδεικνύει ότι διεθνή επεν-
δυτικά χαρτοφυλάκια, που παρέμειναν 
εκτός αγοράς τις τελευταίες εβδομάδες, 
προχωρούν σε τοποθετήσεις στις ελλη-
νικές μετοχές. Ούτως ή άλλως, στην αγο-
ρά «τρέχει» ένα ιστορικό ανοδικό σερί, 
που ως αποτέλεσμα έχει την επαναφορά/
επανενεργοποίηση αδρανών επενδυτών. 
Ενδεικτικό το γεγονός πως, από τις αρ-
χές Οκτωβρίου μέχρι και την τελευταία 
εβδομάδα, έχει σχεδόν διπλασιαστεί ο 
αριθμός ενεργών κωδικών/μερίδων.

«Χτίζουν» θέσεις οι ξένοι 
Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που η 

κορυφαία αμερικανική επενδυτική εται-
ρεία, The Capital Group Companies, Inc., 
επέστρεψε στο Χ.Α. «χτίζοντας» θέση στη 
Eurobank. Η παραπάνω εξέλιξη επιβε-
βαιώνει ότι κορυφαίοι επενδυτικοί οίκοι 
του εξωτερικού ξαναβάζουν στην επεν-

δυτική τους σφαίρα τα ελληνικά assets. 
Σημειώνεται πως το Capital Group, το 

οποίο διαχειρίζεται σήμερα πάνω από 2 
τρισ. δολάρια, στο παρελθόν είχε «χτί-
σει» μεγάλες θέσεις σε ελληνικές με-
τοχές, ενώ ελέγχει πλέον 187.812.291 
δικαιώματα ψήφου επί των μετοχών της 
Eurobank, τα οποία αντιστοιχούν στο 
5,0635% του μετοχικού της κεφαλαίου. 
Η τρέχουσα αξία της θέσης της προσεγ-
γίζει τα 100 εκατ. ευρώ. Η υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ποσοστού ανακοίνωσης 
της θέσης δείχνει ότι η αύξηση της συμ-
μετοχής της έχει επενδυτικό χαρακτήρα, 
αλλά στέλνει και μήνυμα στην εγχώρια 
και διεθνή αγορά πως παρακολουθεί 
στενά τις εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο 
και δεν αποκλείεται να υπάρξουν κι άλ-
λες κινήσεις από την αμερικανική εται-
ρεία.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, σε τοποθετήσεις στα ελληνικά blue 
chips έχουν προχωρήσει το τελευταίο 
διάστημα οι Morgan Stanley, Goldman 
Sachs, JP Morgan, Citigroup.

Tην ίδια στιγμή, εν όψει του «Big 
Play» –που «βλέπουν» από το 2021 και 
για τα επόμενα δύο έως τέσσερα χρό-
νια– θέσεις στην ελληνική αγορά έχουν 
ή σχεδιάζουν να αποκτήσουν μερικά από 
τα μεγαλύτερα equity funds διεθνώς. 
Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα: The 
Blackstone Group, The Carlyle Group, 
Kohlberg Kravis Roberts & Co, TPG 
Capital, Warburg Pincus και CVC Capital.

Οι καταλύτες 
Οι κινήσεις των διεθνών παικτών 

αναμένεται να πυκνώσουν το επόμενο 
διάστημα σε εισηγμένες επιχειρήσεις, 

καθώς η αλλαγή του επενδυτικού κλί-
ματος και οι προοπτικές που διανοίγο-
νται στην πραγματική οικονομία προσελ-
κύουν πλέον χαρτοφυλάκια τα οποία για 
μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίαζαν 
από την εγχώρια αγορά. Καταλύτες για 
την επιστροφή των ξένων στη Λ. Αθηνών 
αποτέλεσαν η αναβάθμιση της ελληνι-
κής οικονομίας από τον οίκο Moody’s 
στις αρχές Νοεμβρίου και η συνεχιζό-
μενη υποχώρηση στις αποδόσεις των 
ομολόγων. Επίσης, θετικά λειτουργεί η 
προσδοκία για επενδυτική «έκρηξη» δη-
μόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, που 
θα πυροδοτήσει η εισροή των ευρωπαϊ-
κών κονδυλίων. Αλλά και οι εξελίξεις με 
το εμβόλιο δημιουργούν αισιοδοξία για 
ταχύτερη ανάκαμψη της οικονομίας το 
επόμενο διάστημα.

Στο 7,7% –από 9% πριν– μειώνει η 
Citi την εκτίμησή της για την ύφεση φέτος 
στην Ελλάδα, παρά την παράταση του 
lockdown και αρκετά χαμηλότερα από το 
10,5%, που είναι η επίσημη πρόβλεψη. 
Οι εκτιμήσεις της για την ελληνική οικο-
νομία είναι ότι η ανάπτυξη θα κινηθεί με 
ρυθμούς της τάξης του 2,2% το 2021, 
το 2022 θα καταγράψει άλμα στο 6,2%, 
για το 2023 τοποθετεί την ανάπτυξη στο 
2,8%, το 2024 στο 2,5% και το 2025 
στο 2,3%. Αλλά και ο οίκος αξιολόγησης 
Scope Ratings, ο οποίος αξιολογεί την 
Ελλάδα με ΒΒ και θετικές προοπτικές. 
Υποστηρίζει πως η ευρωπαϊκή απάντηση 
στην κρίση που προκάλεσε η πανδημία 
στηρίζει τις προοπτικές της ελληνικής 
οικονομίας. Όπως αναφέρεται σε σχετική 
έκθεση για τις προοπτικές των αξιολογή-
σεων των χωρών το 2021, η ανάκαμψη 
στην Ελλάδα το 2021 αναμένεται να εί-
ναι ισχυρή και να κινηθεί στο 4,5%, μετά 
από ύφεση κοντά στο 10% φέτος, μία 
πρόβλεψη η οποία λαμβάνει υπόψη της 
επιπτώσεις του δευτέρου κύματος της 
πανδημίας και το νέο lockdown το οποίο 
επιβλήθηκε, καθώς και τις πιο αδύναμες 
τουριστικές εισπράξεις.

Τ Η Σ  Α Μ Α Λ Ι Α Σ  Κ Α Τ Ζ Ο Υ 
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Δωρίζει απαραίτητο υγειονομικό υλικό σε δομές σε όλη Ελλάδα

Κορωνοϊός: Ο ΟΠΑΠ στηρίζει τους φορείς 
κοινωνικής πρόνοιας για ηλικιωμένους 

Συμβάλλοντας ενεργά στην εθνι-
κή προσπάθεια ενάντια στην 
πανδημία COVID-19, o ΟΠΑΠ 

υλοποιεί μια ακόμη πρωτοβουλία 
στήριξης των αρμόδιων κοινωνικών 
και υγειονομικών αρχών της χώρας. 
Συγκεκριμένα, η εταιρεία προχωρά σε 
νέα δωρεά απαραίτητου υγειονομικού 
υλικού, αυτή τη φορά προς δημόσιους 
φορείς κοινωνικής πρόνοιας για ηλικι-
ωμένους, ανά την Ελλάδα.

 Η δωρεά του ΟΠΑΠ αφορά στην 
παροχή εκατοντάδων χιλιάδων γαντιών 
και προστατευτικών μασκών, που κα-
λύπτουν επείγουσες ανάγκες φορέων 
κοινωνικής πρόνοιας για ηλικιωμένους 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων. Το υγειονομικό υλικό 
προορίζεται για τις δομές των Κέντρων 
Κοινωνικής Πρόνοιας σε Αττική, Κεντρι-
κή Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, 
Ήπειρο, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, 
Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο, καθώς 
και για το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθή-
σεων Ευρυτανίας.

 Η καταγραφή των αναγκών των φο-
ρέων έγινε σε άμεση συνεργασία με το 
γραφείο της αρμόδιας Υφυπουργού και 
τις διοικήσεις των φορέων, ενώ η δωρεά 
υλοποιήθηκε μέσω του μηχανισμού στή-
ριξης που έχει καθιερώσει το Υπουργείο 
Υγείας από την αρχή της πανδημίας, με 
στόχο την έμπρακτη στήριξη της ελληνι-
κής κοινωνίας. 

 Στο πλαίσιο αυτό, η Δόμνα Μιχαηλί-
δου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα 
πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης, 
ευχαρίστησε τον ΟΠΑΠ για τη συνεισφο-

ρά του στις προσπάθειες περιορισμού 
του δεύτερου κύματος του κορωνοϊού, 
τονίζοντας: «Η πρωτοβουλία του ΟΠΑΠ 
να προχωρήσει στη δωρεά μεγάλων πο-
σοτήτων υγειονομικού υλικού σε όλα τα 
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας της χώρας 
είναι μια κίνηση ουσίας αλλά και ταυ-
τόχρονα υψηλού συμβολισμού. Μέσα 
στη μεγαλύτερη υγειονομική κρίση που 
γνώρισε η χώρα μας, η δωρεά αυτή έρ-
χεται να αποδείξει τη σημασία που έχει 
η συστράτευση δημοσίων και ιδιωτικών 
πόρων για την προστασία των ευάλωτων 
συμπολιτών μας και ιδιαίτερα των ηλικι-
ωμένων. 

Μέσα από τέτοιες κινήσεις, όπως η 
σημερινή του ΟΠΑΠ, η έννοια της εταιρι-
κής κοινωνικής ευθύνης βρίσκει πραγ-
ματικά το νόημά της. Στο Υπουργείο Ερ-
γασίας ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τον 

ιδιωτικό τομέα για να βγούμε ως κοινω-
νία δυνατοί και ασφαλείς από τη μεγάλη 
αυτή δοκιμασία».

 Ο Γιαν Κάρας, Acting CEO του ΟΠΑΠ, 
δήλωσε: «Η κοινωνική προσφορά είναι 
κορυφαία προτεραιότητα για τον ΟΠΑΠ. 
Δεν θα μπορούσαμε, λοιπόν, να μη δώ-
σουμε το παρών στις προσπάθειες αντι-
μετώπισης της πανδημίας. Στον ΟΠΑΠ, 
ευελπιστούμε ότι η νέα δωρεά υγειονο-
μικού υλικού που πραγματοποιούμε, θα 

συμβάλει στο σημαντικό έργο των δη-
μόσιων φορέων κοινωνικής πρόνοιας, οι 
οποίοι επωμίζονται τη φροντίδα ηλικιω-
μένων και ταυτόχρονα καλούνται να δι-
ασφαλίσουν την υγεία και την ασφάλεια 
τους, εν μέσω του δεύτερου κύματος του 
κορωνοϊού».

Από την πλευρά του, ο Οδυσσέας 
Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύ-
νων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, σχολίασε: 
«Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για τη 
χώρα μας, ο ΟΠΑΠ παραμένει προσηλω-
μένος στο κοινωνικό του έργο. Μετά τις 
πρόσφατες δράσεις για τη στήριξη της 
Θεσσαλονίκης, προχωράμε σε μια νέα 
δωρεά υγειονομικού υλικού, με στόχο 
να βοηθήσουμε έμπρακτα ηλικιωμένους 
συνανθρώπους μας, που ανήκουν στις 
πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Προ-
σωπικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 
αρμόδιους κρατικούς φορείς για τη συ-
νεργασία σε αυτή την πρωτοβουλία και 
να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο έργο τους 
για τη διαχείριση της πανδημίας».

 Πρόσφατα ο ΟΠΑΠ προχώρησε σε 
πρωτοβουλίες στήριξης του Ιπποκράτει-
ου Γενικού Νοσοκομείου και των τοπικών 
αρχών της Θεσσαλονίκης, που δοκιμάζε-
ται από τον κορωνοϊό. Συγκεκριμένα, για 
το Ιπποκράτειο, το οποίο είναι νοσοκο-
μείο αναφοράς, η εταιρεία προχώρησε 
στη δωρεά ιατρικού εξοπλισμού που 
είναι απαραίτητος στο θάλαμο νοσηλεί-
ας ασθενών με λοίμωξη COVID-19. Επι-
πλέον, η εταιρεία συνέβαλε στην κάλυψη 
άμεσων αναγκών του Δήμου και της Γε-
νικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσα-
λονίκης, προσφέροντας σημαντικό αριθ-
μό προστατευτικών μασκών, γαντιών και 
αντισηπτικών.
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«Ψηφίζουν» Χ.Α. οι διεθνείς οίκοι και ποντάρουν σε δυναμική ανάκαμψη 

Θετική η εικόνα σε ομόλογα - τράπεζες 

Οι αποδόσεις των ομολόγων 
δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει 
ανακτήσει την εμπιστοσύνη 

των διεθνών αγορών. Στην έκδοση 
εντόκων γραμματίων 52 εβδομάδων 
για την αναχρηματοδότηση προηγού-
μενου χρέους, που πραγματοποιήθηκε 
την Τετάρτη, η απόδοση διαμορφώθη-
κε στο 0,26% από 0,0% στην προη-
γούμενη έκδοση του Σεπτεμβρίου. Το 
ποσό περιλαμβάνει μη ανταγωνιστικές 
προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ. 
Εν τω μεταξύ, σε νέα χαμηλά κινήθηκε 
το κόστος του ελληνικού δανεισμού, 
με την απόδοση του 10ετούς να υπο-
χωρεί στο 0,60%, ενώ του 5ετούς στο 
0,04%.

Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα και 
από τα οικονομικά αποτελέσματα που 
ανακοινώνουν εισηγμένοι όμιλοι, που 
στην πλειονότητά τους είναι καλύτερα 
από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των 
αναλυτών, με αποτέλεσμα να έχουν και 
ανοδική πορεία στο ταμπλό. Ακόμη μία 
παράμετρος είναι πως η αγορά πήρε ανά-
σες από την πίεση του MSCI και πλέον οι 
ξένοι «χτίζουν» θέσεις για το επόμενο 
rebalancing, που σύμφωνα με πληροφο-
ρίες θα κρύβει θετικές εκπλήξεις για τις 
εγχώριες εισηγμένες, με νέες εισόδους 
στον δείκτη MSCI Greece Standard.

Κλάδος-κλειδί παραμένει ο τραπεζι-
κός και σε κάθε περίπτωση είναι βέβαιο 
ότι η πορεία των τραπεζικών μετοχών 
θα συνεχίσει να επηρεάζει συνολικά την 
πορεία του Γενικού Δείκτη και του Χ.Α. 
Στα 2,24 δισ. η αποτίμηση της Eurobank, 
πλέον, στην 4η θέση της σχετικής κατά-
ταξης, μόλις 3 εκατ. λιγότερα από την κε-
φαλαιοποίηση του ΟΠΑΠ. Με 1,878 δισ. 
η Εθνική, στην 7η θέση, με 1,451 δισ. 
στη 12η θέση η Alpha Bank σε σύνολο 
15 εισηγμένων, που αποτιμώνται από 1 
δισ. και πάνω. 

Επιπλέον, στο επίκεντρο θα βρεθούν 
και οι επιχειρηματικές εξελίξεις σε διά-
φορους κλάδους, όπως η ενέργεια, οι 
υποδομές/κατασκευές, οι κοινής ωφέ-
λειας και πληροφορικής. Ειδικότερα 
στην ενέργεια, ισχυρά επενδυτικά χαρ-

τοφυλάκια έχουν ξεκινήσει να «χτίζουν» 
τις πρώτες θέσεις τους από τον Mάρτι-
ο-Aπρίλιο, όταν οι αποτιμήσεις βρίσκο-
νταν χαμηλά, και έχουν επικεντρωθεί 
στους τρεις μεγαλύτερους εισηγμένους 
του κλάδου, ΔEH, Mytilineos και Tέρνα 
Eνεργειακή. 

«Ταύρος» η Jefferies
Οι ευρωπαϊκές αγορές αποτελούν τις 

πιο φθηνές διεθνώς και έχουν σημαντικά 
περιθώρια να… διαπρέψουν το επόμενο 
έτος, αναφέρει η Jefferies σε έκθεσή της, 
ξεχωρίζοντας μεταξύ αυτών το ελληνικό 
Χρηματιστήριο. Συγκεκριμένα, η Jefferies 
διατηρεί την bullish στάση της για το Χ.Α., 
καθώς η Ελλάδα έχει και το «όπλο» ότι 
παράλληλα ανήκει στις αναδυόμενες 

αγορές οι οποίες, κατά τους αναλυτές, θα 
αποτελέσουν επίσης μεγάλο trade του 
2021. Παρά το ισχυρό «ράλι» των ελλη-
νικών μετοχών το τελευταίο διάστημα, 
η Jefferies εκτιμά πως υπάρχουν περαι-
τέρω περιθώρια ανόδου, καθώς, όπως 
σημειώνει, η αγορά και η οικονομία της 
Ελλάδας έχουν τα υψηλότερα περιθώρια 
ανοδικής αντίδρασης, άρα και τις καλύ-
τερες προοπτικές, σε ένα επιτυχημένο 
εμβόλιο και στο εκ νέου το άνοιγμα των 
ευρωπαϊκών οικονομιών. Το μακροοικο-
νομικό τοπίο έχει αναπόφευκτα επιδει-
νωθεί κατά το παρελθόν έτος, ωστόσο 
τα προγράμματα της ΕΚΤ (PEPP, TLTRO) 
έχουν περιορίσει τους όποιους κινδύνους 
σημαντικής αναταραχής στα ελληνικά 
assets, με πολλές ελληνικές μετοχές 

να έχουν αξιοπρεπή επίπεδα ελεύθερων 
ταμειακών ροών και ανθεκτικούς ισο-
λογισμούς. Παρά το πρόσφατο «ράλι», 
η Jefferies δεν θεωρεί πως η ελληνική 
χρηματιστηριακή αγορά είναι ακριβή, με 
τους επενδυτές το τελευταίο 18μηνο να 
έχουν προσχωρήσει κυρίως σε ρευστο-
ποιήσεις των θέσεών τους. Για όλους 
τους παραπάνω λόγους, η Jefferies πα-
ραμένει bullish για την Ελλάδα και τις 
ελληνικές μετοχές για το 2021, καθώς, 
όπως σημειώνει, ο δείκτης P/E της ελ-
ληνικής αγοράς διαπραγματεύεται στο 
9.9x, ο δείκτης P/B στο 0.6x, η μερισμα-
τική απόδοση στο ελκυστικό 5,1% και ο 
δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων ROE 
στο 6,3%.

Τ Η Σ  Α Μ Α Λ Ι Α Σ  Κ Α Τ Ζ Ο Υ 
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Ενα έργο παγκόσμιας εμβέλει-
ας, την «Αθωνική Ψηφιακή 
Κιβωτό», υλοποίησε ο Όμιλος 

ΟΤΕ για λογαριασμό της Ιεράς Κοι-
νότητας του Αγίου Όρους καθώς οι 
θησαυροί του είναι διαθέσιμοι σε όλους 
μέσω διαδικτύου. 

Μέσω της ψηφιοποίησης και τεκ-
μηρίωσης του ιστορικού αρχείου και 
των έργων τέχνης της Αθωνικής Πολι-
τείας, περισσότερες από 2 εκατ. ψηφι-
ακές απεικονίσεις εγγράφων, βιβλίων, 
χειρογράφων και 27 χιλιάδες απεικονί-
σεις κειμηλίων, καθώς και τρισδιάστα-
τες αποτυπώσεις μνημείων, εικονικές 
περιηγήσεις μονών και εκπαιδευτικές 
εφαρμογές, συγκεντρώνονται πλέον στο 
portal  www.mountathos.org, που δίνει 
τη δυνατότητα σε κοινό και επιστήμονες 
να εισέλθουν στα άδυτα του ιερού τόπου 
και να ανακαλύψουν τον σπάνιο πολιτι-
στικό του πλούτο. 

Στόχος του έργου ήταν η διάσωση, δι-
αφύλαξη και προβολή του πολιτιστικού 
και κειμηλιακού πλούτου της Αθωνικής 
Πολιτείας, μέσω της ψηφιοποίησης και 
τεκμηρίωσης του ιστορικού αρχείου και 
των έργων τέχνης, καθώς και η διάθεσή 
τους στην παγκόσμια κοινότητα μέσω 
του διαδικτύου. 

Η «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός» είναι 
το μεγαλύτερο έργο στην Ελλάδα στον 
τομέα του ψηφιακού πολιτισμού. Είναι 
μία κιβωτός γνώσης που περιλαμβάνει 
σε ψηφιακή μορφή το πολιτιστικό από-
θεμα των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους. 
Το πολυεπίπεδο αυτό έργο διήρκησε τέσ-
σερα χρόνια. 

Ο κ. Κωνσταντίνος Πατσέας, Υπεύ-
θυνος Σχεδιασμού και  Συντονιστής του 
Έργου της Αθωνικής Ψηφιακής Κιβωτού, 
ανέφερε σχετικά: «Η Αθωνική Ψηφιακή 
Κιβωτός είναι μια προσπάθεια εξωστρέ-
φειας και ανοίγματος της Ορθόδοξης 
Χριστιανικής παράδοσης στο σύγχρονο 
κόσμο,  ένα πνευματικό αντίδωρο προς 
τη νέα γενιά, η οποία έχει νέους διαύλους 
και τρόπους επικοινωνίας μέσω του ψη-

φιακού κόσμου. Η Αθωνική Ψηφιακή 
Κιβωτός συμβάλει στον εκδημοκρατισμό 
της έρευνας και της εκπαίδευσης μέσω 
της λειτουργικής σύζευξης παράδοσης 
και τεχνολογίας. Ωστόσο, και από τεχνο-
λογικής πλευράς είναι ένα έργο σταθμός 
για τα Ελληνικά δεδομένα καθότι οι τε-
χνολογίες που εφαρμόσθηκαν και η με-
θοδολογία ανάπτυξης του έργου, θα υιο-
θετηθούν ως καλές πρακτικές για όλα τα 
αντίστοιχα έργα διάσωσης και ψηφιακής 
προβολής πολιτιστικών αγαθών».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβου-
λος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, 
δήλωσε: «Η πνευματική και ιστορική 
κληρονομιά του Αγίου Όρους είναι ανε-
κτίμητης αξίας. Είναι τιμή μας που συμ-
βάλαμε στη διαφύλαξη και ανάδειξή της 
μέσα από τη δημιουργία της Αθωνικής 
Ψηφιακής Κιβωτού, ενός εμβληματικού 
έργου τεχνολογίας, που ανοίγει τις πόρ-
τες του Αγίου Όρους στην παγκόσμια 
κοινότητα και βάζει την Αθωνική Πολι-
τεία στη νέα ψηφιακή εποχή και στον πα-
γκόσμιο πολιτιστικό χάρτη. Με σύμμαχό 
μας την τεχνολογία, θα συνεχίσουμε να 
φτιάχνουμε έναν κόσμο καλύτερο για 
όλους». 

Στο πλαίσιο του πολυεπίπεδου
αυτού έργου ο Όμιλος ΟΤΕ:

• Ψηφιοποίησε αναρίθμητα αντικεί-
μενα από όλους τους τομείς της καλλι-
τεχνικής δημιουργίας και της ορθόδοξης 
χριστιανικής τέχνης: έγγραφα, χειρόγρα-
φα, σπάνια βιβλία, γλυπτά, ψηφιδωτά, 
φορητές εικόνες, έργα μεταλλοτεχνίας 
και υφαντικής, θρησκευτικά σκεύη, άμ-
φια, νομίσματα και αρχιτεκτονικά σχέδια, 
περισσότερες από 500 ώρες οπτικοα-
κουστικού υλικού, καθώς και σχεδόν 
25.000 σελίδες σύγχρονου, πρωτότυ-
που, αδημοσίευτου υλικού με ψυχοφελή 
χαρακτήρα. 

• Προμήθευσε τον εξοπλισμό πληρο-
φορικής και λογισμικού για τη διαχείριση 
του υλικού προς ψηφιοποίηση. 

• Αναβάθμισε τις τηλεπικοινωνιακές 

υποδομές του Αγίου Όρους, εγκαθιστώ-
ντας υπερσύγχρονα δίκτυα σταθερής και 
κινητής, COSMOTE Fiber και COSMOTE 
4G. 

• Υλοποίησε Data Center (κεντρικό 
αποθετήριο) στις Καρυές και δημιούργη-
σε κλειστό δίκτυο VPN απομακρυσμένης 
πρόσβασης για τη μεταφορά του μεγά-
λου όγκου του ψηφιοποιημένου υλικού 
και την εξ΄ αποστάσεως τεκμηρίωσή του 
από τους επιστήμονες.

• Δημιούργησε τη δικτυακή πύλη 
www.mountathos.org, σε πέντε γλώσ-
σες, ελληνικά, αγγλικά, βουλγαρικά, 
ρωσικά, και σέρβικα, η οποία, με πάνω 
από δύο εκατ. ψηφιακές απεικονίσεις, 
συγκεντρώνει το σύνολο των εκφάνσε-
ων του πολιτιστικού αποθέματος των 
Ιερών Μονών και δίνει τη δυνατότητα 
σε όλους να εισέλθουν στα άδυτα του 
Ιερού Τόπου και να ανακαλύψουν τον 
σπάνιο πλούτο της Αθωνικής Πολιτείας, 
μέσα από υπηρεσίες εικονικής περιήγη-
σης, ηλεκτρονικούς καταλόγους με το 
ψηφιοποιημένο υλικό και εκπαιδευτικές 
εφαρμογές. 

• Συνεργάστηκε με πολυπληθείς 
ομάδες διακεκριμένων επιστημόνων. 
Περισσότεροι από διακόσιοι εξειδικευ-
μένοι συνεργάτες όπως βυζαντινολόγοι, 
θεολόγοι, ιστορικοί, συγγραφείς, αρχιτέ-
κτονες και οι ίδιοι οι μοναχοί, εργάστη-
καν για την τεκμηρίωση του υλικού, ενώ 
ορίστηκαν και εκπρόσωποι των μονών, 
στους οποίους μεταφέρθηκε η τεχνο-
γνωσία.

Η «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός» 
εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικό-
τητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), και συγχρη-
ματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. 

Το έργο και η σημασία του αποτυ-
πώνονται στην ειδική σειρά ντοκιμαντέρ 
τριών ωριαίων επεισοδίων του COSMOTE 
HISTORY HD, «Άγιο Όρος - Ψηφιακή επο-
χή», σε παραγωγή COSMOTE TV. Το ντο-
κιμαντέρ είναι διαθέσιμο μέσω της on 
demand υπηρεσίας COSMOTE TV PLUS, 
αλλά και ελεύθερα, στο κανάλι της 
COSMOTE TV στο YouTube έως τις 15 Δε-
κεμβρίου.

Ο Όμιλος ΟΤΕ ψηφιοποιεί και αναδεικνύει τους θησαυρούς του Αγίου Όρους 

Παγκόσμιο έργο 
η «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός»

Ψηφιοποίηση χειρόγραφου κώδικα
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Οι αιτίες που κάνουν δρόμους-πεζοδρόμια στη Θεσσαλονίκη να ξεχειλίζουν με νερό

Δρόμοι μετατρέπονται σε ποτάμια 
όταν «ανοίγουν» οι ουρανοί

Κάθε φορά που βρέχει στη 
Θεσσαλονίκη παρατηρείται 
η εξής εικόνα: δρόμοι θυμί-

ζουν ποτάμια, λακκούβες γεμίζουν με 
λιμνάζοντα ύδατα, πλάκες σε πεζοδρό-
μια γίνονται νεροπαγίδες, ενώ συχνά 
η κυκλοφορία των πεζών από το ένα 
πεζοδρόμιο στο άλλο είναι απροσπέ-
λαστη διαδικασία και χρειάζεται άλμα 
εις μήκους ή κάποια καλλιτεχνική 
φιγούρα για να επιτευχθεί η μετακίνη-
ση τους.

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι τωρινό. 
Αντίθετα μετρά πολλά χρόνια σε διάφορα 
σημεία της πόλης. Ένα από αυτά είναι ο 
δρόμος επί της οδού Κωνσταντίνου Κα-
ραμανλή 3, όπου όπως περιγράφει στην 
Karfitsa ιδιοκτήτης καταστήματος «είναι 
το χειρότερο κομμάτι όλου του δρόμου 
γιατί έχει υποστεί καθίζηση  ένα μεγάλο 
μέρος του, περίπου 50 μέτρα μήκος με 
10 πλάτος». Αποτέλεσμα είναι όταν βρέ-
χει το συγκεκριμένο σημείο του δρόμου 
να μετατρέπεται σε...γούρνα. «Εδώ μα-
ζεύονται όλα τα νερά που κατεβαίνουν 
από την οδό Γρ.Λαμπράκη, αλλά και από 
τα γύρω ανηφορικά στενά και λιμνά-
ζουν. Βουλώνουν και τα φρεάτια και δεν 
μπορούν να ρουφήξουν τα νερά. Κάθε 
φορά τα καθαρίζω εγώ», υποστηρίζει ο 
επιχειρηματίας. Μάλιστα, σημειώνει ότι 
έχει κάνει γραπτή αίτηση ενάμιση χρόνο 
πλέον στον δήμο αναφορικά με αυτό το 
ζήτημα αλλά όπως λέει «δεν έχω λάβει 
ακόμη καμία απάντηση». Σύμφωνα με 
τον  ίδιο, πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση 
στο πρόβλημα, διότι «δεν δημιουργεί 
επιπτώσεις μόνο στις επιχειρήσεις της 
περιοχής, αλλά ακόμη και στους πεζούς. 
Περνάνε αμάξια και τους κάνουν μού-
σκεμα. Αυτό κάνει την διέλευση πεζών 
και πελατών αποτρεπτική», τονίζει.

Τα αίτια πίσω από το πρόβλημα
Η Karfitsa μίλησε με τον Αντιδήμαρ-

χο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του 

Δήμου Θεσσαλονίκης Νίκο Ζεϊμπέκη για 
να μας αναλύσει τα αίτια που οδηγούν 
τόσο στο πρόβλημα με τα λιμνάζοντα 
ύδατα, όσο και στο ζήτημα της απορρο-
φητικότητας του νερού σε μια εν εξελίξει 
βροχόπτωση. «Οι αιτίες είναι πολλές», 
δηλώνει και συμπληρώνει πως κάποιες 
αυτές είναι «οι κακοτεχνίες των δρόμων, 

η κακομορφία σε μερικά σημεία που έχει 
η άσφαλτος, οι αναπλάσεις πεζοδρομί-
ων, αλλά και ο μη εντατικός και λεπτο-
μερής καθαρισμός των φρεατίων».

Ένα από τα σημεία που πλήττονται 
συνήθως σε μια βροχόπτωση είναι η 
οδός Εθνικής Αμύνης. «Αυτό συμβαίνει 
γιατί το νερό κατεβαίνει από τις 40 Εκ-

κλησιές, στο Συντριβάνι και φτάνει έως 
την Παραλία. Στο πλαίσιο της ανάπλασης 
που έχει γίνει έχουν φαρδύνει τα πεζο-
δρόμια, έχει μικρύνει ο δρόμος, έχουν 
κοπεί οι άκρες των δρόμων, οπότε το 
νερό δεν μπορεί να σταματήσει και ανε-
βαίνει πάνω στα πεζοδρόμια», περιγρά-
φει ο αντιδήμαρχος.

Συν τοις άλλοις, μια ακόμη αιτία είναι 
και η εναπόθεση των ογκωδών και των 
απορριμάτων στα πεζοδρόμια και πέριξ 
των κάδων.

Βέβαια, όπως τονίζει, σημαντικό 
ρόλο παίζει και η απότομη αύξηση του 
νερού, σε περιπτώσεις ακραίων καιρι-
κών φαινομένων. «Μπορεί σε μια ώρα 
να ρίξει τόσο νερό που είναι αρκετό για 
να δημιουργήσει πλημμύρα γρήγορα σε 
μερικά σημεία».

Όσον αφορά τα φρεάτια ο κ.Ζεϊ-
μπέκης τονίζει ότι ο καθαρισμός τους 
από το σημείο που αρχίζει κάτω από την 
σχάρα είναι ευθύνη της ΕΥΑΘ, ενώ πάνω 
από την σχάρα εμπίπτει στις αρμοδιό-
τητες του δήμου. Προσθέτει δε ότι, όσο 
καλά και αν έχουν καθαριστεί οι δρό-
μοι εάν ξεσπάσει κακοκαιρία με έντονη 
βροχόπτωση σε συνδυασμό με ισχυρό 
αέρα, όπως την προηγούμενη Δευτέρα 
τα φύλλα που πέφτουν στο έδαφος με-
ταφέρονται, κάποια από αυτά, στα φρεά-
τια. «Εμείς παρότι είχαμε καθαρίσει, την 
ώρα της βροχόπτωσης βγήκαμε στους 
δρόμους και καθαρίζαμε τα σημεία που 
εντοπίζαμε ή μας ειδοποιούσαν για άλλα 
μέρη που είχαν πρόβλημα και πηγαίναμε 
αμέσως».

Καθότι όμως η Θεσσαλονίκη είναι μια 
κατηφορική πόλη το πρόβλημα θα συνε-
χίσει να υπάρχει ως ένα βαθμό, δηλώνει 
ο αντιδήμαρχος, σε συνδυασμό, όπως 
προσθέτει σύμφωνα με την προσωπική 
του άποψη, ότι «δεν επαρκεί σε ακραία 
καιρικά φαινόμενα το αποχετευτικό της 
σύστημα, για να τραβήξει περισσότερα 
νερά».

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ  Φ Ι Λ Ι Π Π Α  Β Λ Α Σ Τ Ο Υ
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Ο Γ.Γ της Κ.Ο. της ΝΔ Σταύρος Καλαφάτης στην Karfitsa

Αν ακούγαμε τους δημοκόπους 
θα είχαμε μείνει «ταπί»

Την πεποίθηση πως η κυβέρ-
νηση με τα μέτρα που έλαβε 
και τον σχεδιασμό της, μπορεί 

να κάνει ακόμη περισσότερα ώστε να 
ενισχύσει οικονομικά τις δοκιμαζόμε-
νες από τον κορονοϊό επιχειρήσεις, 
εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ και 
βουλευτής Θεσσαλονίκης Σταύρος 
Καλαφάτης σε συνέντευξη του στην 
karfitsa. 

Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει με 
νόημα «αλίμονο αν η κυβέρνηση άκουγε 
τους δημοκόπους και εξαντλούσε τα τα-
μειακά διαθέσιμα από τους πρώτους μή-
νες της πανδημίας. Θα είχε μείνει «ταπί». 
Ο κ. Καλαφάτης αναφερόμενος στα επι-
δημιολογικά χαρακτηριστικά της Θεσ-
σαλονίκης, αναγνωρίζει την πίεση που 
συνεχίζει να δέχεται στο σύστημα υγείας, 
ωστόσο μένει στο γεγονός της σταδιακής 
μείωσης των εισαγωγών στα νοσοκο-
μεία, με αποσυμφόρηση στις κλίνες των 
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, στέλ-
νοντας ταυτόχρονα μήνυμα μηδενικού 
εφησυχασμού. Σχολιάζοντας τα στοιχεία 
της ΕΛΣΤΑΤ τα οποία δείχνουν ύφεση της 
τάξης του 11,7% το γ΄ τρίμηνο του 2020, 
ο Γενικός Γραμματέας, κάνει λόγο για μια 
νέα χρονιά που θα ξεκινήσει με βαθιά 
ύφεση, αλλά θα καταλήξει σε δυναμική 
πολύ ισχυρή ανάπτυξη. Ο Σταύρος Καλα-
φάτης θα εμβολιαστεί από τους πρώτους 
όπως γνωστοποιεί, ακολουθώντας το 
παράδειγμα του πρωθυπουργού, ώστε 
να δείξει και ο ίδιος στους επιφυλακτι-
κούς την σημαντικότητα του εμβολια-
σμού, αλλά και το γεγονός πως είναι μια 
ασφαλής διαδικασία, για το κοινό καλό. 

Με τους επιστήμονες να προειδο-
ποιούν για το ενδεχόμενο επαναλαμ-
βανόμενων lockdown, προκύπτει το 
ερώτημα εάν υπάρχουν οι οικονομικές 
αντοχές στα ταμεία του κράτους, για 
την στήριξη επιχειρήσεων και εργαζο-
μένων σε περίπτωση που επιβεβαιω-

θούν οι προβλέψεις αυτές; Πρώτ΄απ΄ό-
λα οφείλουμε όλοι, τηρώντας τα βασικά 
μέτρα προστασίας -μάσκες, αποστάσεις, 
αποφυγή συναθροίσεων- να αποκλεί-
σουμε ένα τρίτο κύμα κορονοϊού και κατ’ 
επέκταση ένα τρίτο lockdown. Σίγουρα, 
ωστόσο, θα υπάρξουν στους πρώτους 
μήνες του χρόνου επιχειρήσεις που δεν 
θα μπορέσουν να λειτουργήσουν και 
είναι υποχρέωση της Κυβέρνησης να 
συνεχίσει τη στήριξη σε αυτές και τους 
εργαζόμενούς τους. Έχει, ήδη προεξο-
φλήσει 7 δις ευρώ για το σκοπό αυτό 
και θα κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί. Και 
μπορεί να κάνει περισσότερα  διότι με δι-
αδοχικές εξόδους στις αγορές κατάφερε 
- χάρη στην εμπιστοσύνη που απέκτησε 
η οικονομία μας-να ενισχύσει δραστικά 
τα ταμειακά διαθέσιμα του Κράτους και 
μάλιστα με ιστορικά χαμηλά επιτόκια. 
Αλίμονο αν άκουγε τους δημοκόπους και 
εξαντλούσε -όπως επίμονα ζητούσαν- τα 
ταμειακά διαθέσιμα από τους πρώτους 

μήνες της πανδημίας. Θα είχε μείνει 
«ταπί». Και ταυτόχρονα θα κομμάτιαζε 
την εμπιστοσύνη των αγορών με αποτέ-
λεσμα να δανείζεται με τεράστιο κόστος 
που προφανώς δεν αντέχουμε.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυ-
βέρνηση για καθυστέρηση στην λήψη 
αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων, 
ειδικά στην περίπτωση της Θεσσαλο-
νίκης, πιστεύετε πως θα έπρεπε να 
τεθούν πιο γρήγορα σε εφαρμογή οι 
αυστηροί περιορισμοί; Όποιος είν’ έξω 
απ΄το χορό πολλά τραγούδια ξέρει. Εκ 
των υστέρων όλοι μπορούμε να πούμε 
πολλά. Δεν είναι, όμως, καθόλου εύκο-
λο να διακρίνει κανείς αυτά που έρχονται 
και να προλάβει κάθε αρνητική εξέλιξη. 
Πολύ περισσότερο όταν εξαρτώνται από 
τη συμπεριφορά όλων μας. Περιμένα-
με, για παράδειγμα, να έχουμε ταχύτερη  
μείωση των κρουσμάτων κατά το δεύτε-
ρο lockdown και δεν είχαμε. Το ζήτημα 
λοιπόν -που προσποιείται ότι δεν κατα-

λαβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-  είναι να λειτουργού-
με σαν Προμηθείς και όχι Επιμηθείς. Και 
δεν ακούσαμε τότε όπως δεν ακούμε και 
τώρα την ηγεσία του να παίρνει θέση για 
τα μέτρα που πρέπει να ισχύσουν από δω 
και πέρα. Για κάθε κρίσιμο ερώτημα λέει 
τα πάντα και τα αντίθετά τους. Άλλα στην 
αρχή και άλλα στο κατόπιν. Με μια μόνο 
σταθερή επωδό. Επαναλαμβάνοντας 
κάθε μέτρο στήριξης που εφαρμόζει η 
Κυβέρνηση πολλαπλασιάζοντας απλώς 
τα ποσά. Εύκολη, αλλά υποκριτική και 
ανέξοδη δουλειά.

Στην Θεσσαλονίκη το Σύστημα Υγεί-
ας έχει ξεπεράσει τα όρια του με τις 
ΜΕΘ της πόλης πλέον να μην επαρ-
κούν. Πως θα ξεπεραστεί αυτό το πρό-
βλημα. Υπάρχει περίπτωση να δούμε 
επιτάξεις κλινών ΜΕΘ από τον ιδιωτικό 
τομέα; Είναι γεγονός ότι τα νοσοκομεία 
της πόλης μας είχαν ξεπεράσει τα όριά 
τους και εξακολουθούν να βρίσκονται 
σε πίεση. Ευγνωμονούμε τους γιατρούς, 
το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, τις 
διοικήσεις και βεβαίως τους εθελοντές 
που έσπευσαν να συνδράμουν στον συ-
γκλονιστικό αυτό αγώνα. 

Με κίνδυνο για τη δική τους ζωή, 
έσωσαν ζωές συμπολιτών μας. Σε μια 
δύσκολη ώρα η Κυβέρνηση αναγκά-
στηκε να επιτάξει ιδιωτικές κλινικές για 
απλές κλίνες κορονοϊού ενώ έγιναν και 
αεροδιακομιδές για συμπολίτες μας που 
χρειάζονταν ΜΕΘ. Ήδη, ωστόσο, έχει αρ-
χίσει μια σταδιακή  μείωση εισαγωγών 
στα νοσοκομεία και, μετά από καιρό, 
υπάρχουν στην πόλη κενές κλίνες ΜΕΘ. 
Η πίεση ωστόσο συνεχίζεται και δεν επι-
τρέπεται κανένας εφησυχασμός. Είναι 
στο χέρι όλων να τηρήσουμε σχολαστικά 
τα μέτρα που εισηγούνται οι ειδικοί και 
θεσπίζει η Πολιτεία ώστε να μην φτά-
σουμε ποτέ ξανά στις δραματικές κατα-
στάσεις που βιώσαμε.

Με το ποσοστό ύφεσης να βρίσκε-
ται στο 11,7% το γ  ́τρίμηνο του 2020, 

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Ο Ν  Γ Ι Ω Ρ Γ Ο  Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Τ Η
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τι περιθώρια για ανάπτυξη υπάρχουν το 
νέο έτος;  Είναι προφανές πως καθώς 
συνεχίζεται η πανδημία και παρατείνο-
νται τα μέτρα που περιορίζουν την κοι-
νωνική και οικονομική δραστηριότητα 
θα συνεχίζεται και η ύφεση. Θα έχουμε 
λοιπόν ύφεση και στους πρώτους μήνες 
του χρόνου. Ταυτόχρονα ωστόσο θα γί-
νεται ολοένα και πιο ορατή πιο κοντινή η 
ελπίδα για το ξεπέρασμα της υγειονομι-
κής και της συνακόλουθης οικονομικής 
κρίσης. Βήμα με βήμα θα εγκαταλείπου-
με τους περιορισμούς και θα μειώνεται 
η ύφεση ώσπου να περάσουμε σε νέα 
αναπτυξιακή τροχιά. Σε κάθε περίπτωση 
είναι βέβαιο πως η χρονιά θα ξεκινήσει 
με βαθιά ύφεση και θα καταλήξει σε δυ-
ναμική -πολύ ισχυρή- ανάπτυξη. Στην 
κατεύθυνση αυτή θα συμβάλει  η άντλη-
ση περίπου 5,5 δισ ευρώ από τα ευρω-
παϊκά Ταμεία, η προώθηση σημαντικών 
μεταρρυθμίσεων που βελτιώνουν το 
επενδυτικό περιβάλλον και φέρνουν 
νέες επενδύσεις, αλλά και η μείωση των 
φορολογικών και ασφαλιστικών επιβα-
ρύνσεων. Η κατάργηση της εισφοράς 
αλληλεγγύης για τα εισοδήματα που 

προέρχονται από ιδιωτική οικονομική 
δραστηριότητα. Η μείωση των ασφαλι-
στικών εισφορών κατά τρεις ποσοστιαίες 
μονάδες από την 1η του χρόνου. Η  κά-
λυψη των ασφαλιστικών εισφορών από 
τον κρατικό προϋπολογισμό για την πρό-
σληψη ανέργων. Η επιδότηση δανείων 
πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες που 
επλήγησαν από την πανδημία στο πλαί-
σιο του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ».

Πολύς κόσμος έχει αμφιβολία για 
τα εμβόλια. Επίσης ενώ έχει ειπωθεί 
πως θα είναι στην επιλογή του καθε-
νός να εμβολιαστεί ή όχι ακούγεται ότι 
θα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί σε 
όσους δεν το κάνουν. Τι θα ισχύσει; 

Πρώτ΄απ΄όλα τα εμβόλια θα είναι 
δωρεάν και ο εμβολιασμός εθελοντικός. 
Θα αρχίσει από τους υγειονομικούς και τις 
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και θα 
επεκταθεί σταδιακά σε όλους. Είναι βέ-
βαιο ότι η πλειονότητα των συμπολιτών 
μας, όχι μόνο θέλει, αλλά και προσμένει 
με αισιοδοξία την έλευση του εμβολίου 
που θα φέρει ανοσία στην κοινότητα και 
θα μας απαλλάξει πρωτίστως από τους 
σοβαρούς κινδύνους του ιού, αλλά και 

από τα περιοριστικά μέτρα που τόσο 
έχουν στοιχίσει -όπως και σε ολόκληρο 
τον κόσμο- στην οικονομία και την κοι-
νωνία μας. Για τους δύσπιστους ετοιμά-
ζονται ειδικές ενημερωτικές καμπάνιες 
τόσο σε εθνικό, όσο και σε πανευρωπα-
ϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα θα προσπαθή-

σουμε να πείσουμε δια του παραδείγμα-
τος. Γι’ αυτό ακριβώς, ο Πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης -όπως ο ίδιος δή-
λωσε- θα εμβολιαστεί δημόσια από τους 
πρώτους. Και βεβαίως θα ακολουθήσω 
το παράδειγμά του για να πειστούν και οι 
πιο δύσπιστοι στην πόλη μας. 

συνέντευξη

Θα προσπαθήσουμε να πείσουμε να 

εμβολιαστούν δια του παραδείγματος. Γι’ 

αυτό ακριβώς, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος 

Μητσοτάκης -όπως ο ίδιος δήλωσε- θα 

εμβολιαστεί δημόσια από τους πρώτους. Και 

βεβαίως θα ακολουθήσω το παράδειγμά 

του για να πειστούν και οι πιο δύσπιστοι 

στην πόλη μας. 
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Χρόνιο το πρόβλημα των αέριων ρύπων  χωρίς αντιμετώπιση

Στο «κόκκινο» η ατμοσφαιρική 
ρύπανση στη Θεσσαλονίκη

E να πολύ μεγάλο πρόβλημα, 
αυτό της ατμοσφαιρικής ρύ-
πανσης, συνεχίζει να ταλαιπω-

ρεί την Θεσσαλονίκη, χωρίς να έχουν 
γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την 
αντιμετώπιση του. 

Το φαινόμενο των συχνών υπερβάσε-
ων των ορίων στις τιμές  των αιωρούμε-
νων σωματιδίων, αποτελεί ένα σοβαρό  
και χρόνιο πρόβλημα, που δυστυχώς στη 
Θεσσαλονίκη δεν έχει αντιμετωπιστεί 
από τους αρμόδιους φορείς με αποτέλε-
σμα η χώρα να αντιμετωπίζει την απειλή 
βαριάς «καμπάνας» και προστίμου, από 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.  Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή πρόκειται να παραπέμψει την 
Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για 
την κακή ποιότητα του αέρα στη Θεσ-
σαλονίκη και για το γεγονός ότι η χώρα 
μας έχει αθετήσει τους περιορισμούς σε 
ό,τι αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση 
παρά τις πολυάριθμες προειδοποιήσεις. 
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είχε 
κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου και 
μάλιστα είχε στείλει προτάσεις για μέτρα 
και πολιτικές, ώστε να υπάρχει αντιμετώ-
πιση του προβλήματος.

Κύριες πηγές εκπομπών στην 
ευρύτερη  περιοχή της Θεσσαλονίκης
Οι βασικές πηγές ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη είναι : Οι 
οδικές μεταφορές που αποτελούν την 
κύρια πηγή οξειδίων του αζώτου (NOx) 
και μονοξειδίου του άνθρακα (CO), ενώ η 
βιομηχανία αποτελεί την κυριότερη πηγή 
διοξειδίου του θείου (SO2). Βασική πηγή 
εκπομπών διοξειδίου του θείου (SO2) εί-
ναι ο κλάδος διύλισης πετρελαίου.

Σε ό,τι αφορά στα αιωρούμενα σω-
ματίδια ΡΜ10,  για την υπέρβαση των 
οποίων ελεγχόμαστε από της Ευρωπαϊ-
κή Ένωση και έχει ζητηθεί η παραπομπή 
της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο, 
αντιμετωπίζοντας πρόστιμο πολλών 
εκατομμυρίων ευρώ, οι κυριότερες πη-

γές είναι:
Η  κεντρική θέρμανση, η βιομηχανία, 

η καύση γεωργικής βιομάζας, η χρήση 
λιπασμάτων και οι οδικές μεταφορές. Η 
παρουσία των αιωρούμενων σωματιδί-
ων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης τους 
χειμερινούς μήνες είναι αυξημένη εξαιτί-
ας της λειτουργίας των τζακιών (καύση 
βιομάζας), της αυξημένης κυκλοφορια-
κής κίνησης και της βιομηχανικής δρα-
στηριότητας. 

Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις βιομη-
χανικές εκπομπές, ο κλάδος των εξορύ-
ξεων είναι η κύρια πηγή αιωρούμενων 
σωματιδίων ΡΜ10. 

Παράλληλα, τα ρυπαντικά φορτία 
των βασικών βιομηχανικών κλάδων που 
απαντώνται στην δυτική Θεσσαλονίκη, 
έχουν μια διακριτή συμβολή στις εκπο-
μπές αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ10, 
ωστόσο η συνεισφορά τους έχει περιο-

ριστεί σημαντικά μετά την εφαρμογή της 
Οδηγίας περί βιομηχανικών εκπομπών.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
το θαλάσσιο άλας συνεισφέρει στις συ-
γκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδί-
ων ΡΜ10 σε παραθαλάσσιες περιοχές. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις , στην περιοχή 
της Θεσσαλονίκης το θαλάσσιο άλας 
συμμετέχει στα σωματίδια έως 10%, με 
την υψηλότερη τιμή να παρατηρείται την 
άνοιξη.

Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης 
από την ΠΚΜ
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονί-

ας στο μέτρο που της αναλογεί και βάση 
των αρμοδιοτήτων που  της έχουν πα-
ραχωρηθεί, έχει εκπονήσει ένα Ολοκλη-
ρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Καταπο-
λέμηση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, 
μέσω του οποίου καταθέτει προτάσεις 

για μέτρα και πολιτικές  για τη βελτίωση 
της ποιότητας της ατμόσφαιρας και την 
αντιμετώπιση επεισοδίων στην ευρύτε-
ρη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα 
την  1η Ιουλίου 2020, η Γενική Διεύ-
θυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
της ΠΚΜ είχε αποστείλει στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη Γενική 
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
και στη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής 
και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας σχετικό 
έγγραφο με τα αποτελέσματα του έρ-
γου «Εκπόνηση Επιχειρησιακού σχεδίου 
αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύ-
πανσης στην Π.Κ.Μ.

Η Περιφέρεια καταθέτει συγκε-
κριμένες προτάσεις για κάθε μια πηγή 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τονίζοντας 
πως η αξιολόγηση και αποτίμηση των 
προτεινόμενων μέτρων του συγκεκρι-
μένου επιχειρησιακού σχεδίου και ο κα-
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θορισμός πλαισίου για την υλοποίηση 
τους, δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες 
της υπηρεσίας, καθώς οι προτεινόμενες 
δράσεις προϋποθέτουν κατάλληλες νο-
μοθετικές ρυθμίσεις σε θέματα ενέργειας 
και περιβάλλοντος.

Μέτρα και παρεμβάσεις 
που προτείνει η ΠΚΜ
Τα προτεινόμενα από την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας μέτρα διακρίνο-
νται στις εξής κατηγορίες: Ελεγκτικά-επι-
βολής, επενδυτικά οργανωτικά, θεσμικά, 
άλλου τύπου και ενημέρωσης του κοι-
νού. 

Πιο συγκεκριμένα:
ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ – ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
- Εντατικοποίηση των ελέγχων τήρη-

σης Περιβαλλοντικών Όρων

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ
- Ένταξη του Φυσικού Αερίου και 

εναλλακτικών ενεργειακών και θερμι-
κών πηγών στη βιομηχανική παραγωγι-
κή διαδικασία 

- Πρόγραμμα αναβάθμισης συμβατι-
κών τζακιών σε ενεργειακά

- Ηλεκτροκίνηση και χρήση ΦΑ σε 
αυτοκίνητα Δημοσίων Φορέων και ΟΤΑ

- Προώθηση της εκμετάλλευσης γε-
ωργικών παραπροϊόντων σε μονάδες 
παραγωγής ενέργειας από βιομάζα 

 - Πράσινο στις ταράτσες των κτηρίων 
και προώθηση αστικών λαχανόκηπων σε 
ταράτσες και μπαλκόνια 

- Κίνητρα για τη διείσδυση Φυσικού 
Αερίου στη θέρμανση κτιρίων 

- Δημιουργία υποδομών ανεφοδια-
σμού πλοίων με LNG 

- Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρό-
μων και ενίσχυση του συστήματος ενοι-

κίασης ποδηλάτων  - Εκμετάλλευση 
θερμικού φορτίου για τοπική εφαρμογή 

- Ανανέωση του στόλου φορτηγών – 
λεωφορείων - ταξί 

- Εξειδικευμένο πρόγραμμα για την 
ενεργειακή βελτιστοποίηση κτιρίων 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
- Εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης 

για τη ΒΔ Θεσσαλονίκη
- Εφαρμογή καλών πρακτικών για τη 

μείωση διάχυτων εκπομπών σωματιδίων
- Βελτιστοποίηση ωραρίου / δρομο-

λογίων απορριμματοφόρων
- Οργάνωση και υλοποίηση καμπά-

νιας μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων 
εκτός ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης 

ΘΕΣΜΙΚΑ/ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ
- Επέκταση της εφαρμογής ΒΔΤ στους 

κλάδους μη μεταλλικών ορυκτών και 
εξόρυξης

-  Πλαίσιο συνεργασίας των υφιστά-
μενων δικτύων παρακολούθησης της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης των ΟΤΑ α’ και 
β’ βαθμού 

ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
- Δημιουργία πάρκων σε χώρους πα-

λαιών στρατοπέδων
- Χαρτογράφηση κατά περίπτωση της 

ποιότητας της ατμόσφαιρας εντός ΠΚΜ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
- Ενημερωτική καμπάνια για τη μείω-

ση εκπομπών από τη θέρμανση κτιρίων 
- Ορθολογική διαχείριση των γεωργι-

κών παραπροϊόντων και καμπάνια ενη-
μέρωσης

- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
του κοινού για την ποιότητα της ατμό-
σφαιρας με τη χρήση σύγχρονων πληρο-
φοριακών συστημάτων.

Οι ενέργειες και δράσεις τις ΠΚΜ για 
βελτίωση της ατμόσφαιρας

Εκτός από τις προτάσεις που έχει κα-
ταθέσει, η ΠΚΜ έχει προβεί και σε μια 
σειρά ενεργειών στην προσπάθεια της 
για την βελτίωση της ποιότητας του αέρα 
που αναπνέουν οι πολίτες.

Η Περιφέρεια αν και παρέλαβε ένα 
απαρχαιωμένο Δίκτυο Μέτρησης Αέριων 
Ρύπων, έχει προχωρήσει στην αναβάθ-
μιση όλων των Σταθμών Μέτρησης. Στο 
Σταθμό του Κορδελιού, υπάρχει πλέον 
δυνατότητα μέτρησης και των  δύσο-
σμων ενώσεων. Ταυτόχρονα, έχει ενι-
σχυθεί  το Δίκτυο  με δύο νέους σταθ-
μούς μέτρησης, τον έναν στο δημαρχείο 
Παύλου Μελά και τον άλλο στο νέο 
κτίριο των υπηρεσιών της Περιφέρειας 
στην περιοχή του Λιμανιού στην 26ης 
Οκτωβρίου.

Η ΠΚΜ έχει διαθέσει σημαντικούς πό-
ρους, για να βάλει στην καθημερινότητά 
των πολιτών την ηλεκτροκίνηση και έτσι 
να περιοριστεί η εκπομπή καυσαερίων.

Έχει δρομολογηθεί η αγορά ηλεκτρο-
κίνητων οχημάτων για την αντικατάστα-
ση του στόλου των οχημάτων της Περι-
φέρειας, ενώ αρκετοί δήμοι, μεταξύ των 
οποίων και ο δήμος Θεσσαλονίκης, αξι-
οποιούν τις χρηματοδοτικές δυνατότητες 
που τους παρέχει  και ήδη προχωρούν 
στην προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημά-
των για την κάλυψη των αναγκών τους.

Εδώ και δύο χρόνια υπάρχει ο πρώ-
τος δωρεάν σταθμός φόρτισης δύο ταυ-
τόχρονα ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπρο-
στά από το νέο κτίριο της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας στην περιοχή του 
λιμανιού και προχωρά η τοποθέτηση 
άλλων επτά, ενός στη βίλα Αλατίνη και 
άλλων έξι, ενός στην πρωτεύουσα κάθε 
Περιφερειακής Ενότητας.

Υπάρχει  συστηματική εκστρατεία 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
πολιτών από το 2017 για τα πλεονεκτή-
ματα της ηλεκτροκίνησης μέσω του θε-
σμού του Voltaro.

Μάλιστα  ο σημαντικότερος ευρω-
παϊκός οργανισμός στον τομέα της προ-
ώθησης ευφυών συστημάτων μεταφο-
ράς, ΕRTICO ITS, παρουσίασε το Voltaro, 
ως μια καλή πρακτική προς μίμηση στο 
πρόσφατο συνέδριο του με συμμετοχή 
πολλών ευρωπαϊκών χωρών και πόλε-
ων στις αρχές Νοεμβρίου.

Ολιγωρία στη λήψη 
απαραίτητων μέτρων

Το γεγονός της ολιγωρίας των αρμό-
διων κρατικών  φορέων παρά τις συνε-
χείς εκκλήσεις της ΠΚΜ, υπογραμμίζει με 
δήλωση του στην karfitsa ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος 
Κώστας Γιουτίκας. «Το φαινόμενο των 
συχνών  υπερβάσεων των ορίων στις 
τιμές  των αιωρούμενων σωματιδίων, 
είναι ένα σοβαρό  και χρόνιο πρόβλημα, 
που δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη δεν έχει 
αντιμετωπιστεί, αφενός γιατί οι πηγές 
που το προκαλούν είναι πολλές και δι-
αφορετικές, κυρίως όμως επειδή φορείς 
που έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες,  
δεν έχουν λάβει τα απαιτούμενα  μέτρα, 
παρά τις επίμονες και συνεχείς ενημερώ-
σεις και προειδοποιήσεις της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας. Για  να δοθεί 
οριστική λύση στο πρόβλημα των υπερ-
βάσεων  και  αν θέλουμε να γλυτώσουμε 
την «καμπάνα» από το Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο, όλοι οι φορείς που εμπλέκονται, 
μπορούν να ανατρέξουν στις  δέσμες 
προτάσεων που τους υποβάλλει κάθε 
τόσο  η Περιφέρεια και οφείλουν να ανα-
λάβουν τις ευθύνες  τους», τονίζει ο Αντι-
περιφερειάχρης .

Ο κ. Γιουτίκας αναφέρει μερικά παρα-
δείγματα για να γίνει πιο κατανοητή η κα-
τάσταση, υπογραμμίζοντας «Μια από τις 
αιτίες των υπερβάσεων τους φθινοπωρι-
νούς μήνες είναι οι καύσεις των υπολειμ-
μάτων από  τις γεωργικές καλλιέργειες, 
μια πρακτική που με την ισχύουσα νομο-
θεσία είναι παράνομη.

Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης,  
κάθε χρόνο συγκαλούμε σύσκεψη  των 
εμπλεκόμενων φορέων ζητώντας  τους 
να είναι σε επιφυλακή.

Φέτος, συγκάλεσα  σύσκεψη, μέσω 
τηλεδιάσκεψης, με ακόμη πιο διευρυ-
μένη σύνθεση, με τη συμμετοχή εκπρο-
σώπων είκοσι και πλέον συναρμόδιων 
φορέων, καλώντας τους να είναι σε 
εγρήγορση και ν΄ αναλάβουν ο καθέ-
νας τις ευθύνες που του αναλογούν,  για 
τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή 
προστίμων. Ωστόσο, το πρόβλημα παρα-
μένει».

Ο κ. Γιουτίκας δεν παραλείπει και 
μέσα από την τοποθέτησης του στην 
karfisa αναδείξει το σημαντικό ρόλο που 
θα διαδραματίσουν, μεγάλα έργα υποδο-
μής, στην προσπάθεια μείωσης των αέ-
ριων ρύπων. 
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Τι ειπώθηκε στη τηλεδιάσκεψη για την υπογραφή της σύμβασης
για τις αλλαγές στην 26η Οκτωβρίου

Ανάπλαση με το βλέμμα στη 
δημιουργία δικαστηριακού κέντρου 

Στην τηλεδιάσκεψη που έγινε 
το μεσημέρι της περασμένης 
Δευτέρας και «σύνδεσε» το δι-

καστικό μέγαρο με το δημαρχείο Θεσ-
σαλονίκης, το κλίμα ήταν πανηγυρικό. 
Online υπογράφηκε η σύμβαση του 
έργου ανάπλασης των δικαστηρίων, 
του πρώτου έργου που ξεκινάει ύστερα 
από πολλά χρόνια. Ωστόσο το μήνυμα 
ήταν ακόμη βαθύτερο. Οι περισσότεροι 
εκ των συμμετεχόντων αναφέρθηκαν 
στην αξιοποίηση όλης της περιοχής, 
με επίκεντρο την απόκτηση του κτιρίου 
του ΙΚΑ και την ενσωμάτωσή του στο 
δικαστηριακό κέντρο.  

Στην τηλεδιάσκεψη ο επικεφαλής της 
επιτροπής δικαστικού μεγάρου, πρόε-
δρος εφετών Χρήστος Νάστας και ο πρό-
εδρος του δικηγορικού συλλόγου Ευ-
στάθιος Κουτσοχήνας είδαν τον δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα, μαζί 
με τον αντιδήμαρχο τεχνικών έργων 
Μάκη Κυριζίδη και τον σύμβουλο τεχνι-
κών έργων του δημάρχου Δημήτρη Μή-
τρου, να υπογράφουν με τον εργολάβο 
το έργο της ανάπλασης. «Επιτέλους γίνε-
ται ένα έργο ύστερα από τόσα χρόνια στα 
δικαστήρια», ακούστηκε από το δικαστι-
κό μέγαρο. Αυτό είναι μία πικρή αλήθεια. 
Το δικαστικό μέγαρο και η ευρύτερη πε-
ριοχή έχουν να δουν εργασίες από την 
εποχή της αγοράς του «Δημόκριτου», 
του κτιρίου των Διοικητικών Δικαστηρί-
ων. Υπουργός Δικαιοσύνης ήταν τότε ο 
αείμνηστος Φίλιππος Πετσάλνικος. Ακο-
λούθησαν μακέτες με ιδέες επέκτασης, 
όμως το σύνηθες ήταν να μην βρίσκονται 
χρήματα ούτε για το βάψιμο των τοίχων, 
που ευτυχώς φέτος έγιναν. 

«Είμαστε χαρούμενοι, είναι πολύ 
σημαντικό ότι θα ξεκινήσουν έργα», τό-
νισε ο πρόεδρος του δικηγορικού συλ-
λόγου Ευστάθιος Κουτσοχήνας. Το έργο 
της ανάπλασης επικεντρώνεται στην 
οδό 26ης Οκτωβρίου. Στόχος είναι να 
ρυθμιστούν ζητήματα ασφάλειας για το 

δικαστικό μέγαρο, αλλά και να αλλά-
ξει η κακή εικόνα που σήμερα υπάρχει. 
Το έργο είχε σχεδιαστεί από τη διοίκηση 
Μπουτάρη και μάλιστα ο τότε δήμαρχος 
είχε επισκεφτεί την τότε επικεφαλής της 
επιτροπής δικαστικού μεγάρου Καλλι-
ρόη Χειμαριού και της έδωσε τα σχέδια 
των αλλαγών. Από τον Ιούνιο, όταν ο 
σημερινός δήμαρχος επισκέφτηκε το δι-
καστικό μέγαρο, οι διαδικασίες επισπεύ-
στηκαν και πλέον όλα είναι έτοιμα για να 
πιάσει δουλειά ο εργολάβος.  

Η μελέτη προβλέπει να αλλάξει όλη 
η εικόνα μπροστά από το δικαστικό μέ-
γαρο, στην οδό 26ης Οκτωβρίου. Ο δρό-
μος θα αποκτήσει διάβαση, προκειμένου 
οι πεζοί να έχουν πρόσβαση στις σκάλες 
των δικαστηρίων και να μην έρχονται 
αντιμέτωποι καθημερινά με τα διερχό-
μενα αυτοκίνητα. Τα πεζοδρόμια θα επε-
κταθούν και από τις δύο πλευρές, ενώ θα 
φυτευτούν δέντρα και άλλα καλλωπιστι-
κά φυτά. 

Η στάθμευση γενικώς δεν θα επιτρέ-
πεται στο συγκεκριμένο τμήμα του δρό-
μου. Θα εξαιρεθούν τα ταξί, για τα οποία 

έχει προβλεφτεί πιάτσα στην απέναντι 
πλευρά από τα δικαστήρια και βορειότε-
ρα. Στην ίδια πλευρά θα κατασκευαστεί 
και χώρος στάθμευσης δικύκλων. Απέ-
ναντι προβλέπονται δύο θέσεις στάθ-
μευσης αναπήρων, ενώ και η στάση των 
λεωφορείων θα μετακινηθεί βορειότερα. 
Με αυτές τις μετακινήσεις θα αδειάσει 
ο χώρος που βρίσκεται μπροστά από το 
δικαστικό μέγαρο και σήμερα σταθμεύ-
ουν δίκυκλα και ταξί. Εκεί θα επεκταθεί 
η εσοχή για τη στάθμευση μόνον υπηρε-
σιακών οχημάτων της αστυνομίας, των 
φυλακών και των δικαστηρίων. «Είναι 
ζήτημα ασφάλειας να είναι άδειος ο χώ-
ρος μπροστά από τα δικαστήρια. Με τα 
διπλοπαρκαρισμένα και το κυκλοφορια-
κό χάος που επικρατεί δημιουργείται με-
γάλο πρόβλημα ειδικά για την ασφάλεια 
της περιοχής», έλεγε παράγοντας της 
δικαιοσύνης που συμμετείχε στις προκα-
ταρκτικές συζητήσεις για τις αλλαγές.  

 
Ο στόχος του ΙΚΑ 
Στην τηλεδιάσκεψη της Δευτέρας 

όμως τέθηκαν και άλλα ζητήματα, μετά 

τον πανηγυρικό της έναρξης των πρώ-
των έργων. Ο κ. Κουτσοχήνας άνοιξε τη 
συζήτηση μεταφέροντας στα όσα είχε 
ακούσει ήδη ο δήμαρχος από τον πε-
ρασμένο Ιούνιο, για δημιουργία ενός 
δικαστηριακού κέντρου. Μίλησε για την 
ανάπλαση στην πίσω πλευρά του δικα-
στικού μεγάρου και τη σύνδεση με το 
κτίριο των Διοικητικών Δικαστηρίων. Ο 
επικεφαλής της επιτροπής δικαστικού 
μεγάρου όμως, πρόεδρος Εφετών Χρή-
στος Νάστας, το προχώρησε μιλώντας 
για τη απόκτηση του κτιρίου του ΙΚΑ από 
τη δικαιοσύνη και την αξιοποίησή του για 
τη στέγαση δικαστικών υπηρεσιών. «Έτσι 
θα διαμορφωθεί ένας ενιαίος δικαστηρι-
ακός χώρος και μπορεί να γίνει ανάπλα-
ση, να αναβαθμιστεί η περιοχή», τονί-
στηκε από την πλευρά των παραγόντων 
της δικαιοσύνης, όπως πληροφορείται η 
Karfitsa. Στο σχέδιο αυτό υπερθεμάτισε 
και ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων και 
δικηγόρος Μάκης Κυριζίδης, τονίζοντας 
ότι τα δικαστήρια ασφυκτιούν.  

Το ζήτημα της απόκτησης του κτιρίου 
του ΙΚΑ είχε απασχολήσει σύσκεψη που 
είχε γίνει στο υπουργείο Μακεδονίας – 
Θράκης παρουσία του υπουργού Δικαι-
οσύνης Κ. Τσιάρα. Τότε αποφασίστηκε η 
συγκρότηση επιτροπής για να εξετάσει 
λεπτομερώς το θέμα και να εντοπίσει 
λύσεις μετεστέγασης των υπηρεσιών του 
ΙΚΑ. Ο κορωνοϊός και οι εξελίξεις με την 
πανδημία «πάγωσαν» τις διαδικασίες, 
που θα περιμένουν. Πάντως ο δήμαρχος 
Κωνσταντίνος Ζέρβας γνωρίζει το ζήτη-
μα. Στην επίσκεψή του τον περασμένο 
Ιούνιο στα δικαστήρια, δεν είναι τυχαίο 
πως αφιέρωσε τον περισσότερο χρό-
νο του με την επίσκεψή του στην πίσω 
πλευρά των δικαστηρίων, έχοντας άπο-
ψη για την πρόταση που αφορά το νέο 
δικαστηριακό κέντρο της Θεσσαλονίκης.  

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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Στη Θεσσαλονίκη μαζί με τις εντατικές γέμιζαν διαμερίσματα και λέσχες!

Τα κορονοπάρτι μέσα 
στην έκρηξη της πανδημίας 

Την ώρα που επιστήμονες, παρά-
γοντες της πολιτικής προστα-
σίας και ο ΕΟΔΥ διερευνούν τι 

ακριβώς πήγε λάθος στη Θεσσαλονίκη 
με την πρωτοφανώς ραγδαία διασπο-
ρά του κορονοϊού, η αστυνομία έκανε 
συλλήψεις. Κάτοικοι της πόλης, Έλλη-
νες ή όχι, έδειξαν ότι αδιαφορούσαν 
εντελώς για τα μέτρα. Άλλοι οργάνω-
σαν πάρτι γενεθλίων, κάποιοι άνοιξαν 
καρέ στο πόκερ, ενώ οι συνήθειες δεν 
σταμάτησαν για νεαρούς που συγκε-
ντρώνονταν για να κάνουν από κοινού 
χρήση χασίς. 

Η αρχή έγινε λίγο πριν τα μέσα Νο-
εμβρίου, όταν τα κρούσματα του κορο-
νοϊού άρχισαν να παίρνουν την ανιούσα 
στη Θεσσαλονίκη και τα δείγματα για τη 
μεγάλη έκρηξη διασωληνωμένων και 
νεκρών άρχισαν να είναι ορατά. Στις 13 
του μήνα, μία παρέα νεαρών αλλοδαπών 
φοιτητών, που είναι στην πόλη με το πρό-
γραμμα Erasmus, αγνόησαν απαγορεύ-
σεις και περιορισμούς και οργάνωσαν… 
πάρτι. Λίγες ώρες νωρίτερα ο αριθμός 
των κρουσμάτων πανελλαδικά έδειχνε 
τα 3.038 και ήδη ξεκινούσε η άνοδος 
νεκρών και διασωληνωμένων. Εκείνη 
τη μέρα 38 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή 
τους και 336 έδιναν μάχη στις κλίνες των 
μονάδων εντατικής θεραπείας όλης της 
χώρας.  

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από γεί-
τονες που άκουσαν έντονη μουσική. Συ-
νέλαβε τους δύο ενοικιαστές του διαμε-
ρίσματος, μία 21χρονη Γαλλίδα και έναν 
24χρονο Παλαιστίνιο και βρήκαν ακόμη 
15 νεαρούς στο εσωτερικό του σπιτιού. 
Οι δύο συνελήφθησαν και πέραν του 
προστίμου οδηγήθηκαν στο Αυτόφωρο 
και καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 
2 χρόνων και 2 μηνών, με τριετή αναστο-
λή ο καθένας για παράβαση του νόμου 
περί διάδοσης μολυσματικών ασθενει-
ών.  

Παρά τον θόρυβο που έγινε και παρ’ 

ότι τα τύμπανα της καταστροφής ηχού-
σαν, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη όπου 
νεκροί και διασωληνωμένοι αυξάνονταν, 
ενώ οι κλίνες σε ΜΕΘ και κρεβάτια σε 
κλινικές covid δεν υπήρχαν, μία παρέα 
Κύπριων φοιτητών αποφάσισαν να γιορ-
τάσουν πάρτι γενεθλίων. Ήταν ξημερώ-
ματα της 20ης Νοεμβρίου, όταν στην 
Ελλάδα τα κρούσματα είχαν φτάσει τα 
2.581, όμως ο αριθμός των νεκρών είχε 
σκαρφαλώσει στους 72 και οι διασωλη-
νωμένοι ήταν ήδη 519. Η καταγγελία 
των γειτόνων, οδήγησε την αστυνομία 
στο διαμέρισμα που νοίκιαζε η 18χρονη 
εορτάζουσα. Στο σπίτι είχαν συγκεντρω-

θεί ακόμη επτά ομοεθνείς φίλοι της. Στη 
νεαρή επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ 
και στους υπόλοιπους των 300. Όμως η 
νεαρή οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, από 
το οποίο τιμωρήθηκε την ίδια ημέρα σε 
ποινή φυλάκισης 6 μηνών, με τριετή 
αναστολή για παραβίαση της υπουργικής 
απόφασης για τον κορονοϊό. 

 
Σε καφενεία και σε λέσχες  
Τα φοιτητικά πάρτι, όσα τουλάχιστον 

εντόπισαν οι αστυνομικοί στους ελέγ-
χους, δεν ήταν οι μοναδικές εστίες απει-
λής για διασπορά του κορονοϊού. Παρά 
τα προβλήματα στη Θεσσαλονίκη και 

ειδικά παρά τις εκκλήσεις των επιστημό-
νων για αποφυγή οποιασδήποτε μετακί-
νησης και συγχρωτισμού, κάποιοι απο-
φάσιζαν να… παίξουν πόκερ. Ομαδικά. 
Στις 24 Νοεμβρίου και ενώ τα νούμερα 
νεκρών και διασωληνωμένων αυξάνο-
νταν απειλητικά για τις ζωές όλων των 
κατοίκων, ανεξαρτήτως ηλικίας και πα-
θήσεων, σε μία λέσχη πόκερ στη δυτική 
Θεσσαλονίκη η αστυνομία βρήκε 18 άτο-
μα. Εκείνη τη μέρα τα κρούσματα είχαν 
φτάσει τα 2.135. Ο αριθμός των νεκρών 
είχε ξεφύγει και έφτασε τους 101, ενώ οι 
διασωληνωμένοι που έδιναν μάχη σε ένα 
κρεβάτι εντατικής ήταν 562.  

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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ΧΩΡΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ Γερμανία, Ιταλία και 
Ισπανία για να μην διαταράξουν τα οικονομικά τους 
συμφέροντα στην Τουρκία, ανέχονται τον ταραξία 
Ερντογάν να τους υβρίζει και να τους αποκαλεί 
φασίστες, ξεχνώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι 
πρωτίστως ένωση για την ειρήνη, την ελευθερία, 
την ισότητα και τη δικαιοσύνη. Ξεχνούν ότι μέσα 
από αυτές τις Αρχές αναπτύχθηκε η ισχυρή τους 
οικονομία και ευημερία, τραυματίζοντας έτσι ανε-
πανόρθωτα το ενιαίο ευρωπαϊκό οικοδόμημα της 
εμπιστοσύνης, της σταθερότητας και της αξιοπρέ-
πειας μεταξύ των λαών. Αυτές οι χώρες θα προ-
σπαθήσουν ξανά να ανατρέψουν τις επερχόμενες 
κυρώσεις κατά τις Τουρκίας, όχι προς χάριν της Ελ-
λάδος και της Κύπρου, αλλά γιατί δεν μπορούν να 
εναντιωθούν στη δεύτερη μεγάλη δύναμη της Ε.Ε. 
τη Γαλλία, που είναι αποφασισμένη να βάλει τέλος 
στις προκλήσεις του Ερντογάν και αυτό το γνωρίζει 
πολύ καλά ο τούρκος πρόεδρος και γι’ αυτό είναι 
εκτός εαυτού και απειλεί συνεχώς με νέο λουτρό 
αίματος τα Χριστούγεννα τη Γαλλία και όλη την Ευ-
ρώπη.  

Παράλληλα, η Γερμανία η οποία με τα μνημό-
νια έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα απέραντο 
κοινωνικό νεκροταφείο και σε μια αέναη αποικία 
χρέους θέλει να συνεχίζει να βλέπει την Ελλάδα 
αποδυναμωμένη προκειμένου να μπορέσει «να 
τη γλυτώσει» στο ζήτημα των Γερμανικών Αποζη-
μιώσεων. Με δεδομένο ότι η χώρα μας, διεκδικεί 
από το Βερολίνο πάνω από 350 δισ. ευρώ για τις 
Γερμανικές Αποζημιώσεις, η Γερμανία έχει ως βα-
σικό της στρατηγικό στόχο να κρατά την Ελλάδα 
αποδυναμωμένη και καθημαγμένη ούτως ώστε 
ποτέ να μην μπορέσει να σηκώσει κεφάλι και να 
διεκδικήσει τις Γερμανικές Αποζημιώσεις. Μάλιστα 
όσο πιο δυσμενής είναι η θέση της Αθήνας τόσο πιο 
ασφαλής και ισχυρή αισθάνεται η Γερμανία στην 
αγωνιώδη προσπάθειά της να μην καταβάλει τις 
Γερμανικές Αποζημιώσεις. Και αυτό γιατί γνωρίζει 
πολύ καλά ότι εάν η Ελλάδα προσφύγει στη διεθνή 
δικαιοδοσία τότε η Γερμανία θα υποχρεωθεί να κα-
ταβάλει τα 350 και πλέον δισ. ευρώ για τις Γερμα-
νικές Αποζημιώσεις.

Έγκυροι στρατιωτικοί κύκλοι αναφέρουν ότι 
και η συνεχιζόμενη εδώ και πολλά χρόνια παράνο-
μη τακτική της Τουρκίας, να παραβιάζει σχεδόν κα-
θημερινά τον εθνικό εναέριο χώρο μας, καθώς και 
να διεκδικεί θαλάσσιες περιοχές στο Αιγαίο και στη 
Μεσόγειο που δεν της ανήκουν, προφανώς «έχει 
πλάτες» με τη νοερή συγκατάθεση της Γερμανίας 
και αυτή είναι που έχει αποθρασύνει τον «ταραξία» 
της περιοχής μας.

Η Ελλάδα εκτός από τις Γερμανικές Αποζημιώ-
σεις θα πρέπει επίσης να αξιώσει και την επιστροφή 
όλων των αρχαίων που εκλάπησαν από τον Γερμα-
νικό στρατό κατά την περίοδο της κατοχής και που 
είναι πολλές χιλιάδες αρχαία ελληνικά αγάλματα, 
αμφορείς, νομίσματα και κτερίσματα, που βρίσκο-
νται σήμερα στα υπόγεια του Μουσείου του Βερο-
λίνου και αλλού. Αν η αποτίμηση των εγκλημάτων 
πολέμου της Γερμανίας στη χώρα μας, το ξεκλή-
ρισμα ολόκληρων χωριών και το κατοχικό δάνειο, 
ανέρχεται μόνον στο ποσό των 350 δις. ευρώ, η 
αξία των κλεμμένων αρχαιοτήτων και των βυζα-
ντινών κειμηλίων που μεταφέρθηκαν νύχτα στη 
Γερμανία επί κατοχής, είναι δεκαπλάσια. Η Ελλάδα 
δεν είναι υπερχρεωμένη χώρα και δη στη Γερμανία, 
αλλά τουναντίον η Γερμανία είναι υπόλογος της 
Ελλάδος και η ώρα που θα υποχρεωθεί να λογο-
δοτήσει πλησιάζει.

Συγκλονιστικό είναι πρόσφατο δημοσίευμα 
της candianews που λέει ότι «Χιλιάδες ελληνικά 
αρχαιολογικά ευρήματα προϊόντα αρχαιοκαπη-
λίας βγάζει στο «σφυρί» γερμανική εταιρεία σαν 
να πρόκειται για δικά της, τα οποία προστίθενται 
στις ήδη κλαπείσες αρχαιότητες που άρπαξαν οι 
Γερμανοί Ναζί από την Ελλάδα κατά την διάρκεια 
της Κατοχής, και που τώρα εκτίθενται στο Μουσείο 
της Περγάμου στο Βερολίνο, αλλά και σε ιδιωτικές 
συλλογές. Συνεχίζοντας την πολιτική των προκα-
τόχων τους οι σύγχρονοι Γερμανοί πάλι βάζουν 
«χέρι» στον πολιτιστικό πλούτο του Ελληνισμού. 
Πωλούν σε δημοπρασία, χιλιάδες ελληνικά αρχαι-
ολογικά αντικείμενα, σαν να πρόκειται για ιδιοκτη-
σία τους, μέσω γερμανικής εταιρείας που έχει την 
έδρα της στο Μόναχο, βγάζοντας στο σφυρί αρχαι-
ολογικούς θησαυρούς της Κρήτης και της υπόλοι-
πης Ελλάδας!»     

Και ο συντάκτης της candianews αναρωτιέ-
ται: Πώς νομιμοποιείται μια γερμανική ιδιωτική 
εταιρεία να έχει στην κατοχή της χιλιάδες αρχαία 
αντικείμενα από την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελ-
λάδα, τα οποία θα μπορούσαν να συγκροτήσουν 
ολόκληρα μουσεία; Και βέβαια πως είναι δυνατό 
να πουλά τους θησαυρούς αυτούς σε ιδιώτες χω-
ρίς να φοβάται κανέναν; Γιατί, αν αυτή δεν είναι  μια 
δημόσια δημοπρασία προϊόντων αρχαιοκαπηλίας, 
τότε τι είναι; 

Εκτός κι αν, στο ξεπούλημα της Ελλάδος μέσω 
των μνημονίων, οι Γερμανοί «νομιμοποίησαν» και 
την εκποίηση όλων των Ελληνικών αρχαιοτήτων, 
και αυτών που λεηλάτησαν στην περίοδο της κα-
τοχής, αλλά το πιο τραγικό και αυτών που βρίσκο-
νται σήμερα στα μουσεία μας…

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

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

Ωστόσο οι έντεκα εκ των συλληφθέντων, σύμφωνα με την αστυνο-
μία, έπαιζαν πόκερ, ενώ οι υπόλοιποι ήταν υποστηρικτικοί στη μάζωξη. 
Η αστυνομία τους συνέλαβε όλους και για παράνομο παιχνίδι και τους 
παρέπεμψε στο αυτόφωρο, από το οποίο πήραν αναβολή και αφέθηκαν 
ελεύθεροι. Ο ιδιοκτήτης του χώρου κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο 
3.000 ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι από 300 ευρώ ο καθένας.  

Η λέσχη των παικτών πόκερ δεν ήταν το μοναδικό φαινόμενο. Μία 
27χρονη ιδιοκτήτρια καφενείου δήλωνε αμετανόητη. Συνελήφθη στις 2 
Δεκεμβρίου, καθώς για δεύτερη φορά μέσα στο lockdown άνοιξε το κα-
τάστημά της και υποδέχτηκε θαμώνες. Ύστερα από καταγγελία οι αστυνο-
μικοί βρήκαν τέσσερις πελάτες να πίνουν τον καφέ τους μέσα στο καφε-
νείο. Η νεαρή συνελήφθη, οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και πήρε αναβολή, 

ενώ αφέθηκε ελεύθερη. Το πρόστιμο που αυτή τη φορά επιβλήθηκε ήταν 
τσουχτερό. Έφτασε τις 5.000 ευρώ, ενώ οι θαμώνες «εισέπραξαν» πρό-
στιμο των 300 ευρώ. Για την ιστορία την ημέρα εκείνη πανελλαδικά τα 
κρούσματα είχαν φτάσει τα 2.186, οι νεκροί ήταν 89 και οι διασωληνω-
μένοι εξακολουθούσαν να αυξάνονται, φτάνοντας τους 613.  

Λίγες ημέρες μετά «εξιχνιάστηκε» ακόμη ένα… πάρτι. Μία παρέα επτά 
ατόμων, 18 έως 26 χρόνων, συνελήφθησαν για συγκέντρωση σε σπίτι 
που συνοδεύτηκε με χρήση χασίς. Η έφοδος της αστυνομίας αυτή τη 
φορά δεν έγινε ύστερα από καταγγελία για συγχρωτισμό παρά την παν-
δημία, αλλά ύστερα από πληροφορίες της ασφάλειας. Οι συμμετέχοντες 
συνελήφθησαν, στο αυτόφωρο οδηγήθηκε μόνον ο ιδιοκτήτης, ενώ σε 
όλους επιβλήθηκαν και τα πρόστιμα για παραβίαση των μέτρων για την 
πανδημία.  
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Ο τεχνικός σύμβουλος του Δ. Θεσσαλονίκης Δημήτρης Μήτρου στην «Κ»

Οι γειτονιές της Θεσσαλονίκης 
είχαν χρόνια να δουν έργα

Στα μεγάλα έργα της Θεσσαλο-
νίκης, τα οποία σχεδιάζονται 
για το επόμενο διάστημα και 

με υλοποίηση τους θα αλλάξει ριζι-
κά η εικόνα της πόλης, αναφέρεται 
σε συνέντευξη του στην εφημερίδα 
«Karfitsa» ο Δημήτρης Μήτρου, 
τεχνικός σύμβουλος του δημάρχου 
Κωνσταντίνου Ζέρβα.

Ο κ.Μήτρου στέκεται επίσης στις 
εργασίες ανάπλασης των γειτονιών το-
νίζοντας πως είχαν χρόνια να δουν πα-
ρεμβάσεις και πς τα πρώτα εργοτάξια 
θα στηθούν την άνοιξη, ενώ δηλώνει 
ικανοποιημένος από τη δημιουργία των 
ποδηλατοδρόμων στην παραλιακή οδό 
και την Κων.Καραμανλή. 

Υποστηρίζει ακόμη πως «έχουν δί-
κιο» οι Θεσσαλονικείς που διαμαρτύρο-
νται για τα προβλήματα με λακκούβες 
στους δρόμους και ελλιπή ηλεκτροφω-
τισμό και αναλύει ενέργειες που έγιναν 
και έργα που θα «τρέξουν» το επόμενο 
διάστημα στους συγκεκριμένους τομείς 
της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ 
σχολιάζει και την επικριτική στάση της 
αντιπολίτευσης απέναντι στη διοίκηση.

Κύριε Μήτρου, ποια είναι τα έργα 
της διοίκησης Ζέρβα που πιστεύετε ότι 
σηματοδοτούν την επόμενη μέρα της 
Θεσσαλονίκης; H επόμενη ημέρα πρέπει 
να μας βρει έτοιμους, με σχέδιο. Η αντι-
στροφή της ύφεσης και το πέρασμα σε 
αναπτυξιακή τροχιά είναι στόχος εθνικής 
σημασίας και για τη Θεσσαλονίκη μάλι-
στα ακόμη σημαντικότερος. Για το λόγο 
αυτό επιλέξαμε να στηρίξουμε πολιτικά 
όλα τα μεγάλα έργα της πόλης, δημόσια 
ή ιδιωτικά, να δώσουμε βαρύτητα στις 
υποδομές της και να διεκδικήσουμε αυ-
ξημένη χρηματοδότηση. Σκεφτείτε την 
πόλη με ολοκληρωμένα τα εξής έργα :
1. Κτιριακό συγκρότημα πολλαπλών 
χρήσεων και ανάπλαση στην περιοχή 
των πρώην Στάβλων Παπάφη
2. Ανάπλαση Δ.Ε.Θ.

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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Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 
αποτελεί το θεσμικό όργανο απονομής δικαιοσύνης 
της Ένωσης. Ιδρύθηκε ήδη από την εποχή της Ευ-
ρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα Χάλυβα τη δεκαετία 
του 1950, ενώ τη σημερινή του μορφή την έλαβε με 
τη Συνθήκη της Λισαβώνας που τέθηκε σε ισχύ το 
2009. Αποτελείται ουσιαστικά από τρία επιμέρους 
δικαστήρια, το Δικαστήριο, το Γενικό Δικαστήριο και 
τα Ειδικευμένα Δικαστήρια. Κύριο καθήκον του ΔΕΕ 
είναι η διασφάλιση της ερμηνείας του Δικαίου και 
των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης καθώς και 
ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των θεσμικών 
οργάνων της Ένωσης όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο, η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το ΔΕΕ αποτελείται από 
ένα δικαστή από κάθε κράτος μέλος. Σήμερα, μετά 
την τελευταία διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αποτελείται από 28 δικαστές. Η ισότιμη εκπροσώ-
πηση των κρατών μελών τηρήθηκε με ευλάβεια ήδη 
από την ίδρυση του ΔΕΕ. Οι δικαστές διορίζονται από 
την κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους για εξαετή θη-
τεία, ενώ θα πρέπει να είναι πρόσωπα που τυγχάνουν 
ευρύτερης αποδοχής και εγγυημένης ανεξαρτησίας. 
Ανώτατο όριο ηλικίας δεν υπάρχει. Η πολυάνθρωπη 
στελέχωση του ΔΕΕ δημιουργεί βέβαια και μία σειρά 
προβλημάτων όπως η ενότητα της Νομολογίας.

Οι συνεδριάσεις του ΔΕΕ γίνονται είτε σε τμήματα 
είτε σε ολομέλεια. Η οργάνωση των τριών δικαστη-
ρίων και οι βασικοί δικονομικοί κανόνες λειτουργίας 
τους περιέχονται στο πρωτόκολλο περί του Οργανι-
σμού του ΔΕΕ. Επιπροσθέτως όμως το κάθε δικαστή-
ριο καταρτίζει τον Κανονισμό της Λειτουργίας του.

Κατά κύριο λόγο ενώπιον του ΔΕΕ προσφεύγουν 
τα κράτη μέλη είτε εναντίον κάποιου άλλου κράτους 
μέλους είτε κατά κάποιας πράξης των θεσμικών ορ-
γάνων της Ένωσης. Ωστόσο, στο Γενικό Δικαστήριο 
υπάρχει και η δυνατότητα προσφυγής ιδιωτών οι 
οποίοι θίγονται από την εφαρμογή κάποιου Κανονι-
σμού ή Οδηγίας της ΕΕ. Επίσης, στο ΔΕΕ απευθύνο-
νται πολλές φορές και οι δικαστές των εθνικών δικα-
στηρίων των κρατών, υποβάλλοντας προδικαστικό 
ερώτημα σε σχέση με κάποια υπόθεση που έχουν 
κληθεί να εκδικάσουν και στην οποία εμπλέκεται το 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως το ΔΕΕ είναι ένα ιδι-
αίτερα σημαντικό όργανο της ΕΕ καθώς επιτελεί το 
πολύ δύσκολο και περίπλοκο ρόλο του συμβιβασμού 
ενός συμπλέγματος διαφορετικών έννομων τάξεων 
των κρατών μελών με το κοινό Ενωσιακό Δίκαιο.
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Το δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
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3. Νέο Γήπεδο Τούμπας
4. Νέες πλατείες στο ιστορικό κέντρο
5. Ξύλινο deck επέκτασης Παλιάς Παραλίας
6. Fly over στην περιφερειακή
7. Μετρό Θεσσαλονίκης
8. Μουσείο Ολοκαυτώματος
9. Νοτιανατολική Πύλη
10. Παρεμβάσεις σε γειτονιές της πόλης 
11. Εκσυγχρονισμός του δικτύου ηλεκτροφωτισμού
12. Κατασκευαστικό πρόγραμμα σχολικής στέγης

Εάν καταφέρουμε αυτήν την κοσμογονία έργων, η 
Θεσσαλονίκη θα μπορεί να καυχιέται ότι είναι μία πόλη 
που κοιτάει στα μάτια άλλες ευρωπαϊκές. Το επίπεδο 
ζωής θα αυξηθεί και η οικονομία θα έχει πάρει μπροστά.

Έχετε ανακοινώσει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις 
και στις γειτονιές. Πότε θα ξεκινήσουν; Ήδη ο διαγω-
νισμός ολοκληρώνεται και θα προχωρήσουμε σε υπο-
γραφή της σχετικής συμφωνίας πλαίσιο με τον ανάδοχο 
στις αρχές του 2021, η οποία αποτελεί την πρώτη φάση 
ενός κατασκευαστικού προγράμματος το οποίο θα συνε-
χισθεί και τα επόμενα χρόνια σε συνεργασία με τις δη-
μοτικές κοινότητες. Τα πρώτα εργοτάξια θα ξεκινήσουν 
την επόμενη άνοιξη, μετά την έκδοση και των σχετικών 
αδειοδοτήσεων.

Έξι μήνες μετά τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων σε 
Λ.Νίκης και Κων.Καραμανλή είστε ικανοποιημένος από 
τη χρήση τους; Είμαι ικανοποιημένος πρωτίστως από την 
αποφασιστικότητα, την αμεσότητα, την τεχνική αρτιότητα 
που επιδείξαμε. Είμαι ικανοποιημένος από την προσήλω-
σή μας στο να αλλάξουμε τη μετακίνηση στην πόλη, να 
ενισχύσουμε την εναλλακτική κινητικότητα, να δώσουμε 
επιλογές στους πολίτες που είτε δεν έχουν αυτοκίνητο 
είτε φοβούνται λόγω πανδημίας να χρησιμοποιήσουν 
ΜΜΜ. Ο Δήμος μεριμνά για όλους και αυτό οφείλει να 
κάνει. Διαμορφώνουμε νέους χώρους στάθμευσης για 
να εξυπηρετήσουμε τις γειτονιές εκεί, διαμορφώνουμε 
θέσεις φορτοεκφόρτωσης για τη λειτουργία των κατα-
στημάτων, όμως η πόλη πρέπει και μπορεί να αλλάξει. 
Μέσα σε δύο μήνες αυξήσαμε το δίκτυο ποδηλατοδρό-
μων κατά 50%, ενώνουμε την πόλη από άκρη σε άκρη 
και σχεδιάζουμε τη συντήρηση και την αναβάθμιση του 
παλαιού δικτύου του 2009.

Προχωρά η δημιουργία δημοτικών πάρκινγκ που 
έχετε υποσχεθεί σε περιοχές με μεγάλο πρόβλημα 
στάθμευσης; Προχωρούν κανονικά διότι έχουμε την αντί-
ληψη και τον κοινό νου και γνωρίζουμε ότι μέχρι η πόλη 
να φτάσει στο επίπεδο που θέλουμε με νέες συγκοινωνί-
ες, πλήρες δίκτυο ποδηλάτων, Μετρό σε λειτουργία, το 
μοναδικό μέσο μετακίνησης είναι το αυτοκίνητο. Πρέπει 
οι πολίτες να μπορούν να βρίσκουν μία θέση στάθμευσης 
και αυτό προσπαθούμε να δρομολογήσουμε. Ξεκινή-
σαμε κοντά στις περιοχές όπου οι νέοι ποδηλατόδρομοι 
αφαίρεσαν κάποιες παράνομες, είναι η αλήθεια, θέσεις 
στάθμευσης, ώστε να αποσυμπιέσουμε την κατάσταση. 
Μαγικές λύσεις βέβαια δεν υπάρχουν αλλά θα κάνουμε 
ό,τι περνά από το χέρι μας.

Από τα πιο γνωστά παράπονα των δημοτών είναι οι 
λακκούβες στους δρόμους και οι καμένες λάμπες. Τι 
σχεδιάζετε για την επίλυση των ζητημάτων της καθη-
μερινότητας; Η αλήθεια είναι ότι έχουν δίκιο οι Θεσσαλο-

νικείς , η πόλη σε αυτά τα πεδία ήταν κάπως παρατημένη 
και αυτό το είχαμε εντοπίσει ορθά από την προεκλογική 
περίοδο. Όταν ο Κ.Ζέρβας έλεγε ότι θέλω να γίνω ο δή-
μαρχος που θα κάνει τη δουλειά, αυτά ακριβώς εννοού-
σε. Σε ό,τι αφορά τις ασφαλτοστρώσεις θα έχετε διαπι-
στώσει ότι ήδη από τον πρώτο χρόνο διοίκησης έχουμε 
κάνει ασφαλτοστρώσεις σε δεκάδες δρόμους και έχουμε 
κάνει μικροεπισκευές σε χιλιάδες σημεία του οδοστρώ-
ματος του οδικού δικτύου της πόλης. Τον πρώτο χρόνο 
ξαναλέω και όχι τον τελευταίο προεκλογικά, έχει και 
αυτό τη σημασία του. Το 2021 θα ασφαλτοστρώσουμε με 
νέα εργολαβία αλλά και με συνεργεία του Δήμου ακό-
μη περισσότερους.  Σε ό,τι αφορά στον ηλεκτροφωτισμό 
έχουμε σχεδιάσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ύψους 20 
εκ. ευρώ με στόχο να φτάσουμε σε κάθε σκοτεινή γειτο-
νιά της πόλης. Με ενιαίο σχέδιο και προγραμματισμό και 
όχι με αποσπασματικές παρεμβάσεις. Είναι θέμα ασφά-
λειας, πολιτισμού. εμπορικότητας να έχουμε μία φωτεινή 
πόλη. Είμαι αισιόδοξος.

Πάντως, η αντιπολίτευση ασκεί κριτική τόσο για 
το Τεχνικό Πρόγραμμα το οποίο το χαρακτηρίζει χω-
ρίς έμπνευση και όραμα, όσο και για την κατάργηση 
έργων της προηγούμενης διοίκησης όπως για παρά-
δειγμα η πλατεία Ελευθερίας και η πεζοδρόμηση της 
Αγίας Σοφίας… Εάν κάποιος δεν έχει όραμα και σχέδιο 
για την πόλη, αυτή είναι η αντιπολίτευση που προσπαθεί 
με συνθήματα και καταγγελίες να κερδίσει λίγα λεπτά 
δημοσιότητας. Δεν σκύβει στα ζητήματα, δεν επεξεργά-
ζεται λύσεις, δεν καταθέτει προτάσεις. Κα Καρυπίδου, το 
2021, στον 21ο αιώνα τα συνθήματα έχουν σχετική αξία. 
Βρισκόμαστε στο τιμόνι μιας μεσαίας ευρωπαϊκής πόλης, 
με μεγάλες υστερήσεις και προβλήματα αλλά και εξίσου 
μεγάλες προοπτικές . Χρειάζεται πολύ σκληρή δουλειά, 
επιμονή και υπομονή, σχέδιο και αυθεντικό ενδιαφέρον. 

Τη μία ημέρα κατηγορούμαστε ότι ακυρώσαμε το 
έργο των προηγούμενων, την επόμενη ότι το καρπωνό-
μαστε. Ενδιάμεσα εμείς έχουμε αφιερώσει εργατοώρες 
σε όλα τα μεγάλα έργα υποδομής της πόλης, δημόσια ή 
ιδιωτικά, έχουμε αναζητήσει κάθε διαθέσιμο ευρώ χρη-
ματοδότησης και είμαστε αποφασισμένοι να προχωρή-
σουμε και να φτάσουμε σε γειτονιές που είχαν χρόνια να 
δουν παρεμβάσεις του Δήμου. Θα κριθούμε στο τέλος της 
τετραετίας.
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Τηλεδιάσκεψη 
Τζιτζικώστα - Σαρλ Μισέλ 

Στην ΑΔΜΘ ο Γεωργαντάς 

Το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας έθε-
σε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής των Περιφερειών, Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, 
στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ 
Μισέλ σε τηλεδιάσκεψη που είχε μαζί του. 

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «η Τουρκία 
οφείλει να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να προκαλεί 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπο-
ρεί να είναι ανεκτή η απαράδεκτη συμπεριφορά 
της. Πρέπει να καταλάβει ότι τα σύνορα της Ελλά-
δας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα».

Ειδική αναφορά έκανε ο Πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και στο με-
ταναστευτικό – προσφυγικό ζήτημα, επισημαίνο-
ντας: «Δεν μπορούν ορισμένες μόνο ευρωπαϊκές 
Περιφέρειες να καλούνται να διαχειριστούν ένα 
τόσο σημαντικό πρόβλημα, που αφορά σε όλη την 
Ευρώπη». Απαντώντας ο κ. Michel για το μετανα-
στευτικό – προσφυγικό ζήτημα υπογράμμισε ότι 
«ένα ευρωπαϊκό μέτωπο αλληλεγγύης είναι απα-
ραίτητο σήμερα όσο ποτέ».

Ο κ. Τζιτζικώστας έθεσε στον κ. Μισέλ το ζήτη-
μα του νέου προϋπολογισμού της ΕΕ και των πό-
ρων του Next Generation EU, τονίζοντας ότι οι Πε-
ριφέρειες και οι Δήμοι πρέπει να έχουν αυξημένη 
ευθύνη, αλλά και συμμετοχή. Ο κ. Michel από την 
πλευρά του τόνισε πως «οι Περιφέρειες και οι Δή-
μοι είναι δεδομένο ότι θα διαδραματίσουν κρίσιμο 
ρόλο στη διαδικασία ανάκαμψης της Ευρώπης».

karfitsomata
Αρχίζει η ανάπλαση των δικαστηρίων Στον Κεφαλογιάννη

για τα ΤΑΞΙ ο Σταμενίτης 

Και η πόρτα κλειστή 

Να εμβολιαστούμε πρώτοι 

Πιο κοντά στην ανάπλαση της ΔΕΘ 

 Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο της ανάπλασης 
των δικαστηρίων Θεσσαλονίκης, που προβλέπει ουσια-
στικές αλλαγές στην 26ης Οκτωβρίου για να εξυπηρετη-
θούν οι ανάγκες πεζών και οχημάτων. Από το περασμένο 
καλοκαίρι ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρ-
βας είχε επισκεφτεί τα δικαστήρια και συναντήθηκε με 
παράγοντες της δικαιοσύνης και μέσα σε πέντε μήνες ο 
εργολάβος είναι έτοιμος να πιάσει δουλειά. 

Παρουσίαση της νέας ιστο-
σελίδας της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκηση Μακεδονίας 
- Θράκης και του συνόλου 
των δυνατοτήτων που δη-
μιουργεί με στόχο να γίνει 
ένα χρηστικό εργαλείο για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέ-
ρωση των πολιτών, πραγματοποιήθηκε κατά την 
διάρκεια συνάντησης του Υφυπουργού Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, αρμόδιου για θέματα απλού-
στευσης κ. Γιώργου Γεωργαντά, με τον συντονι-
στή της ΑΔΜΘ Δρ. Ιωάννη Σάββα, στον κεντρικό 
κτήριο της υπηρεσίας. Παρουσιάστηκαν οι τεχνο-
λογίες που χρησιμοποιήθηκαν και οι δυνατότητες 
που προκύπτουν ώστε να καταστεί η ιστοσελίδα, 
πύλη υπηρεσιών. 

Από τους πρώτους πρόκειται να εμβολιαστεί ο Σταύ-
ρος Καλαφάτης μόλις αυτό καταστεί δυνατό. Ο Γενικός 
Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, κατά 
την πρόσφατη συνεδρίαση της μέσω τηλεδιάσκεψης υπό 
τον πρωθυπουργό, κάλεσε τους κυβερνητικούς βου-
λευτές, να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Κυριάκου 
Μητσοτάκη και να εμβολιαστούν από τους πρώτους 
μπαίνοντας στην πρώτη γραμμή και δίνοντας το καλό 
παράδειγμα στους πολίτες. 

Τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος 
των ΤΑΞΙ τους τελευταίους 8 μήνες της πανδημίας και 
ειδικότερα τα αιτήματα των Σωματείων ΤΑΞΙ Νομού Πέλ-
λας, μετέφερε στον Υφυπουργό Μεταφορών κ. Γιάννη 
Κεφαλογιάννη ο τοπικός βουλευτής Διονύσης Σταμενίτης 
σε συνάντηση που είχε μαζί του. 

Παράλληλα ο κ. Σταμενίτης κατέθεσε προτάσεις που 
αφορούν έναν μακρόπνοο σχεδιασμό και θα συμβάλλουν 
στη γενικότερη αναβάθμιση του κλάδου, όπως η ένταξη 
τους σε προγράμματα ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση νέων 
υβριδικών αυτοκινήτων και τη χρηματοδότηση για αγορά 
μεταχειρισμένων υβριδικών αυτοκινήτων. 

Κλειστή τη πόρτα του γραφείου της υποδιοικήτριας  
του νοσοκομείου «Ο Άγιος Δημήτριος» βρήκε το κλιμάκιο 
του ΣΥΡΙΖΑ—Προοδευτική Συμμαχία, σε επίσκεψη που 
πραγματοποίησε για να ενημερωθεί για την κατάσταση εν 
μέσω πανδημίας. Παρότι, εδώ και μέρες, είχε προηγηθεί 
σχετική ενημέρωση από το Τμήμα Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
για την επίσκεψη στο νοσοκομείο, η υποδιοικήτρια τελικά 
επικαλέστηκε μέσω της γραμματέως της, έκτακτο μεγά-
λο φόρτο εργασίας και δεν βρήκε το χρόνο να υποδεχτεί 
το κλιμάκιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 

Στην επόμενη φάση του Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Δι-
αγωνισμού για την ανάπλαση του Εκθεσιακού και Συνε-
δριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης πέρασαν 15 κορυφαία 
αρχιτεκτονικά γραφεία, από επτά διαφορετικές χώρες. Οι 
15 επικεφαλής αρχιτέκτονες των διαγωνιζόμενων προ-
έρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, Ολλανδία, 
Ιαπωνία, Γερμανία, Φινλανδία και το Κουβέιτ. Στις 7 από 
τις 15 ομάδες που επιλέχθησαν συμμετέχουν 9 ελληνικά 
τεχνικά γραφεία ή μεμονωμένοι αρχιτέκτονες.
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Επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου 

Επενδύσεις ύψους 96,8 εκατ. ευρώ στην Πε-
ριφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει 
το πρόγραμμα επέκτασης του δικτύου φυσικού 
αερίου που πρόκειται να υλοποιήσει η εταιρεία 
ΕΔΑ ΘΕΣΣ το χρονικό διάστημα 2021-2025. Ο 
Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θρά-
κης), κ. Θεόδωρος Καράογλου, έχει συνάντηση 
εργασίας με τον Γενικό Διευθυντή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, 
κ. Λεωνίδα Μπακούρα, με αφορμή την επένδυση 
για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου σε 
ολόκληρη τη Μητροπολίτη Ενότητα Θεσσαλονί-
κης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων Δήμων όπου 
θα πραγματοποιηθούν επεκτάσεις. 

karfitsomata
Κατέληξε νοσοκόμος από κορονοϊό

Ευχές Αντωνίου στον Μητροπολίτη 
Καστοριάς 

Χαμηλό το ποσοστό ανοσίας 
στη Θεσσαλονίκη

Ζητά εξηγήσεις από Χατζηδάκη 

 Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα της 
περασμένης Τρίτης ένας νοσηλευτής του “Παπαγεωργί-
ου“, ο οποίος διετέλεσε προϊστάμενος του τμήματος βρα-
χείας ογκολογίας του νοσοκομείου. Ο 60χρονος έφυγε 
νικημένος από τον κορονοϊό μετά από ολιγοήμερη νοση-
λεία στη ΜΕΘ του νοσοκομείου όπου εργαζόταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έπασχε από υποκείμενα 
νοσήματα.  Ο 60χρονος νοσηλευτής είναι το ένατο θύμα 
εργαζομένου σε νοσοκομείο όπως σημείωσε ο  πρόεδρος 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων 
Νοσοκομείων, Μιχάλης Γιαννάκος.

“Σήμερα θρηνούμε τον ένατο συνάδελφο από κορω-
νοϊό. Νοσηλευτής 60 ετών ένα χρόνο πριν τη σύνταξη 
προϊστάμενος τμήματος βραχείας ογκολογίας. Παντρε-
μένος με τέσσερα παιδιά. Συλλυπητήρια στην οικογένειά 
του και στους συναδέλφους. Έδινε πολλές ημέρες τη 
μάχη για τη ζωή στη ΜΕΘ του νοσοκομείου που εργαζό-
ταν”, αναφέρει σε δήλωσή του. 

Επίσκεψη στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, 
πραγματοποίησε η επικεφαλής του πρωθυπουργικού 
γραφείου στη Θεσσαλονίκη κ. Μαρία Αντωνίου προκειμέ-
νου να ενημερωθεί από τον Διευθυντή Μιχαήλ Ιωσηφίδη 
για την υγεία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Καστορί-
ας Σεραφείμ, που νοσηλεύεται εκεί με Covid-19. Τα νέα 
ήταν ευχάριστα καθώς όπως ενημερώθηκε ο Μητροπο-
λίτης του τόπου καταγωγής της βρίσκεται σε πολύ καλή 
κατάσταση.

Σε ποσοστό 5,47% υπολογίστηκε η ανοσία του πλη-
θυσμου της Θεσσαλονίκης τον μήνα Νοέμβριο. Αυτό το 
χαμηλό ποσοστό αφαιρεί από την πόλη ένα μεγάλο όπλο 
στην μάχη κατά της πανδημίας, καθώς την τοποθετεί 
πολύ μακριά από την επονομαζόμενη «ανοσία αγέλης». 
Το ποσοστό ανοσίας του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης 
σχεδόν τετραπλασιάστηκε μέσα στον Νοέμβριο σε σχέση 
με τον Οκτώβριο λόγω της πολύ μεγάλης διασποράς του 
ιού και είναι υψηλότερο στις νεαρές ηλικίες.Πιο συγκε-
κριμένα το ποσοστό ανοσίας του πληθυσμού της Θεσσα-
λονίκης υπολογίσθηκε στο 5,47% (το οποίο με δεδομένα 
τα όρια αξιοπιστίας του δείγματος μπορεί να φτάνει και 
στο 7%),  έναντι 1,39% (0,45%-3,12%) που ήταν τον 
Οκτώβριο και 0,23% που ήταν τον Σεπτέμβριο.

Την κυλιόμενη οροεπιδημιολογική μελέτης COVID-19, 
διενεργεί το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συ-
νεργασία με άλλα πανεπιστήμια της χώρας (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης) και με χορηγίες από το υπουργείο 
Υγείας και τον ΕΟΔΥ και την εταιρεία Cosmos Aluminium 
A.E.,Η μελέτη αφορά το διάστημα από τον Μάρτιο του 
2020 έως και τον Ιανουάριο 2021.

Με αφορμή την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρω-
παϊκό Δικαστήριο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη, εξηγήσεις ζητά 
ο Τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΚΙΝΑΛ και 
Βουλευτής Θεσσαλονίκης Γιώργος Αρβανιτίδης, από τον 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδά-
κη. Ο κ. Αρβανιτίδης κατέθεσε ερώτηση προς τον υπουρ-
γό ζητώντας επίσης να έχει ενημέρωση για τις  ενέργειες 
που έχει προβεί από την παραλαβή των αποτελεσμάτων 
της μελέτης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η 
οποία έχει αποσταλεί από την 1η Ιουλίου 2020, και για 
τις ενέργειες στις οποίες σκοπεύει να προβεί προκειμένου 
η χώρα μας να μην βρεθεί αντιμέτωπη με την επιβολή 
προστίμων.
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Εύφημος μνεία στις νοσηλεύτριες 

Τις νοσηλεύτριες και τους νοσηλευτές που 
έσπευσαν στη Θεσσαλονίκη από διάφορα μέρη 
της Ελλάδας, προκειμένου να ενισχύσουν τις προ-
σπάθειες των συναδέλφων τους στα πληττόμε-
να από τον κορωνοϊό νοσηλευτικά ιδρύματα της 
Θεσσαλονίκης, τίμησε η διοίκηση του νοσοκομεί-
ου ΑΧΕΠΑ με την αδελφότητα φίλων του ιδρύμα-
τος. Aπέδωσαν «Εύφημο Μνεία» στις νοσηλεύτρι-
ες. Στην εύφημο μνεία τονίζεται πως η εξαιρετική 
πράξη αλτρουισμού και γενναιότητας δηλώνει 
καθαρά ότι είναι αντάξιοι απόγονοι των ηρωικών 
γυναικών και ανδρών στους αιωνίους αγώνες του 
Έθνους. 

Οι νοσηλεύτριες που εθελοντικά έσπευσαν 
και εργάστηκαν στη Θεσσαλονίκη προέρχονται 
απ’ όλη την Ελλάδα και συγκεκριμένα από το Άρ-
γος, τη Σπάρτη, τα Ιωάννινα, την Κέρκυρα και την 
Κρήτη. Την «Εύφημο Μνεία» παρέλαβε η εκπρό-
σωπός τους Νεκταρία Ντέκα από τη Σπάρτη και 
η συνάντηση έγινε στο γραφείο του διοικητή του 
νοσοκομείου Π. Παντελιάδη, παρουσία του προ-
έδρου της αδελφότητας φίλων του ιδρύματος ομ. 
καθηγητή Ιατρικής Επαμεινώνδα Φαχαντίδη και 
της διευθύντριας της νοσηλευτικής υπηρεσίας του 
νοσοκομείου Χ. Δημόνη.  

Ιδιαίτερα ο διοικητής κ. Παντελιάδης επεσή-
μανε τον διπλό ρόλο του ιδρύματος ως Πανεπι-
στημιακό και στην εκπαίδευση του προσωπικού 
στον ξεχωριστό χειρισμό των ασθενών με ίαση 
Covid-19. Η κυρία Δημόκη από την πλευρά της 
εξήρε την ουσιαστική βοήθεια του εθελοντισμού 
στις έκτακτες ανάγκες που βρίσκεται σήμερα το 
νοσοκομείο ως κέντρο αντιμετώπισης της πανδη-
μίας. 

Και ο πρόεδρος της Αδελφότητος ομ. κα-
θηγητής Ιατρικής Επαμεινώνδας κ. Φαχαντίδης 
αναφέρθηκε στην ηθική υποχρέωση απόδοσης 
ευγνωμοσύνης στους ανθρώπους της πρώτης 
γραμμής. Εντολή Ευαγγελική που χαρακτηριστικά 
αποδίδεται με την ερώτηση του Χριστού “Ουχί οι 
δέκα εθεραπεύθησαν; οι δε εννέα που;” 

karfitsomata
Καράογλου VS Νοτοπούλου Βγήκε μπροστά ο Πέτρος

«Εκλεισαν» τρεις μεγάλες λαϊκές

Rapid test στον «Άγιο Νεκτάριο»

Εκοιμήθη ο πατέρας Επιφάνιος

«Καληνύχτα σας κ. Νοτοπούλου» 

Έτοιμα... έργα

Στο πολιτικό της στόχαστρο έχει βάλει τον Υφυπουργό 
Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Θεόδωρο Καρά-
ογλου η τομεάρχης τουρισμό του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κατερίνα 
Νοτοπούλου. Πιο συγκεκριμένα σε πρόσφατη ανάρτηση 
της αναφέρει μεταξύ άλλων «Σήμερα που μετράμε εκα-
τοντάδες θανάτους στη Βόρεια Ελλάδα η μόνη λέξη που 
αρμόζει, είναι ντροπή. Ο κ. Καράογλου γνωρίζει ότι την 
ώρα που θα στήνεται μπροστά στις κάμερες οι οποίες  θα 
τον ακολουθούν κατά πόδας, ασθενείς με κορονοϊό θα 
αποκλείονται από τις ΜΕΘ επειδή είναι πλήρεις, εξαιτίας 
της αδιαφορίας και της αναλγησίας της κυβέρνησης». 

Η αντίδραση του Θεόδωρου Καράογλου ήταν άμε-
ση: «Κατανοώ την προσπάθεια της κυρίας Νοτοπούλου 
να βρει αντιπολιτευτικό πεδίο… Από εκεί και πέρα όμως, 
αν δεν κάνω λάθος, Τομεάρχης Εσωτερικών (Μακεδο-
νίας και Θράκης) του ΣΥΡΙΖΑ έχει οριστεί η κα. Κυριακή 
Μάλαμα. Εκτός εάν η κα. Νοτοπούλου αναζητά για τον 
εαυτό της και τη θέση της σκιώδους Τομεάρχη Εσωτερι-
κών (Μακεδονίας και Θράκης). Σε κάθε περίπτωση, στο 
Διοικητήριο έχω πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθώ από 
τις εσωκομματικές ίντριγκες του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονί-
κη. Καλή σας νύχτα, κυρία Νοτοπούλου», ήταν η απάντη-
ση του. 

Ακόμη πιο ενεργό ρόλο στη διοίκηση Ζέρβα έχει ανα-
λάβει το τελευταίο διάστημα ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, 
Νεολαίας και Εθελοντισμού του δήμου Θεσσαλονίκης 
Πέτρος Λεκάκης. Από τους ανθρώπους που στήριξαν τον 
δήμαρχο από την πρώτη Κυριακή των εκλογών και μετά, 
ο κ. Λεκάκης το τελευταίο διάστημα με παρεμβάσεις στα 
δημοτικά συμβούλια αλλά και με άρθρα του απαντά στην 
κριτική της αντιπολίτευσης. Για μία σειρά θεμάτων, από 
τα αστικά λεωφορεία που αγοράστηκαν από τη Λειψία 
ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του επιβατικού κοινού 
έως και τον χριστουγεννιάτικο στολισμό. 

Λουκέτο μπήκε σε τρεις λαϊκές αγορές της Θεσσα-
λονίκης λόγω μη τήρησης των μέτρων για τη διασπορά 
του κορονοϊού. Εξαιτίας των παραβάσεων που εντοπί-
στηκαν από την Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς 
του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δε θα λει-
τουργήσουν οι λαϊκές της Μαρτίου – Βούλγαρη και της 
Ξηροκρήνης που πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο και 
της Κάτω Τούμπας στον Άγιο Θεράποντα που γίνεται κάθε 
Δευτέρα. Για την κάθε μία επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 
5.000 ευρώ στην αρμόδια Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με πρωτοβουλία του δήμου Αμπελοκήπων-Μενε-
μένης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη κλιμακίου του ΕΟΔΥ 
το οποίο διενήργησε rapid-test στους κατοίκους του 
οικισμού Αγίου Νεκταρίου, στην περιοχή του Δενδροπο-
τάμου και η προσέλευση ήταν ικανοποιητική. Παρόντες 
στο χώρο όπου διενεργήθηκαν δωρεάν οι έλεγχοι για 
τον κορονοϊό ο δήμαρχος Λάζαρος Κυρίζογλου, ο αντι-
δήμαρχος Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυνα-
μικού και Συντονιστής COVID-19 του δήμου Μανώλης 
Ιωαννίδης και ο αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Λουκατάρης 
ως εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως και του «Φάρου 
του Κόσμου». 

Με συγκίνηση αποχαιρέτησαν με διαδικτυακά μηνύ-
ματα τον πατέρα Επιφάνιο Μυλοποταμινό πλήθος κόσμου 
ανάμεσά τους και αρκετοι πολιτικοί που είχαν την τύχη να 
τον γνωρίσουν απο κοντά. Ο Θόδωρος Καράογλου με μή-
νυμά του στο FB έγραψε: «Από σήμερα το Άγιο Όρος είναι 
φτωχότερο.Επρόκειτο για μια εμβληματική μορφή της 
Αθωνικής Πολιτείας αφού είχε κάνει πανελλαδικά και δι-
εθνώς γνωστή την μοναστηριακή μαγειρική». Ο περιφε-
ρειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας: «Η πολύχρονη φιλία 
μας, οι όμορφες κουβέντες και οι συμβουλές του, κάνουν 
την απώλεια του Γέροντα Επιφάνιου πιο μεγάλη. Με την 
αγάπη του για τη μαγειρική, η αγιορείτικη κουζίνα και τα 
κρασιά Μυλοποτάμου ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο. Ο τό-
πος μας του χρωστά πολλά. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Στην ...αντεπίθεση έχει βγει εδώ και αρκετό καιρό ο 
τέως αντιδήμαρχος Τεχνικών ‘Εργων του δήμου Θεσσα-
λονίκης, Θανάσης Παππάς, αναφορικά με έργα που είτε 
ακυρώθηκαν, είτε έχει εξαγγείλει η διοίκηση Ζέρβα. Με 
συνεχείς αναρτήσεις και άρθρα, ο κ.Παππάς τονίζει πως 
στελέχη της σημερινής διοίκησης ενώ καταψήφιζαν τα 
τεχνικά προγράμματα της εποχής Μπουτάρη, τώρα έρχο-
νται και υλοποιούν έτοιμα έργα.
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Ανατροπή στο φρικτό έγκλημα του Σπύρου Καββαδία στην Πολίχνη

Αποκάλυψη: Ψάχνουν πού είναι 
κρυμμένη η σορός της 27χρονης 

Είκοσι δύο χρόνια μετά τη δο-
λοφονία της 27χρονης Τάνιας 
Χ., που εξαφανίστηκε από το 

σπίτι της στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης 
στις 23 Αυγούστου 1998, νέα δεδομέ-
να οδήγησαν στην απόφαση να βγει 
από τα συρτάρια η δικογραφία και να 
ερευνηθεί εκ νέου η υπόθεση από την 
πλευρά της αστυνομίας. 

Έγκυρες πληροφορίες της Karfitsa 
αναφέρουν πως ο καταδικασθείς σε 
ισόβια για το θάνατο της κοπέλας, τότε 
σύντροφός της Σπύρος Καββαδίας με 
την οποία είχαν αποκτήσει ένα κορίτσι, 
υπέδειξε συγγενικό του πρόσωπο λέ-
γοντας πως γνωρίζει το σημείο όπου ο 
ίδιος έκρυψε τη δολοφονημένη γυναίκα. 
Μάλιστα έχει κληθεί να καταθέσει στην 
ασφάλεια και ο συγγενής του, που φέρε-
ται να υποδείχτηκε από τον ίδιο. 

Οι διωκτικές αρχές ερευνούν με ιδι-
αίτερη προσοχή την υπόθεση, έχοντας 
ενημερώσει σχετικά την Εισαγγελία Θεσ-
σαλονίκης για τις τελευταίες εξελίξεις. Ο 
ισχυρισμός Καββαδία έρχεται μετά την 
αποφυλάκισή του και αφού έχει εκτίσει 
την ποινή για την οποία καταδικάστηκε. Ο 
65χρονος σήμερα, έμεινε στη φυλακή 22 
χρόνια, καθώς εξέτισε ποινές για δύο δο-
λοφονίες που καταδικάστηκε ότι διέπρα-
ξε. Και για τις δύο αρνούταν πεισματικά 
σε όλα τα δικαστήρια την εμπλοκή του. 
Επομένως ο ίδιος δεν θα έχει ποινικές 
συνέπειες από οποιαδήποτε αποκάλυψη.  

Το ερώτημα που εύλογα προκύπτει 
είναι «γιατί τώρα». Οι εκτιμήσεις για την 
απάντησή του στρέφονται σε δύο κατευ-
θύνσεις. Η πρώτη σχετίζεται με την πίεση 
που έχει δεχτεί ο 65χρονος από την κόρη 
του ν’ αποκαλύψει πού βρίσκεται κρυμ-
μένη η σορός της μητέρας της που δο-
λοφονήθηκε από τον ίδιο. Σύμφωνα με 
τις ίδιες πηγές η κόρη είναι αυτή που έχει 
ξεκινήσει την έρευνα και απευθύνθη-
κε στις αρχές, προκειμένου να βρεθεί η 
μητέρα της, ενδεχομένως μεταφέροντας 

και κουβέντες που είχε με τον καταδι-
κασθέντα πατέρα της. Η άλλη εκτίμηση 
σχετίζεται με το σενάριο ο Καββαδίας να 
θέλει να εμπλέξει και άλλα πρόσωπα, με 
τα οποία έχει περιουσιακές διαφορές, οι 
οποίες ανέκυψαν μετά την αποφυλάκισή 
του τον περασμένο Μάρτιο. Αυτός είναι 
και ο βασικός λόγος που οι αρχές εξετά-

ζουν με ιδιαίτερη προσοχή και επιφυλα-
κτικότητα κάθε στοιχείο.  

  
«Και 200 χρόνια 
να την ψάχνετε…»  
Έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι 

στο πλαίσιο αυτής της έρευνας έχει ήδη 
κληθεί να καταθέσει στην ασφάλεια Θεσ-

σαλονίκης και η αδερφή του Καββαδία. 
Η γυναίκα ήταν αυτή που είχε πει στην 
κατάθεσή της στην αστυνομία ότι ο αδερ-
φός της, της είχε μεταφέρει ότι έθαψε την 
άτυχη Τάνια, λέγοντας χαρακτηριστικά 
«και 200 χρόνια να την ψάχνουν δεν θα 
τη βρουν, έβαλα οργάνωση και την έθα-
ψε 200 μέτρα κάτω από τη γη».  

Στην κατάθεσή της στο Μεικτό Ορ-
κωτό Δικαστήριο Έδεσσας, η αδερφή 
του καταδικασθέντα επιβεβαίωσε ότι του 
μετέφερε αυτή τη φράση. Ήταν 6 Μαρ-
τίου 2000 όταν η γυναίκα ξέσπασε σε 
λυγμούς μπροστά στους δικαστές και 
τους ενόρκους του Κακουργιοδικείου. 
Επιχειρώντας να διασκεδάσει τις εντυ-
πώσεις είπε ότι της το ανέφερε γελώντας 
όταν τον έθιξε λέγοντας πως «τί θα γίνει 
με σένα, όλες οι γυναίκες σε παρατούν;». 
Στην ίδια κατάθεση πάντως, στην Έδεσ-
σα, παραδέχτηκε ότι είχε υποψιαστεί τον 
αδερφό της για την εξαφάνιση της άτυ-
χης 27χρονης, γι’ αυτό και ειδοποίησε 
τον αδερφό της.  

Ο Καββαδίας καταδικάστηκε για τη 
δολοφονία σε ισόβια κάθειρξη. Ήδη εξέ-
τιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολο-
φονία της Ελβετής Νικόλ Κίχνερ, επίσης 
πρώην συντρόφου του, το 1992. Και για 
τα δύο εγκλήματα ο 65χρονος αρνήθηκε 
τα πάντα. Για την Ελβετή ισχυρίστηκε ότι 
ευθύνεται για το έγκλημα ένας Άραβας, 
που ποτέ δεν βρέθηκε, ενώ για την Τά-
νια Χ. έλεγε διαρκώς στα δικαστήρια πως 
έφυγε και τον εγκατέλειψε και πως βρί-
σκεται στο εξωτερικό.  

Η έναρξη νέας έρευνας από την 
πλευρά της ασφάλειας Θεσσαλονίκης 
δημιουργεί προσδοκίες στο συγγενικό 
περιβάλλον του θύματος, τουλάχιστον 
να βρεθεί η σορός της. Και να απαντηθεί 
το ερώτημα που είχε διατυπώσει με έντα-
ση έξω από το Κακουργιοδικείο Βέροιας 
ο πατέρας της αδικοχαμένης Τάνιας Χ.: 
«Πού έκρυψες την κόρη μου φονιά;».
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Χιλιάδες πακέτα «αγάπης» ετοιμάζονται για οικονομικά αδύναμους 

Τρία εορταστικά γεύματα 
με... take away λόγω κορονοϊού 

Πεντέμισι χιλιάδες πακέτα 
«αγάπης» ετοιμάζονται να 
προσφέρουν οι κοινωνικές 

υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης 
ενόψει της έλευσης των Χριστουγέν-
νων και της Πρωτοχρονιάς, ώστε οι 
οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικο-
νομικά προβλήματα και αδυνατούν να 
ανταπεξέλθουν στην αγορά ακόμη και 
βασικών προϊόντων να καταφέρουν να 
στρώσουν το εορταστικό τραπέζι.

    Το είχε προαναγγείλει ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, 
στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο πως 
κατά την εορταστική περίοδο πρόκειται 
να διατεθούν σε πολίτες που προέρ-
χονται από ευαίσθητες πληθυσμιακές 
ομάδες περίπου 5.500 κουτιά με είδη 
διατροφής, με βιβλία, παιχνίδια κτλ, ενώ 
θα διανεμηθούν ημερήσια γεύματα σε 
άστεγους και άτομα που έχουν ανάγκη.

    Οι κοινωνικές υπηρεσίες του δή-
μου αυτό το διάστημα εργάζονται πυρε-
τωδώς προκειμένου να συγκεντρωθούν 
τα αγαθά, πολλά από τα οποία προέρ-
χονται από χορηγίες ιδιωτών, ώστε στη 
συνέχεια να κατανεμηθ’ούν σωστά και 
να διανεμηθούν στους ωφελούμενους. 
Η αρχή θα γίνει στις 17 Δεκεμβρίου όπου 
σε οικογένειες με παιδιά, συνολικά σε 
700 ωφελούμενους, θα μοιραστούν πα-
κέτα τα οποία θα περιέχουν σχολική είδη 
για τους μικρούς μαθητές, παιχνίδια και 
γλυκά, κρέατα, τυριά για το εορταστικό 
τραπέζι αλλά και καθαριστικά λόγω της 
πανδημίας του κορονοϊού.

    Η διανομή των πακέτων θα γίνε-
ται κατά διαστήματα και πάντα με όλα τα 
απαραίτητα μέτρα προφύλαξης. Επειδή 
όμως τα ονόματα αρκετών πολιτών δεν 
είναι καταγεγραμμένα στις κοινωνικές 
δομές έχει βρεθεί μία «φόρμουλα» στή-
ριξης και γι αυτούς. Σε συνεργασία με 
τους προέδρους των δημοτικών κοινο-
τήτων και μετά από υπόδειξη δική τους 
θα μοιραστούν το τριήμερο από 21 έως 

23 Δεκεμβρίου άλλες 400 σακούλες, με 
τρόφιμα μία κίνηση στήριξης και αλλη-
λεγγύης.

    ‘Οπως κάθε μήνα, έτσι και πριν τις 
γιορτές 4000 ωφελούμενοι θα παραλά-
βουν προϊόντα μέσω του προγράμματος 
ΤΕΒΑ, άλλοι 1000 από το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του δήμου, ενώ 400 άτο-
μα θα επωφεληθούν από τα συσσίτια. 
Το διάστημα 29-30 Δεκεμβρίου και 4-5 
Ιανουαρίου του 2021 θα διανεμηθούν 
αγαθά σε απόρους, ενώ προς τα τέλη του 
Δεκεμβρίου θα δοθούν σακούλες και σε 
600 ωφελούμενους των συσσιτίων της 
Μητρόπολης.

    «Ο δήμος θεσσαλονίκης μη εξα-
ντλώντας το φιλάνθρωπο πνεύμα μόνο 
τις ημέρες των Χριστουγέννων αλλά 
συνεχίζοντας όλο το χρόνο, εμπλουτίζει 
την προσφορά του προς όσους συναν-
θρώπους μας έχουν ανάγκη με εξ ιδίων 
πόρων και από χορηγίες», δήλωσε στην 
εφημερίδα «Karfitsa» ο αντιδήμαρχος 
Κοινωνικής Πολιτικής, Χάρης Αηδονό-
πουλος.

Ο αντιδήμαρχος με αφορμή τον 
...αγώνα δρόμου που γίνεται αυτό το δι-

άστημα δεν παραλείπει να ευχαριστήσει 
τόσο τους χορηγούς για την προσφορά 
τους όσο και τους συνεργάτες του στις 
κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου για τη 
στήριξη τους.

Τρία γεύματα φέτος αλλά...take 
away και με μέτρα προστασίας!

    Η πανδημία του κορονοϊού μπορεί 
να απαγορεύει φέτος τα μεγάλα εορτα-
στικά τραπέζια, πλαισιωμένα από μουσι-
κές και τραγούδια, ωστόσο αυτό δεν ση-
μαίνει πως δεν έχει προνοήσει ο δήμος 
Θεσσαλονίκης για τους άπορους.

    Αντίθετα, προγραμματίζονται τρία 
γεύματα, την παραμονή των Χριστουγέν-
νων, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς 
και την παραμονή των Φώτων, τα οποία 
όμως θα έχουν μια ιδιαιτερότητα. Οι 
ωφελούμενοι δεν θα μπορούν σαν άλ-
λες χρονιές να καθίσουν σε τραπέζια για 
να φάνε παρέα, αλλά θα περνούν από το 
περίπτερο 2 στους χώρους της Διεθνούς 
Έκθεσης για να παραλαμβάνουν το εορ-
ταστικό γεύμα τους.

    «Τριακόσιοι άποροι της Θεσσαλο-
νίκης θα σιτιστούν στα εορταστικά γεύ-

ματα, όμως αυτό θα γίνει με προσέλευση 
και λήψη του φαγητού. Τρία τραπέζια 
από 300 άτομα το καθένα και με όλα τα 
μέτρα προφύλαξης», πρόσθεσε ο κ.Αη-
δονόπουλος. 

    Ο χώρος της ΔΕΘ επιλέχτηκε διότι, 
σύμφωνα με τη διοίκηση, πληρεί όλες 
τις προδιαγραφές καθώς είναι 1.200 τ.μ. 
και έχει τέσσερις εισόδους και τέσσερις 
εξόδους ώστε να μην παρατηρηθεί συ-
νωστισμός. Τέλος, όπως διευκρίνισε ο 
αντιδήμαρχος έχει αποφασιστεί για την 
παραμονή των Θεοφανείων το γεύμα να 
είναι νηστίσιμο.

Εξορμήσεις και για τους αστέγους 
Εκτός όμως από τους όσους ανήκουν 

σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες της 
πόλης, η Δημοτική Αστυνομία και εθελο-
ντές του δήμου Θεσσαλονίκης θα πραγ-
ματοποιούν καθημερινές εξορμήσεις το 
δίμηνο Δεκεμβρίου - Ιανουαρίου, ώστε 
να προσφέρονται τα απαραίτητα είδη 
πρώτης ανάγκης στους άστεγους που 
δεν επιθυμούν να ενταχθούν στις κοινω-
νικές δομές.

    ‘Ηδη το προηγούμενο διάστημα, 
οι δημοτικοί αστυνομικοί προμήθευσαν 
τους άστεγους με κουβέρτες, μπουφάν 
και παπούτσια λόγω των χαμηλών θερ-
μοκρασιών του χειμώνα, ενώ ακολού-
θησε διανομή τροφίμων. Σε αυτή την 
προσπάθεια υποστηρικτές είναι ιδιώτες, 
οι οποίοι προτίθενται να προσφέρουν 
αγαθά και η διανομή τους να πραγματο-
ποιείται σε εβδομαδιαία βάση. 

    Τέλος, σε συνάντηση που είχε ο δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης κ.Ζέρβας με τον 
πρόεδρο της Ελληνικής Οδοντιατρικής 
Ομοσπονδίας Θανάση  Δεβλιώτη, διερευ-
νήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας 
στην κατεύθυνση της παροχής βασικών 
οδοντιατρικών υπηρεσιών σε πολίτες 
που ανήκουν σε ευαίσθητες πληθυσμι-
ακές ομάδες, όπως είναι ενδεικτικά οι 
άστεγοι.
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Τριήμερο Βραβεύσεων 
από τον Σύνδεσμο Πολιτισμού 

Ελλάδας Κύπρου/ ΣΠΕΚ

Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλά-
δας Κύπρου / ΣΠΕΚ, στο πλαί-
σιο των δράσεών του για τη 

Λογοτεχνία και την Επιστήμη, απονέμει 
από το 2019 το ‘Βραβείο Λογοτέχνη 
για το Σύνολο του Έργου του’ ενώ από 
φέτος, το 2020 καθιερώνει ακόμη δύο 
θεσμούς, το ‘Βραβείο Επιστήμης’ και το 
‘Βραβείο Ανθρωπισμού’. 

Για κάθε ένα από τα 3 Βραβεία, ο 
ΣΠΕΚ έχει συστήσει και μία αυτόνομη 
Κριτική Επιτροπή / Κ.Ε., που την απαρτί-
ζουν προσωπικότητες με σημαντική συμ-
βολή στο αντικείμενό τους (Λογοτεχνία, 
Επιστήμη), όπως Καθηγητές, Μελετητές, 
αντικειμενικοί κριτικοί. Η κάθε Κ.Ε. θέτει 
απαιτητικά κριτήρια αξιολόγησης, γιατί ο 
ΣΠΕΚ θέλει να έχει τον πήχη  ψηλά, οι δε 
βραβεύσεις να είναι αδιαμφισβήτητες και 
να δικαιώνουν τους υπεράξιους. Υποψή-
φιοι είναι Έλληνες, Κύπριοι και Ομογενείς 
στα εξής τρία πεδία των βραβεύσεων:

1. Αναφορικά με το ‘Βραβείο Λογο-
τέχνη’ (ποιητή, πεζογράφου, δοκιμιο-
γράφου) οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν 
συμβάλει ουσιαστικά στα Ελληνικά 
Γράμματα, με έργο που είναι οδηγός για 
τις νέες γενεές, φάρος για την κοινωνία 
των 3 γεωγραφικών χώρων του απαντα-
χού Ελληνισμού κι ακόμα πρότυπο στην 
ευρεία Ευρωπαϊκή Γραμματεία. Το 2019 
έχουν βραβευθεί η Μαρία Κέντρου Αγα-
θοπούλου με ένα πολύ σημαντικό, έστω 
και αθόρυβα δοσμένο, έργο και ο Κύ-
πριος ποιητής Κυριάκος Χαραλαμπίδης, 
Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας 
Αθηνών, Μέλος της Ακαδημίας Κύπρου 
και Επίτιμο Μέλος του ΣΠΕΚ. Για το 2020 
βραβεύονται : ο καλύτερος εν ζωή ποιη-
τής, ο Τίτος Πατρίκιος,  και ο Κύπριος Αν-
δρέας Ονουφρίου που το έργο του για την 
τραγωδία της Κύπρου είναι εμβληματικό.

2. Με το ‘Βραβείο Ανθρωπισμού’, ο 
Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου 
/ ΣΠΕΚ θέλει να τιμήσει και δικαιώσει την 
Προσωπικότητα (από Ελλάδα, Κύπρο ή 

Αλλοδαπή) που με το έργο της, παιδαγω-
γικό, κοινωνικό ή πολιτισμικό, διαπαιδα-
γώγησε και ευεργέτησε την Κοινωνία και 
τον Άνθρωπο, διδάσκει τις νέες γενεές 
και προήγαγε το επίπεδο ζωής υπέρ του 
Ανθρώπου και της Πολιτείας. Το 2020, 1η 
χρονιά του Θεσμού, βραβεύονται ισότιμα 
η Ζωή Σαμαρά, ποιήτρια, δοκιμιογρά-
φος, Ομότιμη Καθηγήτρια Θεωρίας της 
Λογοτεχνίας και του Θεάτρου του Α.Π.Θ. 
και η Natalia Moreleon, Καθηγήτρια στο 
Πανεπιστήμιο του Μεξικού, Ελληνίστρια 
και μεταφράστρια Ελλήνων και Κυπρίων 
λογοτεχνών στην Ισπανική. Και οι δύο εί-
ναι μεγάλοι Παιδαγωγοί, έχοντας διδάξει 
για μισό αιώνα τα Ελληνικά Γράμματα σε 
άπειρους φοιτητές, σε αρκετές χώρες.

3. Με το ‘Βραβείο Επιστήμης’ ο ΣΠΕΚ 
βραβεύει από το 2020 τον λαμπρό επι-
στήμονα εκείνο, απόγονο του Αρχιμήδη 
και του Ευκλείδη, που με το έργο του δι-
άνοιξε μεγάλους ορίζοντες στην Επιστή-
μη και στη Γνώση και έγινε ο ίδιος πρό-
τυπο να τον ακολουθούν νεότεροι, προς 

όφελος του κόσμου και της Ανάπτυξης. 
Μοναδικός υποψήφιος για το 2020 είναι 
ο παρολίγο Νομπελίστας της Φυσικής, 
Δημήτριος Ψάλτης, Καθηγητής στο Πα-
νεπιστήμιο Αριζόνα, που με τα πειράματα 
του επαληθεύει τη θεωρία του Αϊνστάιν.

Το ετήσιο 3ήμερο Φεστιβάλ Πολιτι-
σμού 2020 του Συνδέσμου Πολιτισμού 
Ελλάδας Κύπρου, θα λάβει χώρα μετα-
ξύ 17 και 19 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 
Ελλάδας 21:30, σε ψηφιακή προβολή με 
τη χρήση της πλατφόρμας ZOOM, ως τη-
λεδιάσκεψη, σε απευθείας ζωντανή, δια-
δικτυακή μετάδοση μέσα από τη σελίδα 
Facebook του Συνδέσμου Πολιτισμού 
Ελλάδας Κύπρου και στη συνέχεια μέσα 
από το αντίστοιχο κανάλι YouTube αλλά 
και τον διεθνή διαδικτυακό κόμβο www.
cultural-association.org.  

Ο «Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας 
Κύπρου» (ΣΠΕΚ) ιδρύθηκε  από την Σίσ-
συ Σιγιουλτζή-Ρουκά, εκ Θεσσαλονίκης 
φιλόλογο, λογοτέχνη, παραγωγό προ-

γραμμάτων πολιτισμού και τον Δρα Ιω-
σήφ Σ. Ιωσηφίδη συγγραφέα, Πρόεδρο 
της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, πρ. 
Καθηγητή Πανεπιστημίων Κύπρου και 
Πρόεδρο της Ακαδημίας Επιστημών Κύ-
πρου για να θέσει βάσεις, για την οικου-
μενικότητα του Ελληνικού Πολιτισμού, 
την προαγωγή της λογοτεχνικής και 
καλλιτεχνικής δημιουργίας σε Ελλάδα 
Κύπρο και Ομογένεια, για να προστατεύ-
σει τη Γλώσσα, και την Άυλη Κληρονο-
μιά. Για τον σκοπό αυτό συνεργούν μέλη 
του ΣΠΕΚ επιστήμονες, άνθρωποι του 
λόγου και της τέχνης και σύμβουλοι σε 
30 περίπου χώρες.

Το Όραμα του ΣΠΕΚ, είναι να στηρί-
ξει και να προωθήσει Γράμματα, Τέχνες, 
Γλώσσα

ως περιουσία και μέσο αυτογνωσίας 
και ανάπτυξης Ελλαδιτών, Κυπρίων και

Αποδήμων. Η Αποστολή του ΣΠΕΚ 
είναι να δομήσει βιώσιμες, λειτουργικές 
και αποτελεσματικές υποδομές, διασυν-
δέσεις, σχέδια δράσης, ν’ αναπτύσσει 
προγράμματα και σχέσεις για επίτευξη 
του οράματος σε πλείστα πεδία και να 
ενώνει τους απανταχού Έλληνες και Κύ-
πριους λογοτέχνες, καλλιτέχνες και επι-
στήμονες προς κοινούς στόχους. 
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Οι περισσότεροι άνθρωποι αναρωτιούνται 
κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, «βρί-
σκομαι άραγε σε μια υγιή σχέση; Είναι ο σύ-
ντροφός μου κατάλληλος για μένα; Είμαστε 
πραγματικά χαρούμενοι μαζί;». Η απάντηση 
είναι μοναδική για την κάθε μία σχέση. Οι άν-
θρωποι δεν είναι τέλειοι, συνεπώς δεν είναι 
τέλειες και οι σχέσεις τους. Ωστόσο, το κακό 
αρχίζει να ξεπερνά το καλό όταν αρχίζουμε 
να βλέπουμε πραγματικές ασυμβατότητες. 
Τι είναι η τοξική σχέση;
Μια τοξική σχέση χαρακτηρίζεται συχνά από 
επαναλαμβανόμενες καταστροφικές συμπε-
ριφορές μεταξύ συντρόφων. Αυτές οι συ-
μπεριφορές μπορεί να συμπεριλαμβάνουν 
ζήλια, κυριαρχία, χειραγώγηση, απόγνωση, 

εγωισμό ή απόρριψη. Ένα κοινό χα-
ρακτηριστικό του προφίλ της τοξικής 
σχέση περιλαμβάνει την έντονη έλξη 
των συντρόφων μεταξύ τους, παρά τον 
πόνο που και οι δύο προκαλούν ο ένας 
τον άλλον. 
Ένα ζευγάρι που συνάπτει μία σχέση 
«φαντασιακού δεσμού», έναν όρο 
που χαρακτηρίζει την ψευδαίσθηση 
της σύνδεσης, δημιουργεί τοξικό πε-
δίο επειδή αντικαθιστά τα αληθινά 
συναισθήματα αγάπης και υποστήρι-
ξης, προκειμένου οι δύο σύντροφοι να 
ανακουφίσουν τους ατομικούς τους 
φόβους. 
Συμπεριφορές που έχουν τοξική επί-
δραση στις σχέσεις:
• Εγωισμός, παράλογες απαιτήσεις και 
συμπεριφορά άσκησης δύναμης στον 
σύντροφό μας.
• Υιοθετώντας τον ρόλο του γονέα ή 
του παιδιού, δείχνοντας υποταγή ή κυ-
ριαρχία.
• Χρησιμοποιώντας συναισθηματικό 
εξαναγκασμό ή χειραγώγηση για να 
πάρουμε αυτό που θέλουμε.
• Άρνηση της ατομικότητας του συ-
ντρόφου μας.
• Συγχέοντας την πραγματική αγάπη με 

την απόγνωση ή τη συναισθηματική πείνα.
• Άρνηση χρήσης ευγενικών τρόπων προς το 
σύντροφό μας.

Πώς καταλήγουμε 
σε μια τοξική σχέση;

Όλοι σχεδόν οι άνθρωποι επιδιώκουν να 
υπονομεύσουν την πιθανότητα να έχουν μια 
σχέση αγάπης επαναλαμβάνοντας τη δυνα-
μική των σχέσεών τους από το παρελθόν. 

Υπάρχουν τρία σημαντικά ψυχολογικά μοτί-
βα που σχηματίζουν τοξικούς δεσμούς:
1. Ο ένας τύπος περιλαμβάνει την επιλογή 
του λάθος ατόμου από την αρχή. Επιλέγου-
με κάποιον που μας θυμίζει φιγούρες από το 
παρελθόν μας, που έχει παρόμοια χαρακτη-
ριστικά με τα μέλη της οικογένειάς μας ή με 
άλλα πρόσωπα του παρελθόντος που μας 
έβλαψαν ή μας κακοποίησαν. Για παράδειγ-
μα, εάν είχαμε έναν γονέα που ήταν παθη-
τικός και συγκρατημένος συναισθηματικά, 
μπορεί να αναζητήσουμε έναν σύντροφο 
που είναι πιο παραπλανητικός ή απρόσιτος. 
Επίσης, μπορεί να επιλέξουμε κάποιον που 
είναι το αντίθετο από εμάς, συσχετιζόμαστε 
μαζί του με παρόμοιο τρόπο που συσχετί-
σαμε δεσμούς στην παιδική μας ηλικία δη-
μιουργώντας έτσι επώδυνες σχέσεις, οικείες 
σε εμάς.
2. Στον δεύτερο τύπο παραμορφώνουμε τον 
σύντροφό μας για να τον δούμε σαν μια οι-
κεία φιγούρα από το παρελθόν. Όταν αυτό 
λειτουργεί, αντιλαμβανόμαστε ότι ο σύ-
ντροφός μας έχει αρνητικά χαρακτηριστικά 
παρόμοια με αυτά των ανθρώπων από την 
πρώιμη ζωή μας. Αυτή η οικειότητα μας ωθεί 
να δούμε τον εαυτό μας ή τη σχέση μας με 
διαφορετικό τρόπο, από μια θετική και συ-
μπονετική οπτική γωνία.
3. Όταν οι δύο πρώτοι τύποι αποτυγχάνουν, 
οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε συχνά τον τρί-
το, προκαλώντας τον σύντροφό μας να μας 
φέρεται όπως μας είχαν φερθεί στις πρώιμες 
σχέσεις μας. Μπορεί να συμπεριφερθούμε 
με τρόπους  που δεν εγκρίνουμε στην πραγ-

ματικότητα, όπως με ζηλοτυπία, κριτική ή 
απροθυμία. Παραδόξως, κάνοντας αυτό, 
αναδημιουργούμε ένα συναισθηματικό πε-
ριβάλλον που μπορεί να είναι δυσάρεστο, 
αλλά στην πραγματικότητα είναι άνετο και 
οικείο.

Πώς να βγούμε από μια τοξική σχέση;
Η γνώση του εαυτού και των προτύπων μας, 
είναι το κλειδί για την αποφυγή μιας τοξικής 
σχέσης. Εάν βρεθείτε σε μια δραματική ή πε-
ρίπλοκη σχέση, πρέπει πρώτα να αποφασί-
σετε αν έχετε επιλέξει τον σύντροφό σας για 
αρνητικούς λόγους από το παρελθόν σας ή 
εάν απομακρύνετε κάποιον που πραγματικά 
σας ενδιαφέρει λόγω των δικών σας περι-
ορισμών, φόβων ή άμυνας. Εάν εντοπίσετε 
τα αρνητικά χαρακτηριστικά που σας έχουν 
προσελκύσει στον σύντροφό σας, μπορείτε 
συνειδητά να επιλέξετε να αναζητήσετε δια-
φορετικό άτομο. Εάν συνειδητοποιήσετε ότι 
το άτομο που έχετε επιλέξει έχει πολλές από 
τις θετικές ιδιότητες που επιθυμείτε, μπορεί-
τε να αναζητήσετε τρόπους με τους οποίους 
θα ενεργείτε στη σχέση και να στοχεύσετε να 
αλλάξετε το μέρος της δυναμικής που κά-
νει τις καταστάσεις δυσάρεστες. Μέσα από 
την αυτογνωσία, μπορείτε να εντοπίσετε τα 
μονοπάτια που οδηγούν τη σχέση σας στην 
τοξικότητα. Έτσι, μπορείτε να λάβετε δράση 
και να δημιουργήσετε μια πιο υγιής, πιο ειλι-
κρινή και ικανοποιητική σχέση για εσάς.

*Η Νάνσυ Νενέρογλου είναι ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια του Reggio Θεσσαλονίκη.

«Τοξικές σχέσεις: Τι είναι και πώς να τις αποφύγουμε;»

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 *
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«Τοξικές σχέσεις: Τι είναι και πώς να τις αποφύγουμε;»

Πόσες ώρες έχετε περάσει πλάθοντας ζαχαρό-
παστα; Πλέον δεν μετράω με τις ώρες αλλά με τα 
χρόνια, που δεν είναι και λίγα.

Πόση φαντασία χρειάζεται μία τούρτα; Η φα-
ντασία είναι βασικό συστατικό της δουλειάς μου. 
Είναι απαραίτητη τόσο στην έμπνευση, όσο κυρίως 
στη δημιουργία και εφαρμογή του συγκεκριμένου 
σχεδίου.

Η πιο τρελή παραγγελία… Οι πιο τρελές παραγ-
γελίες είναι σίγουρα για Bachelor Party αλλά λόγω 
επαγγελματικής δεοντολογίας δεν μπορώ να απο-
καλύψω... Χαχα!

Η δημιουργία που χρειάστηκε τον περισσότε-
ρο χρόνο παρασκευής… Ήταν σίγουρα η τούρτα 
με θέμα την «Αλίκη Στην Χώρα τών Θαυμάτων» για 
μια έκθεση, κατά την οποία χρειάστηκαν 5 ημέρες να 
την ολοκληρώσω. Και να πω την αλήθεια, την από-
λαυσα όσο τίποτε άλλο, μιας και το συγκεκριμένο 
concept είναι το αγαπημένο μου θέμα.

Αν είχατε χρόνο, τι θα φτιάχνατε ως πρόκλη-
ση για να ξεπεράσετε τον εαυτό σας; Μια απο τις 
φιλοδοξίες μου είναι να αποδώσω σε τρισδιάστατη 
μορφή έργα του Salvador Dali, ο οποίος τυγχάνει να 
είναι ο αγαπημένος μου ζωγράφος.

Μπορεί ένα καλό γλυκό να αλλάξει τη διάθεση 
μας; Αυτό είναι σίγουρο. Και μάλιστα ένα καλό δια-
κοσμημένο γλυκό μπορεί να την απογειώσει...

Τι σας «κέρδισε» και μείνατε στη Θεσσαλονί-
κη; Η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα που ζω και σίγου-
ρα δεν θα την άλλαζα με τίποτα. Ιδιαίτερα όμως η 
Θεσσαλονίκη με κέρδισε με τους ανθρώπους και την 
ομορφιά της.

Για τα παιδιά σας, μάλλον, είστε η πιο χρυσοχέ-
ρα μαμά… Όταν ήταν μικρά, θα ‘λεγα ναι. Τον τελευ-
ταίο καιρό, με τις απαιτήσεις της δουλειάς μου, θα 
έλεγα όχι και τόσο…

Τι είναι πιο γλυκό στη ζωή από τα γλυκά σας; 
Μια εκδρομή στην φύση...

Ευχή για το 2021 που πλησιάζει… Υγεία, αγάπη 
και θετική σκέψη για όλο τον κόσμο. 

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. 

Η Κατερίνα Τιχάκοβα διαθέτει ίσως το πιο γλυκό εργαστήρι στη Θεσσαλονίκη, το Sweet Art by Katerina. Μέσα σε αυτό, δημιουργεί τούρτες και γλυκίσματα που 
περισσότερο θυμίζουν έργα τέχνης. Θα την βρείτε στην Καλαμαριά, στο Εμπορικό Σοφούλη κι εκεί μπορείτε ελεύθερα να την προκαλέσετε με τις παραγγελίες σας... το 

σίγουρο είναι πως ό,τι κι αν της ζητήσετε, θα το φτιάξει και στο τέλος θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό! Κι όσο για τη γεύση; Δοκιμάστε και τα ξαναλέμε! 

Κατερίνα Τιχάκοβα
Φιλοδοξώ να αποδώσω τρισδιάστατο τον Νταλί 

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 
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Στόχος της παρούσας επιφυλλίδας είναι 
να αναλύσει τη χρήση της στάνταρτ / πρό-
τυπης γλώσσας στον προφορικό λόγο, κα-
θώς επίσης και να εξετάσει παράγοντες που 
δυνητικά θα επηρέαζαν την επιλογή της σε 
αυτόν. Τι σημαίνει όμως πρότυπη γλώσσα 
(standard language); Ο όρος αναφέρεται 
στην επικρατούσα διάλεκτο σε μια συγκε-
κριμένη γεωγραφική περιοχή μια δεδομένη 
χρονική στιγμή. Χρησιμοποιείται τόσο από 
τους απλούς πολίτες όσο και από τους κρα-
τικούς μηχανισμούς. Η στάνταρτ γλώσσα 
αποτελεί δυναμική κατάσταση, με την έν-
νοια ότι κατά καιρούς έχει διέλθει από πάσης 
φύσεως αλλαγές. Και αυτό συνεχίζεται. Ας 
έχουμε υπόψιν μια βασική αρχή της Επιστή-
μης της Κοινωνιογλωσσολογίας. Η γλώσ-

σα δεν είναι απλά εργαλείο μετάδοσης 
πληροφοριών. Είναι πολύ περισσότερο 
σήμα κατατεθέν του κοινωνικού κύρους 
(social status) των ομιλητών. Κοντολο-
γίς, γλωσσική και κοινωνική δομή είναι 
έννοιες αλληλένδετες.

Το ερώτημα που απασχολεί τους 
ερευνητές απαρτίζεται από δύο σκέλη: 
α) Κατά πόσο χρησιμοποιείται η πρότυ-
πη γλώσσα στον καθημερινό λόγο; και 
β) Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την 
επιλογή ή μη της χρήσης; Το πρώτο σκέ-
λος του ερωτήματος απαντάται θετικά. 
Η πρότυπη γλώσσα εμφανίζεται, άλλοτε 
ενσυνείδητα και άλλοτε υποσυνείδητα, 
στη μεταξύ μας επικοινωνία. Υπάρχουν 
όμως φάσεις όπου κανείς «υποχρεώνε-
ται» εμμέσως σε χρήση μιας διαφορο-
ποιημένης στάνταρτ γλώσσας; Μάλιστα! 
Ενδεικτικά:

Ι) Τόπος διαμονής / παραμονής. Η 
στάνταρτ γλώσσα επηρεάζεται από τον 
τόπο όπου κανείς βρίσκεται προσωρινά ή 
και μόνιμα. Έτσι, για παράδειγμα, κάποιος 
άνθρωπος με καταγωγή από την Αθήνα 
θα «αναγκαστεί» να τροποποιήσει λίγο 
την πρότυπη γλώσσα του ευρισκόμενος 
στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πράγματι 
αξιοπρόσεχτες διαφορές στις διαλέκτους 
πρωτεύουσας και συμπρωτεύουσας. Στη 
Θεσσαλονίκη είναι συχνότατη η χρήση 

της αιτιατικής πτώσης, συνεπώς ο Αθηναίος 
εκεί επηρεάζεται και υιοθετεί τα αντίστοιχα 
ακουστικά ερεθίσματα. Μετά την επιστροφή 
του όμως στην Αθήνα επανέρχεται σύντομα 
η χρήση της γενικής πτώσης.

ΙΙ) Παρέες με συνομηλίκους συγκεκρι-
μένων καταγωγών. Στις παρέες μας τυχαίνει 
συχνά να ανήκουν άνθρωποι που λόγω της 

καταγωγής τους χρησιμοποιούν διαφορετι-
κούς εκφραστικούς τρόπους. Πολλές φορές, 
ίσως και παρασυρόμενοι υποσυνείδητα από 
την ενδόμυχη ανάγκη μας να γίνουμε απο-
δεκτοί, καταφεύγουμε στην υιοθέτηση της 
δικής τους πρότυπης γλώσσας. Η επιθυμία 
αυτή πηγάζει από την πολιτισμική ετερότητα 
και αποσκοπεί στην αποφυγή αποκλεισμού 
κάποιων ανθρώπων ως ετέρων, διαφορετι-
κών.  

ΙΙΙ) Ένα συγκεκριμένο μέρος όπου κα-
νείς παρευρίσκεται (για) μια συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή. Ας φανταστούμε έναν εκ-
παιδευτικό. Ο λόγος του είναι προφανώς 
εκλεπτυσμένος, προσεγμένος και μεστός. 
Έστω λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός μια 
Κυριακή ακολουθεί την παρέα του στο γή-
πεδο όπου παρακολουθούν όλοι μαζί έναν 
ποδοσφαιρικό αγώνα. Παρασυρόμενος από 
την ατμόσφαιρα, θα υιοθετήσει προφορικές 
εκφράσεις (μεταξύ αυτών πιθανόν και «μπι-
νελίκια») που χρησιμοποιούν οι φίλαθλοι 
για να σχολιάσουν ένα αθλητικό δρώμενο, 
παρόλο που αυτού του είδους η ομιλία δεν 
τον αντιπροσωπεύει γενικότερα. Παρατη-
ρούμε δηλαδή μια σύγκρουση ανάμεσα στη 
δική του στάνταρτ γλώσσα και σε αυτήν του 
φιλάθλου κόσμου. Η τελευταία τον επηρεά-
ζει για όσο βρίσκεται στο γήπεδο, όχι όμως 
και εκτός αυτού. 

IV) Το αίσθημα ταύτισης με έναν συ-
γκεκριμένο τόπο ή λαό. Σε πολλούς αν-
θρώπους παρατηρείται το εξής: υιοθετούν 
πρότυπες γλώσσες που ανήκουν σε ξένους 
λαούς όταν αισθάνονται ότι μέσα από τις 
κουλτούρες τους «καθρεφτίζονται» οι δικές 
τους. Με άλλα λόγια, αντλούν στοιχεία από 
μια στάνταρτ γλώσσα την οποία θαυμάζουν 
και τη χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους 
επικοινωνία. Αυτό συμβαίνει τόσο με τις 
εκάστοτε στάνταρτ διαλέκτους της μητρικής 
γλώσσας όσο και με τις ξένες πρότυπες δια-
λέκτους. 

Συνοπτικά, εξετάζοντας κατά πόσο 
υπάρχουν παράγοντες που δυνητικά θα επη-
ρέαζαν την επιλογή χρήσης της στάνταρτ 
γλώσσας στον προφορικό λόγο, η απάντηση 
είναι ούτε λίγο ούτε πολύ θετική. Βέβαια, τα 
κριτήρια βάσει των οποίων αυτή θα επιλεγεί 
ή όχι μεταξύ τους συχνά διαφέρουν. Τα προ-
αναφερθέντα δεν είναι παρά κάποια θεμελι-
ώδη που προσδίδουν μια γενική εικόνα. Αν 
κανείς θα περιοριστεί σε αυτά ή θα επεκταθεί 
και παραπέρα, αυτό εξαρτάται από τον καθέ-
ναν ξεχωριστά. Δεν υπάρχουν γενικευμένα 
πλαίσια ως προς αυτό.

*Ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης είναι φοι-
τητής της φιλοσοφικής του Α.Π.Θ. e-mail: 
pgrigoria@del.auth.gr

Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν την πρότυπη γλώσσα;

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο 
Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ 

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Α Δ Η Σ  * 
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Η αίθουσα τέχνης & σεμιναρίων «ΧΡΩΣΤΗ-
ΡΑΣ» είναι ένας πολυχώρος που διευθύνεται από 
την Εύη Κυρμακίδου-εικαστικό, απόφοιτο της 
Σχολής Καλών Τεχνών του Π.Δ.Μ και Υποψήφια 
Διδάκτορα του Πολυτεχνείου Κρήτης και τον Σπύ-
ρο Κωστόπουλο-εικαστικό, απόφοιτο της Σχολής 
Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Στην αίθουσα τέχνης, 
γραμμάτων και πολιτισμού «ΧΡΩΣΤΉΡΑΣ» υπάρ-

χουν τμήματα Ζωγραφικής Ενηλίκων, Παιδικής 
Ζωγραφικής, Αγιογραφίας, Ελεύθερο και Γραμμι-
κό Σχέδιο (Αρχιτεκτονικό), Comic, Κεραμικής, Εν-
δυματολογίας, Ψηφιδωτού, και πληθώρα άλλων 
χειροτεχνικών σεμιναρίων καθώς και σεμιναρίων 
που αφορούν το πνεύμα και το σώμα.                                                           
Διεύθυνση: Πέτρου Συνδίκα 24
(χώρος πρώην Εικαστικών Εργαστηρίων Ε Δημο-

τικής Κοινότητας, Δήμου Θεσσαλονίκης) 
Θεσσαλονίκη Τ.Κ 54645
e-mail: xrostirasart@gmail.com             
Τηλ: 2310833460
Fb page: Χρωστήρας πολυχώρος τέχνης και σε-
μιναρίων
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Διαμαντόπουλος και Ηλιάδης απαντούν σε ένα πινγκ- πονγκ ερωτήσεων 
για το clasico της Θεσσαλονίκης 

«Το φαβορί, τα βαρόμετρα 
και τα ατού των προπονητών»

Δημήτρης Διαμαντόπουλος και Στέ-
λιος Ηλιάδης. Δύο Έλληνες ποδοσφαιρι-
στές που βίωσαν στο... πετσί τους, το τι 
σημαίνει ένα ντέρμπι μεταξύ του Αρη και 
του ΠΑΟΚ. Ο πρώτος μέχρι πέρυσι ήταν 
στο ρόστερ των Κιτρίνων. Ο δεύτερος 
εδώ και μερικά χρόνια έχει «κρεμάσει» τα 
ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Η Karfitsa 
ετοίμασε γι’ αυτούς ένα πινγκ-πονγκ 
ερωτήσεων και αμφότεροι κλήθηκαν να 
απαντήσουν σε έξι κοινά ερωτήματα για 
το μεγάλο παιχνίδι της Κυριακής. Για να 
δούμε λοιπόν τι απαντούν;

Πού θα κριθεί το ντέρμπι του «Κλε-
άνθης Βικελίδης»;

Δ.Δ.: «Τέτοια ντέρμπι μεταξύ Αρη και 
ΠΑΟΚ, κρίνονται πάντα στο πάθος και την 
αποφασιστικότητα και το ποιος το θέλει 
περισσότερο».

Σ.Η.: «Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν 
το ντέρμπι. Και οι δύο ομάδες είναι στο 
πικ τους, βρίσκονται ψηλά στη βαθμο-
λογία, παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο και 
έχουν νοοτροπία νικητή. Ο Αρης έχει ένα 
δυνατό σύνολο με βάθος και ποιότητα. 
Ο ΠΑΟΚ με την έλευση του Γκαρσία έχει 
πάρει τα πάνω του και αυτό το πιστώνε-
ται ο ίδιος γιατί μεταδίδει πάθος στους 
παίκτες του».

Ποια τα δυνατά και αδύνατα σημεία 
των δύο αντιπάλων;

Δ.Δ.: «Τα δυνατά σημεία του Αρη εί-
ναι η μεσοεπιθετική του γραμμή. Εχει 
πολλές λύσεις, πολλή ποιότητα και μια 
ενέργεια τους μπορεί να κρίνει αποτέλε-
σμα. Το αδύνατο θεωρητικά είναι πως ο 
Αρης δεν θα έχει τον κόσμο του στο ντέρ-
μπι αυτό. Για τον ΠΑΟΚ αδύναμο σημείο 
θα έλεγα την απουσία του Ελ Καντουρί 
γιατί είναι παίκτης που ελέγχει όλο το 
παιχνίδι στον άξονα. Δυνατά του σημείο 
είναι ο Γιαννούλης που έχει πολύ καλά 
ανεβάσματα και καθορίζει την επιθετική 
ανάπτυξη του Δικεφάλου».

Σ.Η.: «Δυνατό σημείο του Αρη είναι η 
άμυνά του που πολύ δύσκολα διασπάται. 
Δυνατό του σημείο η μεσοεπιθετική του 

γραμμή, αφού διαθέτει παίκτες που ακό-
μα και στην κακή τους ημέρα μπορούν 
να πάρουν το παιχνίδι. Για τον ΠΑΟΚ ως 
αδύνατο σημείο θα έβαζα την άμυνα και 
αντίστοιχα δυνατό την επίθεσή του».

Ποιοι θα είναι οι παίκτες «κλειδιά» 
του ντέρμπι;

Δ.Δ.: «Ο Ματέο Γκαρσία. Ξέρει από 
ντέρμπι Αρης-ΠΑΟΚ, είχε σκοράρει κι 
όλας. Από τον ΠΑΟΚ, κομβικός θα είναι 
ο Τζόλης. Είναι το πρώτο του ντέρμπι 
μεν, αλλά δείχνει εξαιρετικά στοιχεία και 
ικανότητα να κουβαλήσει πάνω του την 
ομάδα».

Σ.Η.: «Ο Γκαρσία και ο Μπρούνο Γκά-
μα από τον Αρη. Είναι παίκτες που μπο-
ρούν να «σκοτώσουν» με μία ενέργεια 
την αντίπαλη άμυνα. Και μετά θεωρώ 
πως η καλή αμυντική λειτουργία είναι 
σημείο «κλειδί». Για τον ΠΑΟΚ είναι σε 
τρομερή κατάσταση ο Τζόλης, είναι βα-
ρόμετρο. Κάνει φάσεις, βάζει γκολ».

Η μάχη των δύο πάγκων: Ποια θεω-

ρείται πως είναι τα ατού των Μάντζιου 
και Γκαρσία στο πρώτο τους μεγάλο 
ντέρμπι ως προπονητές των δύο ομά-
δων;

Δ.Δ.: «Ο κ. Μάντζιος γνωρίζει άριστα 
την κατηγορία και έχει μεγάλη εμπειρία. 
Αμυντικά θα στήσει άριστα την ομάδα, 
κάτι που το έχουμε δει σε όλα του τα παι-
χνίδια, για να περιορίσει τον αντίπαλο. Εί-
ναι τυχερός επίσης γιατί έχει ένα ρόστερ 
με ποιότητα στις θέσεις της επίθεσης. Ο 
κ. Γκαρσία είναι ένας πολύ ανερχόμενος 
τεχνικός δεν έχουμε βέβαια σαφή εικόνα 
του, λόγω του μικρού αριθμού αγώνων 
που έχει με τον Δικέφαλο, αλλά ήδη έχει 
αλλάξει αρκετά πράγματα στον ΠΑΟΚ. 
Ατού για τον Γκαρσία είναι πως επιδρά 
στην ψυχολογία των ποδοσφαιριστών 
του».

Σ.Η.: «Τον κ. Μάντζιο τον είχα προ-
πονητή. Είναι πολύ έμπειρος, ξέρει να 
διαβάζει τον αντίπαλο. Θα είναι δυνατή 
η μάχη των δύο πάγκων. Από την άλλη 

ο Γκαρσία, έχει μέσα του και μεταδίδει 
την νοοτροπία του νικητή. Φάνηκε αυτό 
σε πολλά παιχνίδια με αυτόν στον πάγκο. 
Θα έχει τρομερό ενδιαφέρον το παιχνίδι 
και από την άποψη της... σκακιέρας των 
δύο τεχνικών».

Ποια η πρόβλεψή σας για το αποτέ-
λεσμα και την έκβαση του αγώνα...

Δ.Δ.: «Τα ντέρμπι αυτά πάντα ξεκι-
νούν από την ισοπαλία. Λόγω έδρας 
όμως νομίζω πως γέρνει υπέρ του Αρη 
που έχει εξαιρετική ψυχολογία από τα 
αποτελέσματα που έχει μέχρι στιγμής στο 
πρωτάθλημα».

Σ.Η.: «Μετά από χρόνια πιστεύω πως 
όποιος επιχειρήσει να κάνει πρόβλεψη 
θα έχει κίνδυνο να πέσει έξω. Είναι ένα 
πολύ αμφίρροπο παιχνίδι, με δύο ομάδες 
να είναι μετά από χρόνια τόσο κοντά. Το 
αποτέλεσμα που θα ρισκάρω να πω είναι 
αυτό της ισοπαλίας».

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Σ Τ Ο Ν  Θ Ω Μ Α  Μ Ι Χ Ο
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Το ντέρμπι του «Κλεάνθης Βικελίδης» μαγνητίζει τα 
βλέμματα, τραβά πάνω του όλο το ποδοσφαιρικό εν-
διαφέρον όχι μόνο των φίλων των δύο ομάδων, αλλά 
ολόκληρης της Ελλάδος. Η «Karfitsa» πιστή στο ραντε-
βού της σας βάζει από νωρίς στο κλίμα του clasico της 
Θεσσαλονίκης και σας παρουσιάζει τα τελευταία νέα από 
τα στρατόπεδα των δύο ομάδων και τα πλάνα των δύο 
προπονητών.

Αρης: Η απουσία του Ρόουζ,
o αμφίβολος Σάκιτς και ο Τζέγκο
Η μεγάλη απουσία για τους Κίτρινους ακούει στο όνο-

μα του Λίντσεϊ Ρόουζ. Ο Γάλλος στόπερ, που αποβλήθηκε 
στο Περιστέρι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής και θα χάσει 
το μεγάλο αυτό ντέρμπι. Ο Γιοάν Μπεναλουάν είναι ο παί-
κτης που θα κληθεί να τον αντικαταστήσει. Από ‘κει και 
πέρα, ο Ακης Μάντζιος, είδε εντός της εβδομάδας τους 
Εμάνουελ Σάκιτς και Τζέιμς Τζέγκο να προσπαθούν να 
μπουν στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας, όμως αυτός 
που δεδομένα θα βρίσκεται στην αποστολή είναι ο Αυ-
στραλός χαφ. Αντιθέτως, ο Σάκιτς, είναι αμφίβολος και 
πολλά θα ξεκαθαρίσουν για τη συμμετοχή του ακόμα και 
στην αποστολή των Κιτρίνων την τελευταία στιγμή.

«Κλειστά» χαρτιά από Μάντζιο
Ο Άκης Μάντζιος μοιάζει δεδομένο πάντως πως θα 

εμπιστευτεί τον σχηματισμό του 4-2-3-1 και όχι το 4-3-3 
που είχε επιλέξει με τον Ολυμπιακό. Σε ό,τι αφορά τους 
παίκτες που έχουν καπαρωμένη θέση στην ενδεκάδα: ο 
Σιαμπάνης θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με το πρώτο 
μεγάλο δίλημμα να έχει να κάνει σχετικά με τις δύο θέ-
σεις των μπακ. Αυτός που σίγουρα θα ξεκινήσει βασικός 
είναι ο Σούντγκρεν, ενώ για το άλλο άκρο υπάρχουν δύο 
σκέψεις. Η μία είναι να παίξει ο Γκάνεα ή να προτιμήσει 
ο Μάντζιος να στείλει στα αριστερά τον Σουηδό και να 
επιλέξει τον Σάσα για το δεξί άκρο της άμυνας. Όλα αυτά 
φυσικά σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί 
ο Σάκιτς. Δεληζήσης και Μπεναλουάν θα συνθέτουν το 
κεντρικό δίδυμο της άμυνας. Από ‘κει και πέρα, υπάρχουν 
ερωτηματικά και στις θέσεις των χαφ, αλλά και στην 
τριάδα της μεσοεπιθετικής γραμμής. Με την επιστροφή 
του Τζέγκο, την αγωνιστική άνοδο του Σάσα, τον πάντα 
σταθερό Ματίγια και τον φορμαρισμένο Κάτσε, το έργο 
του Μάντζιου είναι πολύ δύσκολο για την τελική επιλο-
γή. Επίσης, θέση στην ενδεκάδα διεκδικεί και ο Σίλβα, με 
τους Γκάμα και Γκαρσία να έχουν το προβάδισμα να είναι 
στην ενδεκάδα. Στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται 
για ένα ακόμα παιχνίδι ο Δημήτρης Μάνος.

ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ Καντουρί, Ροντρίγκο, 
αμφίβολος Βιεϊρίνια
Το παιχνίδι με την Τρίπολη στην Τούμπα, μπορεί αγω-

νιστικά να είχε το κέρδος των τριών βαθμών αν και ο 
Δικέφαλος έπαιξε με παίκτη λιγότερο, όμως η εξέλιξη 
του αγώνα «πλήγωσε» τον ΠΑΟΚ, αφού έχασε τους Ελ 
Καντουρί (αποβλήθηκε) και τον Ροντρίγκο (τραυματίας) 
με τον Πάμπλο Γκαρσία να στερείται τις υπηρεσίες δύο 
πολύτιμων παικτών στα σχέδιά του. Επιπροσθέτως, ο 
Αντελίνο Βιεϊρίνια, παραμένει αμφίβολος και ακόμα και 
αν βρίσκεται στην αποστολή φαίνεται πως δύσκολα θα 
καταφέρει να πάρει θέση βασικού.

Τα διλήμματα και οι σίγουροι
Στα μέχρι τώρα παιχνίδια που ο Πάμπλο Γκαρσία βρί-

σκεται στον πάγκο του ΠΑΟΚ, έχουμε δει ουκ ολίγες φο-
ρές να μη διστάζει να προχωρήσει σε αλλαγές προσώπων 
και σχηματισμών. Ως εκ τούτου, το να διαβάσει κανείς τις 
σκέψεις ή να προβλέψει την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, είναι 
κάτι που εγκυμονεί κινδύνους. Παρόλα αυτά, με βάση το 
πως κύλησε η εβδομάδα, ο 45χρονος τεχνικός δείχνει να 
έχει κατασταλάξει σε οκτώ ποδοσφαιριστές που φαίνεται 
να έχουν το προβάδισμα για να είναι στο αρχικό σχήμα 
στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Πρόκειται για τους Πασχαλά-
κη, Ινγκασον, Γιαννούλη, Σβαμπ, Αουγκούστο, Ζίβκοβιτς, 
Τζόλη, Σφιντέρσκι. Στις υπόλοιπες θέσεις μένει να φανεί 
ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Ισλανδού στο κέντρο της 
άμυνας, αν ο Ουαγκέ επιστρέψει στην ενδεκάδα και φυ-
σικά ποιος εκ των Τσιγγάρα ή Εσίτι καλύψει το κενό του 
Καντουρί.

Τα ντέρμπι θέλουν κάτι
παραπάνω από καλό ρόστερ

Να λοιπόν που ήρθε η μέρα που ένα ντέρ-
μπι Αρη-ΠΑΟΚ θα έχει πρόσθετο ενδιαφέρον. Τα 
τελευταία χρόνια, και μέχρι πέρυσι, τα τοπικά 
ντέρμπι μεταξύ των δύο αντιπάλων είχαν περισ-
σότερο αξία γοήτρου και μικρότερη έως μηδα-
μινή βαθμολογική αξία. Ή τουλάχιστον, όχι όση 
έχει ο αυριανός αγώνας. Οπου ο Αρης και ΠΑΟΚ 
βρίσκονται με μικρή διαφορά στην 2η και 3η 
θέση του βαθμολογικού πίνακα και επίσης από 
την πρώτη θέση. Με δεδομένο λοιπόν ότι δεν 
έχει τελειώσει ακόμη ο πρώτος γύρος, έχουν 
πολλούς λόγους οι δύο αντίπαλοι να «καίγο-
νται» για τους βαθμούς της νίκης. 

Το στοιχείο που έχουν και οι δύο ομάδες 
για το ντέρμπι είναι η καλή ψυχολογία. Ο Αρης 
«γύρισε» το περασμένο Σάββατο στο Περιστέρι 
έναν αγώνα από το 2-0 και κατάφερε να ισο-
φαρίσει, ενώ ο ΠΑΟΚ που παραμένει αήττητος, 
νίκησε στην Τούμπα τον Αστέρα Τρίπολης. Αρα 
και οι δύο ομάδες θα μπουν στο γήπεδο με αυ-
τοπεποίθηση προκειμένου να διεκδικήσουν το 
καλύτερο δυνατό. Πλεονέκτημα γηπεδικότητας  
δεν υπάρχει με δεδομένο ότι οι κερκίδες θα εί-
ναι άδειες κι αυτό είναι το πλήγμα του Αρη από 
τον covid-19. Πάντα η παρουσία του κόσμου της 
γηπεδούχου ομάδας σ’ ένα ντέρμπι έδινε ψυχι-
κό πλεονέκτημα στην ομάδα που αγωνιζόταν 
στο σπίτι της. Από τη στιγμή που είναι κάτι με το 
οποίο έχουν μάθει όλες οι ομάδες να ζουν δεν 
έχει αξία να το συζητούν στον Αρη. 

Πάντα στους αγώνες μπαίνουν ζητήματα 
αγωνιστικής τακτικής και ποιότητας των ρόστερ. 
Η ποδοσφαιρική ιστορία όμως έχει αποδείξει ότι 
όλα αυτά στα ντέρμπι πάνε, τις περισσότερες 
φορές, περίπατο. Η ΑΕΚ για παράδειγμα την 
προηγούμενη αγωνιστική ήταν σε καλύτερη 
θέση από τον αντίπαλο της τον Παναθηναϊκό 
σε βαθμολογικό και αγωνιστικό επίπεδο, αλλά 
τελικά έχασε. Τι σημαίνει αυτό; Ότι όλα θα κρι-
θούν από το αγωνιστικό πάθος, την αποφασιστι-
κότητα και την ροή του αγώνα. Ολα τ’ άλλα στα 
ντέρμπι αποδεικνύονται λόγια του αέρα. Πολύ 
περισσότερο όταν πρόκειται για δύο ομάδες που 
δεν έχουν τεράστιες διαφορές στην ποιότητα 
τους.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ

αθλητισμός
Η «Κ» σας βάζει στο κλίμα του μεγάλου ντέρμπι στο 

«Κλεάνθης Βικελίδης» μεταξύ Αρη και ΠΑΟΚ 

Στη... σκακιέρα των 
Μάντζιου και Γκαρσία
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