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Η επιστράτευση της Εκκλησίας 
στην επιχείρηση «πειθούς»

Την περασμένη Τετάρτη ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης κατά την επίσκεψή του στη 
Θεσσαλονίκη, επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη κ. Ανθιμο. Πέρα από το όποιο εθιμοτυπικό της 
υπόθεσης, η συνάντηση είχε σαφή στόχο: Να επιστρατευτεί και ο ίδιος ο Μητροπολίτης στην 
προσπάθεια πειθούς των «αρνητών» σε μια πόλη που βλέπει τα κρούσματα να αυξάνονται 
σε ανησυχητικό βαθμό. 

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης παρά την προχωρημένη ηλικία και την εύθραυστη υγεία 
του, παραμένει ισχυρός πόλος στην κοινωνία της ούτως η άλλως συντηρητικής Θεσσα-
λονίκης. Το ζήτημα δεν είναι αν ο Ανθιμος είναι σύμμαχος – που είναι – στην προσπάθεια 
πειθούς. Αλλά οι όποιες εντολές της Ιεράς Μητρόπολης εισακούονται σε νεαρούς – κυρίως- 
ιερείς οι οποίοι συνήθισαν στις ρητορικές μίσους. 

Το πρόβλημα είχε ξεκινήσει μετά το Πάσχα όταν διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι ιερείς είχαν 
αγνοήσει τις οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία της Ανάστασης και έκαναν του κεφαλιού τους. 
Ορισμένοι εξ αυτών συνέχισαν με προκλητικό τρόπο να δηλώνουν προς το ποίμνιό τους 
ότι δεν υπάρχει κορονοϊός και ότι όλα είναι κατασκεύασμα κάποιων επιτήδειων. Κάποιοι 
προχώρησαν ακόμη περισσότερο απαγορεύοντας την είσοδο στους ιερούς ναούς σε όσους 
εκ των πιστών φορούσαν μάσκες. Την ίδια αντικοινωνική συμπεριφορά εμφάνιζαν και απέ-
ναντι στην εκστρατεία εμβολιασμού, προτρέποντας το ποίμνιό τους να μην εμβολιαστεί. Δεν 
κάμφθηκαν ούτε μετά τις κυρώσεις που τους επιβλήθηκε από την Μητρόπολη εξαιτίας προ-
κλητικής συμπεριφοράς. 

Αν οι λόγοι απροθυμίας του κοινού είναι θρησκευτικοί, ο  ρόλος του τοπικού ιερέα είναι 
σημαντικός καθώς εκείνος αναλαμβάνει να μεταπείσει τους πιστούς στο ποίμνιό του. Στις 
μικρές κοινωνίες όπου οι ενορίες έχουν επίδραση στα κοινά, το κήρυγμα ενός ιερέα μοιάζει 
με θέσφατο. 

Στην Ορθοδοξία ισχύει το «κατ’ οικονομίαν» και προφανώς έπρεπε να εφαρμοστεί εδώ 
και καιρό. Εστω όμως και μετά από την αρχική δυσθυμία η Εκκλησία αποφάσισε την πρό-
σκαιρη και συνετή  παρέκκλιση από την ακρίβεια των ιερών κανόνων, χωρίς μετακίνηση 
των δογματικών ορίων. Οι όποιες παρεκκλίσεις άλλωστε, εφαρμόζονται από χριστιανική 
αγάπη και για τη σωτηρία των ανθρώπων. Στην περίπτωση της πανδημίας, συντρέχουν όλοι 
οι λόγοι ούτως ώστε να ανασυρθούν από την παράδοση της Εκκλησίας όλες οι λύσεις που 
είναι αποτελεσματικές και δογματικά ορθές. Γιατί έτσι θα συμβάλλει στην προαγωγή της 
δημόσιας υγείας. Κι όχι μόνο δεν θα τρωθεί ανεπανόρθωτα η ίδια, αλλά θα ενισχύσει ακόμη 
περισσότερο την εμπιστοσύνη των πιστών της.
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Με τον δείκτη θετικότητας στην Περι-
φερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης να φτά-
νει το 1,72 και τα νοσοκομεία να γεμίζουν 
από ανεμβολίαστους ακόμη και από μικρά 
παιδιά, η κυβέρνηση αναζητά τρόπους για 
να πείσει όσους δεν έχουν εμβολιαστεί να 
σπεύσουν. Παράλληλα προσπαθεί με σύμ-
μαχο την Τοπική Αυτοδιοίκηση να κάμψει 
την προσπάθεια των αντιεμβολιαστών να 
προσελκύσουν όλο και περισσότερους πο-
λίτες πείθοντας τους να μην κάνουν το εμ-
βόλιο κατά του κορονοϊού. 

Οι νοσηλείες στη Θεσσαλονίκη και σε 
όλη τη Βόρεια Ελλάδα  αυξάνονται μέρα με 
την ημέρα τόσο στις απλές κλίνες covid στα 
νοσοκομεία όσο και στις ΜΕΘ. 

Συγκεκριμένα οι  54 ασθενείς στη Βό-
ρεια Ελλάδα που έχασαν τη μάχη με τον 
κορονοϊό την τελευταία εβδομάδα ήταν 
ανεμβολίαστοι.

Γιατροί του νοσοκομείου Παπανικολά-
ου της Θεσσαλονίκης έλεγαν στην «Κ» ότι 
ο μέσος όρος παραμονής των κρουσμάτων 
κορονοϊου στα νοσοκομεία είναι δύο με 
τρεις εβδομάδες ενώ για τους εμβολιασμέ-
νους αρκούν 2-3 ημέρες .  Στο ίδιο νοσοκο-
μείο δεν υπάρχει ελεύθερη  μάσκα υψηλής 

ροής οξυγόνου που χρησιμοποιείται ένα 
βήμα πριν τη διασωλήνωση καθώς όλες 
είναι «πιασμένες» από ασθενείς. 

Η πλειοψηφία των νοσηλευόμενων στο 
νοσοκομείο Παπανικολάου   είναι ηλικίες 
από 48 ως 67 ετών καθώς ένας 20χρονος 
και ένας 30χρονος. Μάλιστα ο 20χρονος 
διασωληνώθηκε καθώς υποτροπίασε. Από 
όλους όσοι νοσηλεύτηκαν ένας  μόνο ένας 
ήταν εμβολιασμένος, ο οποίος όμως σύμ-
φωνα με τους γιατρούς ήταν ανοσοκατε-
σταλμένος, είχε νοσηρότητες και δεν είχε 
αναπτύξει την απαραίτητη ανοσία.

Στο Ιπποκράτειο, όπου και οι 15 κλίνες 
ΜΕΘ είναι κατειλημμένες από ανεμβολία-
στους ασθενείς, νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ 
70 ενήλικοι ασθενείς και 8 παιδιά από 9 
χρόνων και κάτω. 

Ανησυχία για νέους και παιδιά 
Ο κορονοϊός  έχει χτυπήσει και  σχολεία 

της Θεσσαλονίκης σε διάφορες περιοχές 
ωστόσο ακόμη δεν έχει γίνει αναστολή μα-
θημάτων παρά μόνο σε  δύο σχολικά τμήμα-
τα του 10ου δημοτικού Σχολείου Νεάπολης 
– Συκεών τα οποία έχουν κλείσει. Βέβαια σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις με κρούσματα 

σε τμήματα παρατηρείται το φαινόμενο οι 
γονείς να μην στέλνουν τα παιδιά τους στο 
σχολείο φοβούμενοι ότι θα νοσήσουν. 

Με δεδομένο ότι τα παιδιά ως 11 ετών 
δεν μπορούν να εμβολιαστούν πέφτουν θύ-
ματα του κορονοϊού πολύ εύκολα. Βέβαια 
ακόμη και στις μεγαλύτερες ηλικίες 12-17 
τα κρούσματα είναι αρκετά και καταγρά-
φουν αύξηση.  Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ τα 
κρούσματα κορονοϊού το διάστημα 13-19 
Σεπτεμβρίου στις ηλικίες 4-18 ετών είναι 
3.559, αποτελώντας το 24% (+14% από 
την προηγούμενη εβδομάδα). 

Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι μεταξύ 
15/6/2021 και 15/9/2021, δηλαδή τους 
καλοκαιρινούς μήνες, όταν τα σχολεία ήταν 
κλειστά, ο αριθμός κρουσμάτων σε νέους 
κάτω των 19 ετών έφτασε κατά μέσο όρο  
τα  522 κρούσματα την ημέρα . Αντίστοιχα, 
το ποσοστό των συνολικών κρουσμάτων 
COVID-19 που αντιστοιχούσε σε νέους κάτω 
των 19 ετών διαμορφώθηκε στο 24.2%.

Οι αρνητές  συνεχίζουν να… 
εκπλήσσουν και να προκαλούν 
Αρνητές του εμβολίου γονείς στέλνουν 

στην αστυνομία στους εκπαιδευτικούς, 
υποβάλλοντας μηνύσεις σε βάρος τους,  
την ώρα που καλούνται να εφαρμόσουν τον 
νόμο για την τήρηση των μέτρων στα σχο-
λεία προς αποφυγή της μετάδοσης του κο-
ρονοϊού και την προστασία της υγείας των 
μαθητών και της κοινωνίας.  

Το νέο αίτημα των αντιεμβολιαστών που 
λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις είναι η 
προσφυγές  για την  εκταφή των νεκρών 
συγγενών τους  προκειμένου να διαπιστω-
θεί αν έχουν πεθάνει από κορονοϊό. Μάλι-
στα σύμφωνα με πληροφορίες στην, Αττική 
έχουν δοθεί  τουλάχιστον τρεις  εισαγγελικές 
εντολές για εκταφές νεκρών προκειμένου 
να διαπιστωθεί ότι πέθαναν από Covid-19. 
Όπως αναφέρει στην K ο  πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας Δρ Γρη-
γόρης Λέων. Μάλιστα ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι 
οι ιατροδικαστές εντέλλονται από εισαγγε-
λείς για να προβούν σε εκταφή και εκφράζει 
την ανησυχία του για το πώς πείστηκαν οι 
δικαστικοί λειτουργοί να δώσουν σχετική 
εντολή. Όλες οι εκταφές έγιναν σε περιφε-
ρειακούς δήμους της Αττικής.

ΔΈΣΠΟΙΝΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μάχη για την αύξηση των εμβολιασμών 
και την πειθώ των... αρνητών 

ΣΤΟ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 

Η ΒΟΡΕΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΟΠΟΥ 
ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ 

ΡΑΓΔΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ 

ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ 
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Μεγάλη κουβέντα γίνεται για τα ση-
μαντικά έργα που κατασκευάζονται ήδη ή 
έχουν δρομολογηθεί να κατασκευαστούν 
στη Θεσσαλονίκη, μετά και την τελευταία 
επίσκεψη και ομιλία του πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη στη πόλη, στο πλαί-
σιο της 85ης ΔΕΘ. Ωστόσο, ένα από αυτά 
μπορεί να μην έχει τραβήξει όσο θα έπρεπε, 
βάση σημαντικότητας τα φώτα της δημοσι-
ότητας και την προσοχή του κόσμου επάνω 
του, αλλά είναι πραγματικά μεγάλο ως έργο 
και με όλη τη σημασία της λέξης, «ουσί-
ας» που θα δώσει αναπτυξιακή ώθηση σε 
ολόκληρη τη Κεντρική Μακεδονία. Ο λόγος 
για την εξυγίανση της άτυπη βιομηχανικής 
συγκέντρωσης στο Καλοχώρι , της μεγαλύ-
τερης άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης 
σε ολόκληρη την Ελλάδα, ένα έργο τόσο 
αναπτυξιακό, όσο και περιβαλλοντικό  με 
την επένδυση να προσεγγίζει τα 200 εκατ. 
ευρώ, καθώς απαιτεί μεγάλες παρεμβά-
σεις. Η ανακοίνωση του έργου δια στόμα-
τος πρωθυπουργού και το γεγονός ότι το 
συμπεριέλαβε στα μεγάλα έργα της Θεσσα-
λονίκης, δείχνει πως η κυβέρνηση το έχει 
τοποθετήσει ψηλά στην ατζέντα της.

 Αυτό που στην ουσία πάει να γίνει είναι 
ένας πολεοδομικός σχεδιασμός δηλαδή μια 
τακτοποίηση της περιοχής, η οποία είναι δο-
μημένη άναρχα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 
αδόμητα οικόπεδα και εγκαταλελειμμένα 
κτήρια. Το εργαλείο για να γίνει αυτή η τα-
κτοποίηση είναι η δημιουργία «επιχειρημα-
τικού πάρκου εξυγίανσης» , το οποίο όμως 

για να χαρακτηριστεί έτσι από τα αρμόδια 
υπουργεία πρέπει να έχει συγκεκριμένα χα-
ρακτηριστικά. 

Τα βήματα
Α) Οριοθέτηση περιοχής
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

δουλεύει το έργο για περισσότερο από δύο 
χρόνια μεθοδικά και σύμφωνα με το αρμό-
διο αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος Κώστα Γιουτίκα έχει φτάσει σε 
ένα πολύ καλό σημείο. Πρώτο βήμα της Πε-
ριφέρειας το οποίο θα ολοκληρωθεί μέσα 
στο 2022, είναι η οριοθέτηση της περιοχής 
αυτής άνω των 10.000 στρεμμάτων, με τα 
χαρακτηριστικά που ορίζει η νομοθεσία, 
ώστε στη συνέχεια να χαρακτηριστεί περιο-
χή που χρήζει περιβαλλοντικής εξυγίανσης. 
Πρέπει λοιπόν να γίνουν γνωστά τα όρια 
και τα χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμ-
βασης, όπως επίσης και οι ιδιοκτήτες των 
ακινήτων, ώστε να διασφαλιστεί συναίνεση 
καθώς η δημιουργία κρίσιμων υποδομών 
περιλαμβάνει επέκταση των κοινόχρηστων 
χώρων και διάνοιξη των υφιστάμενων δρό-
μων. Οπότε η συναίνεση είναι σημαντική για 
το έργο, ώστε να υπάρχει προσφορά γης.

Β) Εταιρία ανάπτυξης επιχειρηματικού 
πάρκου

Επόμενο βήμα απαραίτητο για την ολο-
κλήρωση του έργου, είναι η σύσταση εται-
ρίας ανάπτυξης επιχειρηματικού πάρκου. Η 
εταιρία θα προκύψει μέσα από διαβούλευση 
με αυτούς που επιθυμούν να λάβουν μέρος 

σε αυτή, που λογικά είναι οι δήμοι στα όρια 
των οποίων βρίσκεται η άτυπη βιομηχανι-
κή συγκέντρωση, όπως και παραγωγικοί 
φορείς που εκπροσωπούν τις εταιρίες που 
δραστηριοποιούνται ήδη και αυτές που θα 
δραστηριοποιηθούν στο μέλλον στη συγκε-
κριμένη περιοχή.

Γ) Χρηματοδότηση
Η χρηματοδότηση των μελετών για τις 

βαριές υποδομές που θα χρειαστούν απο-
τελεί το επόμενο βήμα. Έργα οδοποιίας, 
ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων υδάτων, 
φυσικού αερίου, τεχνολογίας, ίντερνετ  και 
δικτύων 5G, είναι απαραίτητα. Με την ολο-
κλήρωση των μελετών αυτών, θα ωριμά-
σουν και οι μελέτες χρηματοδότησης του 
έργου εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. 
Το κράτος έχει εκφράσει την βούληση για 
χρηματοδότηση των μελετών, με το ΕΣΠΑ 
να θεωρείτε η μόνη πηγή χρηματοδότησης 
που μπορεί να υπάρξει για τις υποδομές. Για 
τον λόγω αυτόν όπως τονίζει στην karfitsa 
ο κ. Γιουτίκας «είναι κρίσιμο να ωριμάσουν 
γρήγορα οι μελέτες ώστε τα έργα που απαι-
τούνται να βρούνε χρηματοδότηση μέσα 
από το ΕΣΠΑ, τώρα που γνωρίζουμε πως 
μπορούν να ενταχθούν, κάτι δεν είναι σίγου-
ρο στο μέλλον».

Συνοψίζοντας, από την μελέτη της ΠΚΜ 
θα προκύψει ο οδικός χάρτης των βημάτων 
που πρέπει να ακολουθήσουν. Από την με-
λέτη αυτή θα προκύψουν και οι ανάγκες για 
περαιτέρω μελέτες και το ύψος των κονδυ-
λίων που θα χρειαστούν για την εκπόνηση 
τους και αφού οριστικοποιηθούν οι μελέτες 
για τα έργα που χρειάζονται, τότε θα βγει και 
το τελικό κοστολόγιο, δηλαδή ο προϋπο-
λογισμός των παρεμβάσεων που πρέπει να 
υλοποιηθούν, με τον αντιπεριφερειάρχη να 
θεωρεί ρεαλιστικό ένα ποσό κοντά στα 200 
εκατ. ευρώ. Εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσης του έργου 6 με 7 χρόνια δη-
λαδή 2027 με 2028.

Κ. Γιουτίκας «είναι μοναδική ευκαιρία»
«Είναι μοναδική ευκαιρία αυτή η περι-

οχή τα επόμενα 6 με 7 χρόνια να πάρει τη 
μορφή επιχειρηματικού πάρκου οργανωμέ-
νου. Θα δώσει ανάσα και στις επιχειρήσεις 
και στους χιλιάδες εργαζομένους της περιο-
χής. Πιστεύουμε πως και η επιχειρηματικό-
τητα και η βιομηχανία είναι πολύ σημαντικοί 
πυλώνες ανάπτυξης για την οικονομία όχι 
μόνο της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά ολό-
κληρης την Ελλάδα με μεγάλη συνεισφορά 
στο ΑΕΠ», δηλώνει στην karfitsa ο αντπερι-
φερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
Κώστας Γιουτίκας.

Γιώργος ΝεοχωρίτηςΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έργο πνοής αναπτυξιακό και «πράσινο»

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ 
ΑΤΥΠΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Γιουτίκας
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και συστημάτων άρδευσης, μεταφορά 
τεχνογνωσίας και την παροχή τεχνικής 
υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια 
της μετάβασης, ενεργοποίηση οι-
κονομικών πόρων στο πλαίσιο 
της νέας Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής, δημιουργία 
συλλογικών σχημάτων 
που θα ενισχύουν τη 
διαπραγματευτική ισχύ 
των καλλιεργητών 
και απορρόφηση από 
τη Stevia Hellas του 
συνόλου της παραγω-
γής τους.

Με ματιά στο μέλλον 
για βιώσιμες εναλλακτικές

Η διαδικασία που ακο-
λουθείται και συνολικά το πρό-
γραμμα αποτελούν παράδειγμα 
προς μίμηση για το πως το βιώσιμο και 
συμπεριληπτικό μέλλον, γίνεται πράξη 
και δεν μένει απλώς στα λόγια. Εταιρείες 
στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, 
στηρίζοντας εμπράκτως το ευρύτερο 
οικοσύστημά τους και παρέχοντας βιώσι-
μες ενναλακτικές. 

Η συμμετοχή της ιστορικής και μεγα-
λύτερης καπνοβιομηχανίας στην Ελλάδα 
«Παπαστράτος» στο πρόγραμμα «Νέα 
γη» έχει προκαλέσει ιδιαιτερο ενδιαφέ-
ρον λόγω της μακράς σχέσης της μ τους 
καλλιεργητές καπνού. Όπως εξήγησε ο 
αντιπρόεδρος της εταιρείας κ. Ιάκωβος 
Καργαρώτος «για εμάς στην Παπαστρά-
τος υποδειγματική λειτουργία σημαίνει 
διαφάνεια και ηθική. Σημαίνει υπεύθυνες 
πρακτικές σε όλο το φάσμα της λειτουρ-
γίας μας και αφορά ολόκληρη την παρα-
γωγική και εφοδιαστική αλυσίδα. Σημαί-
νει να λειτουργούμε υπεύθυνα απέναντι 
σε όλους, και φυσικά απέναντι στους 
καπνοκαλλιεργητές, με τους οποίους 
έχουμε δεσμούς πολλών δεκαετιών», 
τόνισε και πρόσθεσε: «Γνωρίζουμε καλά 
πως η ζήτηση για καπνά -όχι μόνο στην 

Ελλάδα, αλλά διεθνώς- στο μέλλον θα 
μειώνεται, καθώς μειώνεται ο αριθμός 
των καπνιστών. Σήμερα λοιπόν, προτού 
η πρόκληση της μειωμένης ζήτησης για 
καπνά γίνει πρόβλημα για τους καπνο-
καλλιεργητές, αποφασίσαμε να αναλά-
βουμε δράση. Γιατί για την Παπαστράτος, 
μια πρώην καπνοβιομηχανία, λιγότερες 
ποσότητες καπνών δεν σημαίνει μικρό-
τερη ευθύνη. Αναζητήσαμε λύσεις. Τις 
καλύτερες δυνατές. Και τις αναζητήσαμε 
ακολουθώντας και πάλι την επιστήμη και 
τις βέλτιστες, δοκιμασμένες πρακτικές. 
Με το πρόγραμμα «Νέα Γη» παρέχουμε 
περισσότερες επιλογές, περισσότερες 
δυνατότητες, σε όσους μας στηρίζουν 
εδώ και εννέα δεκαετίες. Επιδιώκοντας 
να φυτέψουμε τον σπόρο για ένα μέλλον 
συμπεριληπτικό. Ένα μέλλον που δεν θα 
αφήνει κανέναν πίσω».

Η μετάβαση από τον καπνό 
στη στέβια έχει σχεδιαστεί 
πιλοτικά από κοινού από 

την ιστορική καπνοβιομηχανία 
«Παπαστράτος» και τη «Stevia 
Hellas». Ο βραβευμένος αγροτικός 
συνεταιρισμός που ιδρύθηκε το 
2011 από μια ομάδα πρώην καπνο-
παραγωγών στην Κεντρική Ελλάδα 
ήταν ο πρώτος που καλλιέργησε 
πανευρωπαϊκά το φυτό της στέβιας.

Γιατί η στέβια ως επιλογή;
Από τα φύλλα της στέβιας εκ-

χυλίζεται το φυσικό γλυκαντικό με 
μηδενικές θερμίδες που αντικαθιστά 
τη ζάχαρη. Μέσω του προγράμματος 
καλλιεργείται σε συνολικά έκταση 
100 στρεμμάτων περίπου στους 
Νομούς Ροδόπης και Ξάνθης. 

Όπως δηλώνει ο διευθύνων 
σύμβουλος της Stevia Hellas Χρήστος 
Σταμάτης η επιλογή της στέβιας 
έγινε συγκεκριμένα με γνώμονα την 
ευκολία στη μετάβαση, καθώς χρη-
σιμοποιούνται ίδιες καλλιεργητικές 
πρακτικές, όπως και ο ίδιος μηχανο-
λογικός εξοπλισμός, την καλύτερη 
στρεμματική απόδοση και τη διαρκώς 
αυξανόμενη ζήτηση της: 

«Πρόκειται για ένα προϊόν με 
πολλαπλά οφέλη για τον ανθρώπινο 
οργανισμό και συνεχώς αυξανόμενη 
ζήτηση στην αγορά. Δεν είναι το όφε-
λος μόνο για τον άνθρωπο μεγάλο, 
αλλά και για το περιβάλλον, αφού 
πρόκειται για μια καλλιέργεια που 
απαιτεί αρκετά λιγότερους φυσικούς 
πόρους για να αναπτυχθεί. Λιγότερο 
νερό, μειωμένες εισροές λιπασμάτων 
και καθόλου χημικά!». 

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατό-
τητα στους καπνοκαλλιεργητές που 
συμμετέχουν να χρηματοδοτούνται 
για την προμήθεια σπόρων, φυ-
τοχώματος, αναλωσίμων υλικών 

Η Βόρεια Ελλάδα στο επίκεντρο πρωτοποριακού 
πρόγραμματος αναγεννητικής καλλιέργειας

ΣΤΗΝ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ 
ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΒΙΑΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩΝΤΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ 

ΓΗ» ΤΗΣ «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «STEVIA HELLAS»

Αριστερά ο αντιπρόεδρος της 
«Παπαστράτος» Ιάκωβος Καργαρώτος 

και δεξιά ο διευθύνων σύμβουλος 
της «Stevia Hellas» Χρήστος 

Σταμάτης 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η «Παπαστράτος» και η «Stevia Hellas» μαζί στην πρωτοβουλία «Νέα γη»

Ραφαήλ Γεωργάνος
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«Ανάσα» στο σοβαρό κυκλοφοριακό 
πρόβλημα της Θεσσαλονίκης, το οποίο 
παραδοσιακά από τον Σεπτέμβριο και μετά 
φτάνει στο αποκορύφωμά του, αναμένεται 
να δώσουν μέσα στο επόμενο διάστημα τα 
«έξυπνα» φανάρια της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας, τα οποία σύμφωνα με τους 
συγκοινωνιολόγους θα βελτιώσουν την κυ-
κλοφοριακή εικόνα στους δρόμους της πό-
λης σε ποσοστό που θα φτάνει έως και 15%.

Στην ουσία, πρόκειται για ενοποίηση 
των τριών κέντρων ελέγχων κυκλοφορίας 
για τους φωτεινούς σηματοδότες όλης της 
Θεσσαλονίκης. Μέχρι σήμερα τα φανάρια 
λειτουργούν ανεξάρτητα καθώς ανήκουν 
σε διαφορετικούς παρόχους και αυτό από 
μόνο του φαίνεται πως αποτελεί ...ευρωπα-
ϊκή πρωτοτυπία.

Μέσα στο δίμηνο Οκτωβρίου - Νοεμβρί-
ου θα αρχίσει η δοκιμαστική λειτουργία κά-
ποιων «έξυπνων» φαναριών σε κεντρικούς 
κόμβους της πόλης που θα αναγνωρίζουν 
την κίνηση και θα «δίνουν» περισσότερο 
ή λιγότερο πράσινο στα οχήματα ανάλογα 
με την ώρα και το κυκλοφοριακό φόρτο. 
Αφού γίνει ο απαραίτητος έλεγχος και οι 
βελτιώσεις όπου απαιτηθούν, από τις αρχές 

του 2021 θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα σε 
όλους τους φωτεινούς σηματοδότες της 
πόλης.

Πλέον, με την ενοποίηση και το συμ-
μάζεμα των τριών δικτύων σε ένα, «νοικο-
κυρεύεται» ουσιαστικά το κέντρο ελέγχου, 
ενώ πέρα από τη βελτίωση στο χρόνο κυ-
κλοφορίας μέσω της τεχνολογίας θα μπο-
ρούν οι αρμόδιοι να βλέπουν τις βλάβες 
στους σηματοδότες αλλά και εάν υπάρχουν 
καμένες λάμπες που χρειάζονται άμεσα 
αντικατάσταση.

«Το κυκλοφοριακό πρόβλημα δεν λύ-
νεται εάν δεν αποκτήσουμε αξιοπρεπή 
μέσα μαζικής μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη, 
ωστόσο με τα έξυπνα φανάρια θα μειωθεί η 
κίνηση σε κόμβους όπου είναι ήδη επιβα-
ρυμένοι λόγω της κακής λειτουργίας των 
φωτεινών σηματοδοτών», δήλωσε στην 
εφημερίδα «Κ» o αντιπεριφερειάρχης Υπο-
δομών και Δικτύων της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας, Πάρις Μπίλλιας.  

Θα μειωθεί ο κυκλοφοριακός 
φόρτος λέει το ΙΜΕΤ-ΕΚΕΤΑ
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μεταφορών 

του ΕΚΕΤΑ μόνο από τον εκσυγχρονισμό 

των φαναριών το κυκλοφοριακό στη Θεσ-
σαλονίκη αναμένεται να μειωθεί τουλά-
χιστον κατά 10% - 15%, ενώ σε κάποιους 
κόμβους ίσως το «κέρδος» για τους οδη-
γούς να είναι και μεγαλύτερο.

‘Οπως ανέφερε η διευθύντρια ερευνών 
του Ινστιτούτου, Γεωργία Αϋφαντοπούλου, 
το νέο σύστημα των φαναριών που θα λει-
τουργεί μέσα στο επόμενο δίμηνο θα είναι 
πρωτοπόρο σε όλη την Ευρώπη και θα μει-
ώσει αρκετά τους χρόνους καθυστέρησης 
των οδηγών στους δρόμους.

Ωστόσο, από τους κυριότερους λόγους 
που παρατηρείται αυτό το κυκλοφοριακό 
«κομφούζιο» στους δρόμους -πέρα από 
την έλλειψη των ΜΜΜ- είναι ο φόβος των 
πολιτών λόγω του κορονοϊού να μπουν είτε 
σε αστικό λεωφορείο, είτε σε κάποιο άλλο 
όχημα (συνεπιβατισμός), με αποτέλεσμα 
αρκετοί να επιλέγουν να μετακινηθούν με 
το δικός τους αυτοκίνητο. Επιπλέον, όπως 
φαίνεται στη Θεσσαλονίκη η εμπειρία χρή-
σης του ποδηλάτου ή του εναλλακτικού 
τρόπου μετακίνησης εγκαταλείφθηκε πολύ 
γρήγορα, παρά την προσπάθεια που έγινε με 
την εμφάνιση της πανδημίας.

Ακολουθεί ασφαλτόστρωση 
της περιφερειακής οδού αλλά ...βράδυ
Βέβαια, για τη βελτίωση του κυκλοφο-

ριακού αλλά και για την ασφάλεια των οδη-
γών ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι η 
ποιότητα των δρόμων. Και στη Θεσσαλονί-
κη ένας βασικός οδικός άξονας που χρήζει 
άμεσης αποκατάστασης είναι η περιφερεια-
κή οδός.

Μέσα στον επόμενο μήνα η περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας θα προχωρήσει στην 
ασφαλτόστρωση των επικίνδυνων τμημά-
των που έχουν εντοπιστεί και έχουν κατα-
γραφεί μετά από εκθέσεις των μηχανικών. 
Οι εργασίες θα γίνονται, όπως είπε ο κ.Μπίλ-
λιας, μόνο τις βραδινές ώρες όπου η κίνη-
ση των οχημάτων στην περιφερειακή είναι 
μειωμένη, με στόχο τη μικρότερη δυνατή 
όχληση των οδηγών.

«Οι ανάγκες απαιτούν να συντηρούμε 
τους δρόμους για να είναι όσο το δυνα-
τόν σε καλύτερο επίπεδο. Σε ένα μήνα θα 
ξεκινήσουν επείγουσες εργασίες ασφαλ-
τόστρωσης στην περιφερειακή οδό γιατί 
υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων. Τις μεγάλες 
παρεμβάσεις θα τις κάνουμε νυχτερινές 
ώρες για να μειωθεί η ταλαιπωρία των πο-
λιτών», εξήγησε ο κ.Μπίλλιας.

Αναστασία ΚαρυπίδουΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ερχονται «έξυπνα» φανάρια 
που βελτιώνουν το κυκλοφοριακό

ΘΑ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ 

ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ 
ΘΑ «ΔΙΝΟΥΝ» 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

Ή ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ 

ΦΟΡΤΙΟ
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κρίση ως άλλοθι για να υπάρξει αισχροκέρ-
δεια σε διάφορα προϊόντα.

Η αύξηση των τιμών στην ενέργεια είναι 
όπως γνωρίζετε πανευρωπαϊκό πρόβλημα 
και οφείλεται κυρίως στην εξάρτηση της ΕΕ 
από το φυσικό αέριο. Ομολογώ ότι περίμενα 
να ακούσω από τον αρχηγό της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ μια ξε-
κάθαρη στάση για το πώς πρέπει να αναπτύ-
ξουμε ταχύτατα χωρίς μύθους και ιστορίες με 
δράκους και εμπρησμούς ,τις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας για να στηρίξουμε την ενερ-
γειακή αυτονομία της πατρίδας μας, αλλά  δεν 
θέλησε να δυσαρεστήσει τους …μαχητές των 
ανεμόμυλων. 

   Ο πρωθυπουργός αντίθετα, παρουσιά-
ζει σχέδιο για την ενεργειακή απεξάρτηση της 
χώρας από τα ορυκτά καύσιμα , πρωτοστατεί 
πανευρωπαϊκά στην αντικατάσταση του λι-
γνίτη και ταυτόχρονα η κυβέρνηση ανέλαβε 
πρωτοβουλία για τη μείωση του ενεργειακού 
κόστους με πρόταση προς την ΕΕ για τη συ-

Η  Ε Υ Ρ Ω Β Ο ΥΛ Ε Υ Τ Η Σ  Τ Η Σ  Ν Δ  Μ Α Ρ Ι Α  Σ Π Υ ΡΑ Κ Η  Σ Τ Η  K A R F I T S A

Στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα 
από το βήμα της ΔΕΘ, το με-
γάλο θέμα των ανατιμήσε-

ων, αλλά και για τα πολύ σημαντικά 
ζητήματα των Ελληνοτουρκικών 
σχέσεων και του μεταναστευτικού 
– προσφυγικού, αναφέρθηκε σε 
συνέντευξη της στην karfitsa η 
Ευρωβουλευτής της ΝΔ κ. Μαρία 
Σπυράκη. 

Ο κ. Τσίπρας στην 85η ΔΕΘ εμ-
φανίστηκε σίγουρος για νίκη του 
κόμματος του στις επόμενες εθνικές 
εκλογές, υποσχόμενος μεγάλη στή-
ριξη στη μεσαία τάξη. Τόνισε μάλι-
στα πως σήμερα ευημερούν οι αριθ-
μοί και όχι οι άνθρωποι.Τι απαντάτε; 

 Η ελληνική οικονομία εισέρχεται σε 
μια νέα περίοδο και τα οφέλη θα μοιρα-
στούν σε όλους. Ο πρωθυπουργός δεσμεύ-
τηκε ότι θα επιστρέψει στη μεσαία τάξη όσα 
αφαίρεσε η διακυβέρνηση Τσίπρα με την 
υπερφορολόγηση και τη συρρίκνωση της 
οικονομικής δραστηριότητας. Τα μέτρα 
που ανακοίνωσε για τους νέους έχουν ως  
χαρακτηριστικό, τη δημιουργία σταθερών 
και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. 
Ένα πολύ αποτελεσματικό μέτρο είναι η 
επιδότηση των θέσεων εργασίας με την 
διανομή της επιδότησης  των 1.200 ευρώ 
στον  εργοδότη και το νέο εργαζόμενο. 
Όποια επιχείρηση προσλάβει έναν  νέο άν-
θρωπο και πάρει αυτή την επιδότηση είναι 
υποχρεωμένη ταυτόχρονα να διατηρήσει 
τις θέσεις εργασίας, δηλαδή δεν θα μπορεί 
να απολύσει έναν παλαιό εργαζόμενο και 
να τον αντικαταστήσει με το νέο προκειμέ-
νου να επωφεληθεί της επιδότησης. Έτσι 
αυξάνονται στην πράξη οι θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός  ανα-
κοίνωσε και μέτρα φοροελαφρύνσεων 
που απευθύνονται  στις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις, αλλά και στη μεσαία τάξη, όπως 
είναι η κατάργηση του φόρου στη γονική 
παροχή. Δεν μπορούν οι γονείς να ξαναα-
γοράζουν την περιουσία που βρήκαν από 
τους γονείς τους, ούτε τα παιδιά να είναι 
υποχρεωμένα να επιβαρυνθούν με μια φο-
ρολογία αργότερα. Έχει σημασία ότι γίνεται 
ένα μέτρο που ωφελεί οριζόντια την ελλη-
νική κοινωνία. 

 Αντιθέτως ο κ. Τσίπρας από το βήμα 
της ΔΕΘ επιχείρησε να επιστρέψει στον 
κήπο με τα  λεφτόδεντρα . Οι προτάσεις 
του σε μια κάτι αρχήν κοστολόγηση φθά-
νουν τα 10,5 δις ευρώ. Γι αυτό και δεν συ-
ζητούνται πλέον. Οι πολίτες δεν θέλουν το 
πληκτικό  σίκουελ του «προγράμματος της 
Θεσσαλονίκης»  στην οθόνη που πλήρω-
σαν τόσο ακριβά! Χρειάζονται παρεμβάσεις 
και στήριξη στην καθημερινότητα στην 
πραγματική ζωή. 

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης επιμένει εμμονικά στην κατάργηση 
του νόμου Χατζηδάκη. Προφανώς για να 
καταργήσει  το δικαίωμα στην αποσύνδε-
ση για όσους εργάζονται ηλεκτρονικά , για 
να αφήσει την καταγραφή των υπερωριών 
στο έλεος του εργοδότη, για να στερήσει τη 
γονική άδεια από τον πατέρα, για να αφή-
σει αρρύθμιστες τις εργασιακές σχέσεις στη 
νέα εποχή, με την επιστροφή στο εργασια-
κό πλαίσιο του 1980…

 
  Ένα από τα μεγάλα προβλήμα-

τα που έχει φέρει «κύμα» ανησυχί-
ας στην αγορά, είναι οι ανατιμήσεις 
ειδικά στα καύσιμα και την ενέργεια, 
που συμπαρασύρουν και άλλα αγα-
θά και προϊόντα. Υπάρχει περιθώριο 
αντίδρασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

 Οκτώ στα δέκα νοικοκυριά καλύπτο-
νται από τις δράσεις της κυβέρνησης για 
την ανάσχεση της αύξησης της τιμής του 
ρεύματος. Η κυβέρνηση ανέλαβε τη μη-
νιαία στήριξη  μέχρι τέλος του έτους για 
όλους τους καταναλωτές που είναι συνδε-
δεμένοι στη χαμηλή τάση και συγχρόνως 
ζητά εκπτώσεις από τους παρόχους ρεύ-
ματος. 

Έχει μεγάλη σημασία να συγκρατη-
θούν οι τιμές  και μην χρησιμοποιηθεί η 

O κ. Τσίπρας από τη ΔΕΘ επιχείρησε 
να επιστρέψει στον κήπο με τα λεφτόδεντρα 
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γκράτηση των τιμών ,μέσω της δημιουργί-
ας ειδικού ταμείου όπου θα καταβάλλονται 
προεξοφλημένα δικαιώματα από το Σύστημα 
Εμπορίας Εναερίων Ρύπων. 

 Σε τι «φάση» θα λέγατε πως βρί-
σκονται οι Ελληνο – τουρκικές σχέ-
σεις;  Σας ανησυχεί η αντίδραση Ερντο-
γάν στην πτώση δημοτικότητας που 
αντιμετωπίζει;

 Η συμπεριφορά της Τουρκίας αναδεικνύ-
ει το έλλειμμα αξιοπιστίας της ηγεσίας της. Το 
ζήτημα των σχέσεων της γειτονικής χώρας με 
την Ελλάδα και την Κύπρο βρίσκεται πλέον 
στην καρδιά της ατζέντας των σχέσεων της 
ΕΕ με την Τουρκία, όπως απέδειξε και το απο-
τέλεσμα της συνόδου κορυφής των χωρών 
της Μεσογείου στην Αθήνα. Η Τουρκία έχει 
πρόβλημα φυσιογνωμίας και άρα πορείας. 
Υποδύεται την περιφερειακή δύναμη ενώ η οι-
κονομία της βυθίζεται, ανοίγει μέτωπα με την 
ΕΕ και εντός του ΝΑΤΟ , υποστηρίζει ότι ανήκει 
στη Δύση αλλά απλώνει διαρκώς το χέρι στη 
Ρωσία. Πόσο μακριά μπορεί να πάει μια τέτοια 
πολιτική τακτική; 

  Εμείς στο Ευρωκοινοβούλιο υιοθετήσαμε 
καθαρά και χωρίς περιστροφές πρόταση προς 
το Συμβούλιο για το πάγωμα των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων ΕΕ -Τουρκίας και μειώσα-

λαξης των συνόρων της Ελλάδος με την Τουρκία  με 
ευρωπαϊκή συνδρομή είναι προϋπόθεση. 

-Δεύτερον, η  ΕΕ οφείλει να συνδέσει την παροχή 
οικονομικής στήριξης στο Αφγανιστάν με το σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικά των δικαιω-
μάτων των γυναικών και των κοριτσιών.  

-Τρίτον ,  είναι  αναγκαία η στήριξη των γειτονι-
κών με το Αφγανιστάν χωρών με συμφωνίες με την 
ΕΕ στο πρότυπο της κοινής δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας. Το 
Πακιστάν και η Τουρκία οφείλουν να δεσμευθούν ότι 
θα υποδεχθούν και θα υποστηρίξουν τους πρόσφυγες 
από το Αφγανιστάν με ευρωπαϊκή οικονομική βοήθεια. 

με ήδη δραστικά , εξασκώντας την αρμοδιό-
τητα μας, τα προενταξιακά κονδύλια. Αν μη τι 
άλλο βλέπουμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο… 
Η αλήθεια είναι πως η Τουρκία δεν μπορεί και 
δεν θέλει να ενταχθεί στην ΕΕ και η ΕΕ τρέμει 
στην ιδέα να γίνει η Τουρκία πλήρες μέλος. 
Μια νέα διευρυμένη εταιρική σχέση με την 
Τουρκία με όρους και χωρίς ψευδαισθήσεις 
είναι απαραίτητη. 

  Οι προβλέψεις σας  για το μετα-
ναστευτικό  – προσφυγικό λόγω  της 
κατάστασης στο Αφγανιστάν; Πως 
πρέπει να αντιδράσουμε και να προε-
τοιμαστούμε σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο;

 Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις που θα 
στείλουν ένα σαφές μήνυμα για το προσφυ-
γικό.  Η βασική κίνηση είναι να καταλήξου-
με στην ΕΕ μετά της εκλογές στη  Γαλλία στο  
νομοθετικό πλαίσιο που θα αντικαταστήσει το 
Δουβλίνο και δεν θα επιβαρύνει με όλη την 
ευθύνη για πρόσφυγες και μετανάστες τις χώ-
ρες  πρώτης υποδοχής. 

Ταυτόχρονα όμως απαιτούνται άμεσα βή-
ματα για τη διαχείριση της κρίσης που προκύ-
πτει στο Αφγανιστάν. Για το λόγο αυτό:

-Πρώτον, απαιτείται θωράκιση  των Ευ-
ρωτουρκικών συνόρων. Η ενίσχυση της φύ-

συνέντευξη
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Τα σύνορα στην ευρύτερη περιοχή 
της Παιονίας, στα χωριά κοντά 
στο Πολύκαστρο, παλιότερα έχουν 

χρησιμοποιηθεί από εμπόρους ναρκω-
τικών για μεταφορά ποσοτήτων που 
παραδίδονται σε ντίλερς στην Ελλάδα. 
Το τελευταίο διάστημα όμως οι αστυνο-
μικές αρχές στο Κιλκίς εξιχνίασαν μέσα 
σε μόλις δέκα ημέρες τρεις σοβαρές 
υποθέσεις διακίνησης. Κατασχέθηκαν 
περισσότερα από 100 κιλά χασίς, που 
όλα δείχνουν πως προέρχονται από τις 
αλβανικές περιοχές των καλλιεργητών 
ινδικής κάνναβης. 

Η περίοδο της συγκομιδής του χασίς 
που διανύουμε θέτει πάντα τέτοιον καιρό 
τις διωκτικές αρχές σε επιφυλακή, ειδικά 
στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Η δυσκολία 
διέλευσης τόσο στην Ήπειρο όσο και στη 
Δυτική Μακεδονία, όπου έχουν κατασχεθεί 
μεγάλες ποσότητες και εξιχνιάστηκαν ισχυ-
ρά κυκλώματα διακίνησης χασίς, δείχνει ότι 
οι έμποροι ναρκωτικών αναζητούν άλλους 
δρόμους. «Φαίνεται ότι υπάρχει μία τάση 
προς την περιοχή του Κιλκίς, ωστόσο οι 
έρευνες και η κινητοποίηση των δυνάμεων 
εκεί έχει αποτέλεσμα», έλεγε αξιωματικός 
της ΕΛ.ΑΣ. που γνωρίζει την κατάσταση στα 
σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.  

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διωκτι-
κών αρχών, ειδικά στην περιοχή της Παιο-
νίας, έχει αναπτυχθεί συνεργασία με άτομα 
από το γειτονικό κράτος ή ενδεχομένως 
Αλβανούς που δραστηριοποιούνται εκεί. Η 
μεθοδολογία που ακολουθείται είναι ο με-

ταφορέας να περνάει τα ναρκωτικά από τη 
γραμμή των συνόρων και να τα αφήνει σε 
συγκεκριμένο σημείο στο ελληνικό έδαφος. 
Αυτό υποδεικνύεται στον παραλήπτη από 
την ελληνική πλευρά, ο οποίος αναλαμβά-
νει τη διακίνηση εντός της ελληνικής επι-
κράτειας. Συνήθως οι ποσότητες, όπως εκτι-
μάται και σύμφωνα με τις πληροφορίες που 
έχουν συγκεντρωθεί από τις αρχές, καταλή-
γουν στις πιάτσες της Θεσσαλονίκης. Πάντα 
όμως τον έλεγχο φαίνεται να τον έχουν από 
την αρχική γραμμή παραγωγής μέχρι και 
τον τελικό προορισμό Αλβανοί ντίλερς, που 
αποτελούν τους ανθρώπους εμπιστοσύνης 
των βαρόνων του χασίς στη γειτονική χώρα. 
Δεν είναι τυχαίο ότι στις τρεις εκ των τεσσά-
ρων περιπτώσεων συνελήφθησαν Αλβανοί.  

 
Μέσα σε δέκα ημέρες 
Αστυνομικοί της ασφάλειας Κιλκίς πλη-

ροφορήθηκαν την Παρασκευή 10 Σεπτεμ-
βρίου ότι ένα αυτοκίνητο φόρτωσε σάκους 
με χασίς στην περιοχή των συνόρων και 
κατευθύνθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η κινητο-
ποίηση οδήγησε σε έναν 37χρονο Αλβανό. 
Πράγματι στο αυτοκίνητό του είχε τρεις σά-
κους με 49 συσκευασίες με χασίς, συνολι-
κού βάρους 52 κιλών και 34 γραμμαρίων. 
Από το υλικό που συγκέντρωσαν οι διωκτι-
κές αρχές ο 37χρονος παρέλαβε τα ναρκω-
τικά από σημείο κοντά στα σύνορα που του 
υπέδειξε άλλο πρόσωπο, το οποίο εκτιμάται 
ότι επέστρεψε στο έδαφος της Βόρειας Μα-
κεδονίας.  

Θεωρείται ότι τα 49 δέματα με ινδική 

κάνναβη προέρχονται από την τελευταία 
σοδειά των χασισοχώραφων που εξακο-
λουθούν και καλλιεργούνται στην Αλβανία. 
Η επιλογή αυτού του «δρόμου», που είναι 
αλήθεια ότι έχει χρησιμοποιηθεί πάλι στο 
παρελθόν αλλά περιορισμένα, σημαίνει ότι 
οι έλεγχοι στην υπόλοιπη μεθόριο ενισχύ-
θηκαν. Το ίδιο όμως φαίνεται ότι συμβαίνει 
και στην περιοχή της Παιονίας.  

Μόλις πέντε ημέρες αργότερα, την Τε-
τάρτη 15 του μήνα, αστυνομικοί της ειδικής 
ομάδας του τμήματος Παιονίας Κιλκίς, ακι-
νητοποιούν έναν 38χρονο Αλβανό, την ώρα 
που φορτώνει σε ένα φορτηγό δέματα με 
ναρκωτικά. Τους δύο σάκους με τα 30 δέ-
ματα συνολικού βάρους 32 κιλών και 860 
γραμμαρίων είχε αφήσει άγνωστος στις ελ-
ληνικές διωκτικές αρχές. Ο 38χρονος κλή-
θηκε να παραλάβει τα κρυμμένα ναρκωτι-
κά για να τα μεταφέρει στη Θεσσαλονίκη. 
Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή του 
Πολυκάστρου, κοντά στο επαρχιακό οδικό 
δίκτυο. Και γι’ αυτή την ποσότητα εκτιμάται 
ότι η μεταφορά έγινε από την Αλβανία και 
από εκεί στη γειτονική Βόρεια Μακεδονία 
για να φτάσει στην Ελλάδα.  

Το περασμένο Σάββατο αστυνομικοί της 
δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Κιλκίς 
ύστερα από πληροφορίες που είχαν ζήτη-
σαν να ελέγξουν αυτοκίνητο που οδηγούσε 
35χρονος και κινούταν στην περιοχή της 
Αξιούπολης. Ο οδηγός, σύμφωνα με τη δι-
κογραφία, ανέπτυξε ταχύτητα έχοντας μά-
λιστα εμβολίσει ένα περιπολικό και αρχικά 
διαφεύγει. Στο ύψος της Πηγής Κιλκίς εντο-
πίζεται και συλλαμβάνεται. Στην κατοχή του 
δεν βρέθηκε τίποτε, αν και οι πληροφορίες 
ανέφεραν πως είχε εμπλοκή σε διακίνηση 
ναρκωτικών. Επιστρατεύονται οι δύο ειδι-
κά εκπαιδευμένοι σκύλοι στην ανίχνευση 
ναρκωτικών της ασφάλειας Κιλκίς και του 
τελωνείου Ευζώνων και επιβεβαιώνουν ότι 
στο αυτοκίνητο είχαν φορτωθεί ναρκωτικά. 
Πράγματι ύστερα από έρευνες την Κυριακή 
εντοπίζεται κρυμμένη ποσότητα 21 κιλών 
και 61 γραμμαρίων χασίς. Ήταν δύο σάκοι 
με τα δέματα που κατηγορείται ότι έκρυψε ο 
35χρονος Έλληνας.  

«Τα περιστατικά δείχνουν ότι ακολου-
θείται μία πρακτική από τον συγκεκριμένο 
δρόμο. Μένει να δούμε εάν οι έμποροι συ-
νεχίσουν να τον ακολουθούν», έλεγε στην 
Karfitsa αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. που παρα-
κολουθεί με ενδιαφέρον την εξέλιξη της δι-
ακίνησης μεγάλων ποσοτήτων χασίς.

ΚΏΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η σοδειά του Λαζαράτι 
περνάει από την Ειδομένη 
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1.800 και πλέον εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι 
πολίτες και υγειονομικοί στην παροχή βασικής και εν-
διάμεσης υποστήριξης ζωής, σύγχρονος εκπαιδευτικός 
εξοπλισμός και 37 απινιδωτές σε ανοιχτά προσβάσιμα 
σημεία του Δήμου Καλαμαριάς, καθώς η προμήθεια 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ύψους 400.000 ευρώ 
περίπου για τα Νοσοκομεία «Άγιος Παύλος» και «Ιπ-
ποκράτειο» στη Θεσσαλονίκη είναι ο θετικός απολογι-
σμός των δράσεων του διασυνοριακού έργου «Heart 
Safe Cities» στην Ελλάδα.

Το έργο «Heart Safe Cities» αποτελεί μία πρωτο-
βουλία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας 
και Θράκης και υλοποιείται με τη συμμετοχή του Δήμου 
Καλαμαριάς, του Ινστιτούτου Πρόληψης, Θεραπείας 
και Αποκατάστασης Καρδιαγγειακών Παθήσεων «Άγι-
ος Στέφανος Οχρίδα» και του Δημόσιου Ινστιτούτου 
Υγείας Οχρίδας στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυ-
νοριακής Συνεργασίας Interreg “Ελλάδα-Δημοκρατία 
της Βόρειας Μακεδονίας” 2014-2020.

Πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι πολίτες
Αποσκοπώντας στην αποτελεσματικότερη έξω-νο-

σοκομειακή διαχείριση των θυμάτων καρδιακής ανα-
κοπής, καθώς και περιστατικών που απαιτούν παροχή 
πρώτων βοηθειών εντός του αστικού ιστού, το έργο 
«Heart Safe Cities» επένδυσε σημαντικά στην ενημέ-
ρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση, οδηγώντας 
1.432 πολίτες του Δήμου Καλαμαριάς στη λήψη της 
διεθνούς αναγνωρισμένης πιστοποίησης Βασικής Υπο-
στήριξης Ζωής «Basic Life Support-BLS» του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης. 
Παράλληλα, με την πιστοποίηση 126 Εκπαιδευτών 
Βασικής Υποστήριξης Ζωής και την προμήθεια σύγ-
χρονων εκπαιδευτικών απινιδωτών και προπλασμά-
των από το Δήμο Καλαμαριάς επιδιώκεται η συνέχιση 
των εκπαιδεύσεων και μετά το τέλος του έργου. Ενώ, 
η ταυτόχρονη προμήθεια και τοποθέτηση 37 αυτόμα-
των εξωτερικών απινιδωτών σε ανοιχτά προσβάσιμα 
σημεία του Δήμου Καλαμαριάς, τον αναδεικνύουν σε 
δήμο-πρότυπο ως προς το σχεδιασμό που εφάρμοσε 
για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των καρ-
διακών ανακοπών.

Ενίσχυση των καρδιολογικών μονάδων 
των Νοσοκομείων «Άγιος Παύλος» 
και «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης
Πραγματοποιήθηκε η προμήθεια ιατροτεχνολογι-

κού εξοπλισμού αξίας 400.000 ευρώ περίπου, ο οποί-
ος και τοποθετήθηκε στις καρδιολογικές μονάδες των 
Γενικών Νοσοκομείων Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» 
και «Ιπποκράτειο». Ειδικότερα, στη Στεφανιαία Μονά-
δα του Νοσοκομείου «Άγιος Παύλος» τοποθετήθηκε 
κεντρικός σταθμός με 10 μόνιτορ και αντίστοιχα στην 

Καρδιολογική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσο-
κομείου «Ιπποκράτειο» τοποθετήθηκαν 9 μόνιτορ με 
κεντρικό σταθμό. Επιπλέον, για το Νοσοκομείο «Άγιος 
Παύλος» ολοκληρώθηκε η προμήθεια ενός μόνιτορ 
για το μαγνητικό τομογράφο, ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος εγγραφής CD και εκτυπωτή για το ακτινο-
λογικό εργαστήριο και 2 καρεκλών αιμοκάθαρσης για 
τη μονάδα τεχνητού νεφρού.

Τέλος, βασικό ιατρικό εξοπλισμό (ηλεκτροκαρδι-
ογράφο, φυγόκεντρο, παλμικό οξύμετρο, τροχήλατη 
συσκευή μέτρηση αρτηριακής πίεσης  κ.α.) προμη-
θεύτηκε και το Δημοτικό Ιατρείο Καλαμαριάς, ενώ νέοι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές παραδόθηκαν στα Κέντρα 
Υγείας Μαρτίου και Θέρμης, καθώς και στα Τοπικά Ια-
τρεία Δελφών και Καλαμαριάς. 

Πιστοποιημένη εκπαίδευση 
για 269 επαγγελματίες υγείας
Ταυτόχρονα με τις εκπαιδεύσεις πολιτών, πραγμα-

τοποιήθηκαν και πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις στην 
Ενδιάμεση Υποστήριξη της Ζωής «Intermediate Life 
Support - ILS» για 269 επαγγελματίες υγείας απασχο-
λούμενους στο δημόσιο τομέα.

Παράλληλες δράσεις του έργου 
«Heart Safe Cities» στην Οχρίδα
Σημαντικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, μεταξύ 

αυτού και αυτόματους εξωτερικούς απινιδωτές, καθώς 
και εκπαιδευτικούς απινιδωτές και προπλάσματα προ-
μηθεύτηκαν το Ινστιτούτο Πρόληψης, Θεραπείας και 
Αποκατάστασης Καρδιαγγειακών Παθήσεων «Άγιος 
Στέφανος Οχρίδας» και το Δημόσιο Ινστιτούτο Υγείας 
Οχρίδας. Το Ινστιτούτο προχώρησε και στη διαμόρφω-
ση ειδικού χώρου εκπαίδευσης εντός των εγκαταστά-
σεών του, όπου θα πραγματοποιηθούν οι εκπαιδεύσεις 
πολιτών και επαγγελματιών υγείας τόσο στο πλαίσιο 
του έργου όσο και μετά την ολοκλήρωσή του.

Καινοτόμα διάσταση και προστιθέμενη αξία
Με το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου 

«Heart Safe Cities», η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μα-
κεδονίας και Θράκης έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυ-
ξη ενός βιώσιμου μοντέλου Δήμου «ασφαλή» για την 
καρδιά, καθιστώντας τους πολίτες συμμέτοχους προά-
γοντας ταυτόχρονα την εθελοντική προσφορά και την 
ομαδική προσπάθεια.

Το έργο «Heart Safe Cities» έχει συνολικό προϋπο-
λογισμό 1.231.160,94 ευρώ και συγχρηματοδοτείται 
κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 15% 
από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών στα 
πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασί-
ας Interreg “Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδο-
νίας” 2014-2020.

Εκπαιδεύσεις πολιτών και υγειονομικών 
στην καρδιά του έργου Heart Safe Cities

Παράλληλα με την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλι-
σμού για τον εκσυγχρονισμό 8 πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων μονά-
δων υγείας στη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, τη Γευγελή και το Βαλάντοβο, το 
έργο «IpA Shield II» επενδύει σημαντικά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 
δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών της διασυνορι-
ακής περιοχής για τον διαβήτη, ενώ στέκεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην 
πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του παιδικού και νεανικού διαβήτη.

Το έργο «Κοινές δράσεις για την προάσπιση και βελτίωση της Δη-
μόσιας Υγείας στη Διασυνοριακή Περιοχή» με ακρωνύμιο «IpA Shield II» 
σχεδιάστηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς σε συνεργασία με την 4η 
Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, το Εθνικό Κέντρο Άμε-
σης Βοήθειας, το Γενικό Νοσοκομείο Γευγελής και το Κέντρο Υγείας του 
Βαλάντοβο, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 
Interreg «Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» 2014-2020.

Αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών 2 δευτεροβάθμιων 
και 3 πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας στην Κεντρική Μακεδονία

Αναβαθμίζονται οι υποδομές και οι υπηρεσίες του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Κιλκίς, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» καθώς 
και των Κέντρων Υγείας Πολυκάστρου, Δροσάτου και ΓΝ-ΚΥ Γουμένισσας, 
που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Μακεδονίας και Θράκης. Ειδικότερα, μέχρι στιγμής το Γενικό Νοσοκομείο 
Κιλκίς έχει προμηθευτεί συσκευές υπερήχου, πολυκάναλο καρδιογράφο 
με οθόνη, μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων κ.α. συνολι-
κής αξίας 96.000 ευρώ. Αντίστοιχα, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
«Ιπποκράτειο» και στα Κέντρα Υγείας Πολυκάστρου, Δροσάτου και ΓΝ-ΚΥ 
Γουμένισσας ολοκληρώθηκε η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
συνολικής αξίας 268.000 ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει ακτινολογικά μη-
χανήματα με σύστημα ψηφιοποίησης εικόνων, καρδιογράφους, απινιδω-
τές κ.α. 

Εκσυγχρονισμός του συστήματος διαχείρισης επειγόντων περιστα-
τικών στο νομό Κιλκίς

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας προμηθεύτηκε  πομποδέκτες τε-
χνολογίας TETRA και άδειες χρήσης τηλεματικής διαχείρισης των ασθε-
νοφόρων επιτυγχάνοντας έτσι την αποτελεσματικότερη διαχείριση των 
επειγόντων περιστατικών στο νομό Κιλκίς.

Δράσεις για το διαβήτη και από τις δύο πλευρές των συνόρων
Ο σχεδιασμός και η παραγωγή πρωτότυπου τρίγλωσσου έντυπου υλι-

κού και οπτικοακουστικών μηνυμάτων, σε συνδυασμό με την οργάνωση 
ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων στο Κιλκίς, το Πολύκαστρο, τη 
Γουμένισσα, τη Γευγελή και το Βαλάντοβο αποτελούν τις βασικές δράσεις 
της εκστρατείας για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του διαβήτη στο 
πλαίσιο του έργου «IpA Shield II». Οι εν λόγω δράσεις είναι σε εξέλιξη και 
αναμένεται να ολοκληρωθούν ως τα τέλη Νοεμβρίου, ενώ τμήμα αυτών 
είναι αφιερωμένο στον παιδικό και νεανικό διαβήτη.

Επιπλέον, μία δράση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί η δημιουργία 
και λειτουργία Κέντρου για το Διαβήτη στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς.

Ενώ τέλος, το Νοσοκομείο Γευγελής και το Κέντρο Υγείας του Βα-
λάντοβο προμηθεύτηκαν ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και οχήματα 
227.100€ και 72.700€ αντίστοιχα, μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικό-
τητα των υγειονομικών και ιατρικών πόρων και βελτιώνοντας τις παρεχό-
μενες ιατρικές υπηρεσίες στην περιοχή ευθύνης τους και στη διασυνορια-
κή περιοχή ευρύτερα.

Το έργο «IpA Shield II» έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.237.065,47 
ευρώ και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
κατά 15% από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών στα πλαίσια 
του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg “Ελλάδα-Δημο-
κρατία της Βόρειας Μακεδονίας” 2014-2020.

Η πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση 
του διαβήτη στο επίκεντρο των 
δράσεων του διασυνοριακού έργου 
«IpA Shield II»
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Κούβελας για αναβάθμιση 
του ΕΦΚΑ

Ανακούφιση 

Η ψηφιοποίηση των αρχείων και των λειτουρ-
γιών του ΕΦΚΑ βρέθηκε στο επίκεντρο της συνά-
ντησής του Δημήτρη Κούβελα με τον A’ Υποδιοι-
κητή του ΕΦΚΑ, καθηγητή Αλεξάνδρο Βαρβέρη. 
Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ  ζήτησε κατά 
προτεραιότητα, τη διευκόλυνση έκδοσης ασφαλι-
στικής ενημερότητας των δικηγόρων, μηχανικών 
και άλλων ελεύθερων επαγγελματιών, ενώ τόνι-
σε πως «η ανάγκη επιτάχυνσης της απονομής των 
συντάξεων είναι η σημαντικότερη υπηρεσία που 
μπορεί να προσφέρει το κράτος πρόνοιας, μετά 
την προστασία της υγείας των πολιτών».

Με βαθιά ανακούφιση υποδέχτηκαν οι άνθρω-
ποι της αγοράς στη Θεσσαλονίκη τις δηλώσεις του 
κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου ότι 
«δεν υπάρχει καμία σκέψη για εφαρμογή του λοκ 
ντάουν στην πόλη». Εκπρόσωποι φορέων του 
εμπορικού κόσμου ετοιμάζονταν να βγουν στο … 
πεζοδρόμιο σε αντίθετη περίπτωση, κάτι που είχε 
ήδη επισημανθεί και στην τελευταία παρουσία του 
υπουργού Υγείας στη Θεσσαλονίκη Θανάση Πλεύ-
ρη. 

karfitsomata
Σύμμαχος ο Άνθιμος αλλά… 

Το «χαρτί» του πρύτανη 

Δύσθυμος ο πρόεδρος του ΠΙΣ 

Υπερασπίστηκε τη Μουτίδου
η Λατινοπούλου

Ο υπουργός υγείας που επισκέφτηκε τον Μητροπολίτη 
κ. Ανθιμο, φαίνεται ότι βρήκε ένα σύμμαχο στην εκστρα-
τείας πειθούς για το αντιεμβολιαστικό κίνημα ενόψει των 
εορταστικών ημερών της 26ης Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση 
εκτιμά ότι στο αντιεμβολιαστικό κίνημα συμμετέχουν πι-
στοί, οι οποίοι έχουν επηρεαστεί από μερίδα ιερέων που 
τάσσονται εναντίον των εμβολίων προβάλλοντας θεολο-
γικά επιχειρήματα. Μόνο που το πρόβλημα, είναι πως οι 
λιγοστοί ιεράρχες που ανήκουν σ’ αυτήν την κατηγορία 
δε φαίνεται να πειθαρχούν στις όποιες εντολές της Ιεράς 
Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. 

Λόγω ιδιότητος και συνθηκών, τα ονόματα των δυο 
ιατρών στη Θεσσαλονίκη του πρύτανη του ΑΠΘ Νίκου Πα-
παϊωάννου και του προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού 
Συλλόγου Αθανάσιου Εξαδάκτυλου έπαιξαν ήδη κυρίως 
για την κάθοδό τους στην Α’ Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος Πα-
παϊωάννου δείχνει έντονη δραστηριότητα τόσο στα κοι-
νά, όσο και στα πρυτανικά καθήκοντά του με συνεργασίες 
του ΑΠΘ με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ενώ πιστώνεται και 
τη λειτουργία ξενόγλωσσου προπτυχιακού τμήματος Ια-
τρικής για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης. 

Η γνωστή πολιτεύτρια Θεσσαλονίκης της ΝΔ, η Αφρο-
δίτη Λατινοπούλου υπερασπίστηκε την ηθοποιό Σοφία 
Μουτίδου με ανάρτηση της στα social media, όταν η 
δεύτερη δέχθηκε επίθεση για σχόλιο που έκανε. Χαρα-
κτηριστικά η κ. Λατινοπούλου έγραψε «Ο φασισμός της 
πολιτικής ορθότητας έπιασε σήμερα στο στόμα του τη 
#Μουτίδου. Ε βέβαια. Απαγορεύεται να κάνουμε σάτιρα 
για κοντές/ούς, χοντρές/ους, τώρα απαγορεύεται και για 
ομοφυλόφιλους. Αριστοφάνη αν ζούσες σήμερα όλοι αυ-
τοί σίγουρα θα σε είχαν καταδικάσει στο πυρ το …εξώτε-
ρον». Η Αφροδίτη Λατινοπούλου προχώρησε σε αυτή την 
στήριξη, παρά το γεγονός πως στο παρελθόν με αφορμή 
δική της ανάρτηση η Σοφία Μουτίδου είχε φτιάξει ένα ει-
ρωνικό βίντεο.

Ο πρόεδρος του ΠΙΣ ωστόσο, δε δείχνει – προς το 
παρόν τουλάχιστο – να ενδιαφέρεται για την συμμετοχή 
στην κεντρική πολιτική σκηνή. Γι αυτό και σε πλείστες πε-
ριπτώσεις, ο λόγος του είναι καθαρά επιστημονικός και 
ποτέ πολιτικός ακόμη κι αν χρειάζεται σε πλείστες περι-
πτώσεις να διαφωνήσει με κυβερνητικές ντιρεκτίβες σχε-
τικά με την πολιτική απέναντι στην πανδημία. Βεβαίως, 
όταν έρθει η ώρα των εκλογών, κανείς δεν ξέρει κάτω 
από ποιες συνθήκες χρειαστεί να επιστρατευτούν όλες 
οι δυνάμεις όταν το διακύβευμα είναι σοβαρό. Αλλωστε 
υπάρχει και η …ευρωβουλή.
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Περιμένουν ύφεση 

Ενισχύεται η Α’ Θεσσαλονίκης 

Από την επιστημονική κοινότητα πάντως, περι-
μένουν μερικές μέρες μήπως υπάρξει ύφεση στον 
αριθμό κρουσμάτων, μολονότι και η ΔΕΘ έπαιξε το 
ρόλο της στη διαμόρφωση του συνολικού αριθ-
μού προσβεβλημένων από Covid. Κι επειδή συν-
δυάστηκε ΔΕΘ και άνοιγμα σχολείων, η εξέλιξη 
φάνταζε – απειλητικά – φυσιολογική. 

Τα ονόματα των δυο ιατρών (Παπαϊωάννου, 
Εξαδάκτυλου) που ακούστηκαν έως τώρα δεν 
θα είναι τα μοναδικά νέα στην Α’ Θεσσαλονίκης. 
Υπάρχουν και εκπλήξεις αλλά και πρόσωπα που 
αποφάσισαν να μπουν δυναμικά στην πολιτική 
σκηνή μετά από μια περίοδο αποχής. Προς το πα-
ρόν, μετρούν τις δυνάμεις τους και τη … δυναμική 
τους.

Θλίψη στην αντιδήμαρχο Π. Μελά

Ο Γ. Καραγιάννης αλλάζει το «χάρτη» 
στη Β’ Θεσσαλονίκης ΝΔ

Ο Χάρης σηκώνει από τον καναπέ 
τους παλαιούς ΠΑΣΟΚους

Πένθος για τον 
Δήμαρχο Βόλβης Δ. Λιάμα

Άλλα 42 αστικά στους δρόμους της 
Θεσσαλονικης

«Δεμένοι» οι εκλεγμένοι στο ΣΥΡΙΖΑ 

«Ζυμώθηκε» η Φώφη

Βαρύ είναι το πένθος για την αντιδήμαρχο Κοινωνικής 
Πολιτικής του δήμου Παύλου Μελά, Χαρά Αμανατίδου, 
καθώς έφυγε πολύ πρόωρα από τη ζωή ο αδελφός της, 
Κώστας. ‘Ηταν καθηγητής σε γυμνάσιο των Συκεών, ενώ 
είχε εργαστεί και σε σχολείο της Ευκαρπίας και ιδιαίτε-
ρα αγαπητός σε μαθητές και στους συναδέλφους του. Τα 
θερμά συλλυπητήρια για την απώλεια του εκπαιδευτικού 
Κώστα Αμανατίδη εξέφρασε και η Γ’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης 
μέσω σχετικής ανακοίνωσης. 

Οι συζητήσεις για τα 
πρόσωπα που θα στελε-
χώσουν τα ψηφοδέλτια 
των κομμάτων στις επό-
μενες εκλογές, ήταν στο 
προσκήνιο για μια ακό-
μη φορά. Η Β’ Θεσσαλο-
νίκης αποκτά ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον ιδιαίτερα 
μετά την υπουργοποίη-
ση του Γιώργου Καρα-
γιάννη στο Υφ. Υποδομών. Αν προστεθεί στην εξίσωση 
το όνομα του Φάνη Παπά με την πολύ καλή επίδοση στις 
εκλογές (πρώτος επιλαχών) αντιλαμβάνεται ο καθένας 
γιατί θα γίνει «μάχη». Κι ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει αν 
και ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας μπει στη δι-
αδικασία διεκδίκησης του σταυρού προτίμησης σε μια 
περιφέρεια που την «ξέρει».

Μπορεί ο Χάρης Καστανίδης να έρχεται τέταρτος στα 
προγνωστικά πίσω από την κυρία Φώφη Γεννηματά , τον 
κ. Ανδρέα Λομβέρδο και τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη αλλά 
ας μην προλάβουμε να ξεγράψουμε το μοναδικό ίσως 
υποψήφιο που αφυπνίζει περισσότερο από τους υπολοί-
πους τα αντιδεξιά ένστικτα των παλαιών ψηφοφόρων του 
ΠΑΣΟΚ. Κι αν τους πείσει να τον ψηφίσουν τότε ακόμη κι 
δεν εκλεγεί στην δυάδα του Α’ Γύρου, είναι βέβαιο ότι στο 
δεύτερο γύρο το αντιδεξιό μέτωπο θα διευρυνθεί, απο-
κλείοντας μελλοντικές συνεργασίες με την ΝΔ. Τουλά-
χιστο, στην περίπτωση επικράτησης της κυρίας Φώφης 
Γεννηματά που – λογικά – θα στραφούν οι ψηφοφόροι 
του κ. Χάρη Καστανίδη.

Βαρύ πένθος για τον δήμαρχο Βόλβης, Διαμαντή Λιά-
μα, που έχασε από τη ζωή τον πατέρα του, Γιάννη. Ο κ. 
Λιάμας έκανε γνωστή την απώλεια στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης χαρακτηρίζοντας τον πατέρα του άνθρωπο 
που αγωνίστηκε με το χαμόγελο, που μόχθησε, που πο-
ρεύτηκε με αξιοπρέπεια, εντιμότητα και δικαιοσύνη και 
δημιούργησε μια υπέροχη οικογένεια με τέσσερα παιδιά 
και έντεκα εγγόνια.  

Τα 22 από τα 80 λεωφορεία που προμηθεύτηκε μέσω 
leasing ο ΟΑΣΘ βρίσκονται από την Τετάρτη στους δρό-
μους της Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας το στόλο του Ορ-
γανισμού ενώ από την Πέμπτη κυκλοφορούν ακόμη 20 
λεωφορεία, καθώς στα πρώτα 42, μετά την προμήθειά 
τους, έχουν δοθεί πινακίδες κυκλοφορίας και έχει ολο-
κληρωθεί ο έλεγχός τους. Τα νέα λεωφορεία θα απορρο-
φηθούν σε δρομολόγια της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Στον ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα φαίνεται να είναι πιο απλά 
και στις δυο εκλογικές περιφέρειες της Θεσσαλονίκης. Οι 
ήδη εκλεγμένοι της Α’ περιφέρειας Κατερίνα Νοτοπού-
λου, Γιάννης Αμανατίδης, Χρήστος Γιαννούλης, έχουν 
βάλει πλώρη για αξιώματα (αν κι εφόσον). Ο Σωκράτης 
Φάμελλος και η Δώρα Αυγέρη διατηρούν φιλοδοξίες, 
ενώ ο άλλοτε υφυπουργός Οικονομικών στο δύσκολο 
2015 Δημήτρης Μάρδας θα πρέπει προηγουμένως, να 
κερδίσει την έδρα που έχασε το 2019. 

Σε άλλα πηγαδάκια πά-
ντως, υπήρχε η κουβέντα 
γύρω από τα εσωκομματικά 
του ΚΙΝΑΛ. Η Φώφη Γεννη-
ματά είχε την ευκαιρία να 
ζυμωθεί με τον πυρήνα των 
υποστηρικτών της στη Θεσ-
σαλονίκη, σε μια πόλη όπου 
με εξαίρεση τον Ανδρέα Πα-
πανδρέου, πάντοτε προβλη-
μάτιζε τη λεγόμενη σοσιαλδημοκρατική πτέρυγα. Ωστό-
σο, φαίνεται ότι τους λεγόμενους «λοχαγούς», δηλαδή 
μικρότερους ηλικιακά πολιτευτές και στελέχη που έχουν 
ήδη αξιώματα στην τοπική αυτοδιοίκηση, τους έχει «μα-
ζέψει» ο Νίκος Ανδρουλάκης. 

karfitsomata
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Ως παιδιά, τα δύο αδέλφια, 
Παύλος και Μαρία Τσακίρη, 
ξυπνούσαν κυριολεκτικά με 

τα «κοκόρια»! Στις διακοπές τους 
έπρεπε να δίνουν το «παρών» στο 
μάζεμα και την διανομή των αυγών 
της επιχείρησης. Αυτό το «τελε-
τουργικό μύησης» στα μυστικά 
του αυγού διήρκεσε χρόνια αλλά 
είναι φανερό πως τελικά απέδωσε 
καθώς, όταν η νέα γενιά ανέλαβε 
τα ηνία της επιχείρησης, τα «Αβγά 
Τσακίρης» μέσα σε ελάχιστα χρόνια 
«αυγάτισαν» τα προϊόντα και τις 
επενδύσεις της. 

Η επιχειρηματική ιστορία της οικο-
γένειας ξεκίνησε το 1963 όταν ο Παύ-
λος Τσακίρης μαζί με τον αδελφό του 
Ηλία, διεκδίκησε για τα «Αβγά Νεοχω-
ρούδας Τσακίρης»  μια θέση στην κου-
ζίνα των νοικοκυριών της Θεσσαλονί-
κης.  Στις δεκαετίες του ’90 και 2000, 
όταν στο τιμόνι της εταιρείας βρίσκο-
νταν ο Γιάννης Τσακίρης- πατέρας του 
Παύλου και της Μαρίας- επεκτάθηκε η 
τροφοδοσία σε όλη την Βόρεια Ελλάδα 
και την Θεσσαλία.  

Με την είσοδο της 3ης γενιάς ,η 
διανομή επεκτάθηκε σε όλη την χώρα 
ενώ προστέθηκαν επιλογές σε αβγά βι-
ολογικής καλλιέργειας και ελευθέρας 
βοσκής. Εκτός αυτά τα αυγά, η εταιρεία 
«εμπλούτισε»  το πρωινό μας με την 
σειρά δημητριακών Le Petit Dejeuner 
ενώ, σε λίγο καιρό θα «καταθέσει» την 
δική της πρόταση για το πρωινό μας ρό-
φημα. Στην σχεδόν 60χρονη πορεία της 
οικογενειακής επιχείρησης το βασικό 
της προϊόν, το αβγό,  άλλαξε ..ορθογρα-

«ΑΥΓΑΤΊΖΟΥΝ» ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΑΊ ΟΊ ΕΠΕΝΔΥΣΕΊΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΊΟΕΛΛΑΔΊΤΊΚΗΣ 
ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΗΣ

“TSAKIRIS FAMILY” «Το αβγό είναι ένα δώρο
της φύσης στον άνθρωπο»

Η 3Η ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ «TSAKIRIS FAMILY» ΠΡΟΣΘΕΣΕ «ΦΡΕΣΚΙΕΣ» 
ΙΔΕΕΣ ΣΕ ΕΝΑ BRAND ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΒΓΟ. ΗΔΗ, 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙ-
ΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τα αδέρφια Μαρία και Παύλος Τσακίρη
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φία και η εταιρεία προχώρησε σε μετονομασία. Εκείνο που 
παραμένει σταθερό είναι η συνεχής ανοδική της πορεία.

  Ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Τsakiris Family» Παύλος 
Τσακίρης, μιλά στην «Καρφίτσα» για τους στόχους της εται-
ρείας, τα επενδυτικά σχέδια, τα νέα προϊόντα που ετοιμάζε-
ται να λανσάρει στην αγορά και το πλάνο που, μέσα στην 
επόμενη διετία, φιλοδοξεί ότι θα την καταστήσει κορυφαία 
στον κλάδο της, σε ολόκληρη την Βαλκανική Χερσόνησο.

Πότε έγινε η «μύηση» της τρίτης γενιάς Τσακίρη 
στα μυστικά της παραγωγής του αβγού; Επίσημα, εγώ 
μπήκα στην επιχείρηση αμέσως μετά τις σπουδές μου στη 
βιομηχανική πληροφορική, το 2007, και η Μαρία πέντε χρό-
νια αργότερα, μετά από τις σπουδές της και την επιστροφή 
της από το εξωτερικό. 

Ανεπίσημα, έχουμε γεννηθεί μέσα σε αυτή τη δουλειά. 
Από μικρούς, τόσο οι γονείς μας όσο και ο παππούς μας, 
φρόντισαν ώστε τα Σαββατοκύριακα και τα καλοκαίρια 
μας να έχουν έντονες αναμνήσεις από τα πτηνοτροφεία, τις 
πωλήσεις και τις διανομές. Αυτό, όταν ήμασταν παιδιά, δεν 
ήταν κάτι που μας ευχαριστούσε, αλλά καταλάβαμε μετά 
από χρόνια πόσο πολύτιμες ήταν εκείνες οι στιγμές και πόσο 
ανεκτίμητες οι εμπειρίες που αποκτήσαμε. Μάθαμε πολύ 
καλά όλα τα μυστικά και όταν σε νεαρή ηλικία οι γονείς μας 
αποφάσισαν να μας δώσουν τον χώρο να βγούμε μπροστά, 
ήμασταν έτοιμοι. 

Τόσο εσείς, όσο και η αδελφή σας Μαρία Τσακίρη, 
αναλάβατε την οικογενειακή επιχείρηση σε πολύ νε-
αρή ηλικία. Ωστόσο, περάσατε άμεσα στην υλοποίηση 
μιας μεγάλης σειράς επενδυτικών σχεδίων που αφο-
ρούν στην κυκλική οικονομία και στην δημιουργία βι-
ολογικών μονάδων. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται αυτές 
οι επενδύσεις; Ήταν πολύ σημαντική η εμπιστοσύνη και ο 
χώρος που μας έδωσαν οι γονείς μας. Μας άφησαν να βγού-
με μπροστά, να πειραματιστούμε, να κάνουμε τα λάθη μας 
και τελικά να γίνουμε πιο σοφοί από αυτά. 

Το βασικότερο όμως χαρακτηριστικό που μας μεταλα-
μπάδευσαν είναι το συνεχές «κυνήγι» της υψηλής  ποιότη-
τας και της προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα μας. 

Έτσι, όταν συζητάμε για νέα προϊόντα, η κουβέντα ξεκι-
νάει από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και το πως μπορεί να 
προστεθεί αξία σε αυτά. 

Με την βιολογική γεωργία ξεκινήσαμε να ασχολούμα-
στε περίπου το 2004 με μια μικρή μονάδα. Σήμερα, διαθέ-
τουμε 6 παραγωγικές μονάδες βιολογικής γεωργίας, άλλες 
δύο που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο και υπάρχει στο 
πλάνο, για την επόμενη διετία, η κατασκευή άλλων τριών 
μονάδων, που θα μας καταστήσει την μεγαλύτερη εταιρία 
στον κλάδο της στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. 

Την κυκλική οικονομία την εντάξαμε ως μια από τις βα-
σικές αρχές της λειτουργίας της εταιρείας μας. Ως νέοι με 
ανησυχίες, παρακολουθούμε την κλιματική αλλαγή και τις 
επιπτώσεις που έχουμε προκαλέσει στο περιβάλλον και θε-
ωρούμε ότι είναι υποχρέωση μας στον 21ο αιώνα, να είμα-
στε μια πράσινη εταιρία, που οφείλει να χρησιμοποιεί όποια 
εργαλεία μας δίνει τεχνολογία ώστε να μην επιβαρύνουμε 
επιπλέον το περιβάλλον.

Επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας ήταν η επιβρά-
βευσή της στο πρόσωπο μου στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό 
Νέων Αγροτών τον περασμένο Δεκέμβριο, όπου και κατέ-
λαβα την πρώτη θέση μεταξύ 200 υποψηφίων από όλη την 
Ευρώπη στον τομέα περιβαλλοντικά βιώσιμη γεωργία. 

 Το 2014, παράλληλα με την παραγωγή των αβγών, 
η Tsakiris Family πέρασε και στην παραγωγή προϊόντων 

δημητριακών πρωινού La Petit Dejeuner. Πως ξεκίνησε η 
ιδέα, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε μέχρι την υλοποίηση 
της και αν σας δικαίωσε αυτή η επιλογή.

Όταν μπήκε η Μαρία στην επιχείρηση, ξεκίνησε με νέες 
φρέσκες ιδέες. Μια από αυτές ήταν τα Le Petit Dejeuner, μια 
premium μπράντα δημητριακών πρωινού. 

Ξεκίνησε την έρευνα της το 2013, σχεδίασε την στρα-
τηγική και στα τέλη του 2014 ξανά συστηθήκαμε στους 
καταναλωτές. 

Πλέον, μετά από 7 χρόνια, η Le Petit Dejeuner έχει κα-
ταξιωθεί στη συνείδηση των καταναλωτών ως μια ποιοτική 
σειρά δημητριακών. 

Μάλιστα τα τελευταία χρόνια και με τη μετακόμιση στις 
νέες μας εγκαταστάσεις, ξεκινήσαμε την παραγωγή των 
προϊόντων με βάση τη βρώμη στην Ελλάδα. 

Υπάρχουν σχέδια να «αυγατίσουν» τα προϊόντα της 
Tsakiris Family στο τραπέζι πρωινού των καταναλω-
τών με κάποια νέα σειρά ή νέα γραμμή παραγωγής; 
Στην κατηγορία των αβγών, ένα project που είναι έτοιμο, 
είναι τα ροφήματα αβγού πλούσια σε πρωτεΐνη «ready to 
drink» σε διάφορες γεύσεις. 

Επίσης, είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση ενός 
νέου προϊόντος που τώρα βρίσκεται στο στάδιο του πειρα-
ματισμού, η έρευνα και η ανάπτυξη του οποίου γίνεται σε 
συνεργασία με έναν από τους μεγαλύτερους ερευνητικούς 
φορείς στην Ελλάδα. 

Στην κατηγορία των δημητριακών, η παραγωγή τους 
στην Ελλάδα, μας δίνει πολλές επιλογές για συνταγές, δε-
δομένου ότι έχουμε πολλές γευστικές πρώτες ύλες που πα-
ράγονται στη γη μας. 

Ποιας δυναμικότητας είναι, αυτήν την στιγμή, η 
Tsakiris Family από πλευράς εγκαταστάσεων, παρα-
γωγής; Σήμερα η Tsakiris Family διαθέτει 16 μονάδες πα-
ραγωγής αβγών, ιδίας δυναμικότητας 160000 ορνίθων ενώ 
συνεργάζεται και με τοπικούς παραγωγούς. Στο στάδιο της 
μεταποίησης, από το 2017 διαθέτει σύγχρονη μονάδα πα-
στερίωσης αβγών ενώ το 2018 μετακόμισε στο σύγχρονο 
συσκευαστήριο αβγών δυναμικότητας 60000 αβγών ανά 
ώρα. 

Στην κατηγορία των δημητριακών η παραγωγική δυνα-
μικότητα είναι περίπου στους 2 τόνους προϊόντος της ημέ-
ρα. 

 Ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε θέσει; Βασικός δια-
χρονικός στόχος της εταιρείας μας είναι η καταξίωση στη 
συνείδηση των καταναλωτών, τόσο για τα Αβγά Τσακίρη, 
όσο και για τα δημητριακά Le Petit Dejeuner, ως premium 
brands. Δηλαδή, ως προϊόντα τα οποία οι καταναλωτές τα 
επιλέγουν για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Σταθερός 
μας στόχος είναι να είμαστε πάντα καλύτεροι φροντίζοντας 
τον άνθρωπο και το περιβάλλον.   

 Από την εποχή της πρώτης γενιάς Τσακίρη μέχρι τη 
δική σας, το βασικό σας προϊόν άλλαξε και ορθογρα-
φικά. Τελικά, αβγό ή αυγό;  Η αλήθεια είναι ότι το προϊόν 
μπορεί να άλλαξε ορθογραφία, αλλά οι αξίες μας σε σχέση 
με την παραγωγή του στον χρόνο παραμένουν αναλλοίωτες 
και διαχρονικές. 

Το αβγό είναι μια πλήρης τροφή, ένα δώρο της φύσης 
στον άνθρωπο και ανεξαρτήτως από το πως το γράφει ο 
καθένας, εμείς οφείλουμε να φτάνει στο τραπέζι των κα-
ταναλωτών με την ίδια ποιότητα και γεύση όπως αυτό της 
πρώτης γενιάς Τσακίρη.

«ΑΥΓΑΤΊΖΟΥΝ» ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΑΊ ΟΊ ΕΠΕΝΔΥΣΕΊΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΊΟΕΛΛΑΔΊΤΊΚΗΣ 
ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΗΣ

“TSAKIRIS FAMILY”
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«Πέθανε, είναι σίγουρο;» Ο 20χρονος 
Αλγερινός είναι ακόμη αναστατωμένος έξω 
από τα γραφεία των ανακριτών στη Θεσσα-
λονίκη, το πρωί της περασμένης Κυριακής. 
Παρ’ ότι έχουν περάσει ώρες μετά την αιμα-
τηρή συμπλοκή με πρωταγωνιστή και τον 
ίδιο στην οδό Μακεδονικής Αμύνης, εξα-
κολουθεί να είναι φοβισμένος. Ο Χακίμ, ο 
24χρονος ομοεθνής του που τη νύχτα του 
Σαββάτου είχε πέσει νεκρός από τα χέρια 
του ίδιου, τον στοιχειώνει ακόμη και μετά 
τον θάνατό του. Τον φοβάται και νεκρό.  

Η δολοφονία του Αλγερινού δεν ήταν 
ένα έγκλημα που θα ξεχαστεί στο επόμενο 
διάστημα στα γραφεία των διωκτικών αρ-
χών. Το κίνητρο δεν είναι τυχαίο. «Ο Χακίμ 
είχε οργανώσει μαφιόζικες ομάδες. Εισέ-
πραττε μέχρι και ποσοστά, αφού ο ίδιος 
φρόντιζε να πουλάει τα κλοπιμαία», απο-
κάλυψε στην Karfitsa πηγή που γνωρίζει 
καλά τι συμβαίνει στους κύκλους των Αλ-
γερινών μεταναστών που απασχολούν για 
υποθέσεις μικροεγκληματικότητας, επιβε-
βαιώνοντας όσα ισχυρίστηκε ο συλληφθείς 
για το έγκλημα. Οι πληροφορίες λένε ότι ο 
24χρονος είχε οργανωθεί με τέτοιον τρόπο 
που δεν επέτρεπε σε κανέναν να αναλαμβά-
νει πρωτοβουλίες, ακόμη και να… κλέβει 

χωρίς την άδειά του. «Σίγουρα ήταν πάνω 
από 20 άτομα». 

«Υποστήριξε ότι προσπαθούσε να ελέγ-
χει όλες τις δραστηριότητες των συμπατρι-
ωτών του», μετέφερε ο συνήγορος υπερά-
σπισης του 20χρονου Ιωάννης Δανούσης, 
τονίζοντας τον φόβο του νεαρού Αλγερινού 
για τις αντιδράσεις του θύματός του. Στην 
απολογία του την Τρίτη ο νεαρός είπε πως ο 
24χρονος τον είχε χτυπήσει δύο φορές ακό-
μη στο παρελθόν, εκτός από την επίθεση 
που δέχτηκε το βράδυ του Σαββάτου. «Φο-
βόταν ότι θα τον σκοτώσει, επειδή είχε πά-
ρει το μέρος μίας άλλης ομάδας ομοεθνών 
του», σημείωσε ο κ. Δανούσης.  

Ο 24χρονος Αλγερινός είχε απασχολή-
σει πολλές φορές τις διωκτικές αρχές για 
μικροκλοπές και για ληστείες. Όπως και 
ο 20χρονος ο οποίος συνελήφθη για το 
έγκλημα, μετά την αιματηρή συμπλοκή. Η 
παρουσία τους στους διαδρόμους των δικα-
στηρίων και στις αίθουσες των αυτοφώρων 
ήταν συχνή. Ουκ ολίγες φορές μάλιστα ο 
24χρονος είχε προκαλέσει εντάσεις. Μετά 
το έγκλημα το ένα μετά το άλλο τα στόματα 
αρχίζουν ν’ ανοίγουν και να αποκαλύπτουν 
ότι ο ρόλος του Χακίμ ήταν ηγετικός σε μία 
ομάδα που άρχισε να λειτουργεί με τα πρό-

τυπα της μαφίας. Ο ίδιος εμφανίζεται να ει-
σπράττει ποσοστά από κλοπές, να διαχειρί-
ζεται τα έσοδα από τα κλοπιμαία που ο ίδιος 
παρέδιδε σε κλεπταποδόχους και να απαιτεί 
απ’ όλους υποταγή, όπως περιγράφουν πη-
γές που γνώριζαν καταστάσεις στην πλατεία 
Αριστοτέλους και στην Καμάρα.  

 
Γέμισε με αίμα το πεζοδρόμιο  
Αυτός ήταν ο λόγος και για τη συμπλο-

κή που οδήγησε στον θάνατό του τη νύχτα 
του περασμένου Σαββάτου. Ο καβγάς ξεκί-
νησε όταν ο 20χρονος πήγε να του ζητήσει 
τον λόγο για 100 ευρώ που του είχε δώσει. 
«Μου είχε υποσχεθεί με αυτά τα χρήμα-
τα πως θα πάω στη Σερβία. Κάθε μέρα το 
ανέβαλε», μετέφερε ο κατηγορούμενος για 
το έγκλημα. Όταν τον πλησίασε του μίλη-
σε άσχημα, όμως ο 24χρονος φέρεται πως 
πήρε ένα ψαλίδι και χωρίς δεύτερη κου-
βέντα απάντησε τραυματίζοντας τον νεαρό 
στα πλευρά, θιγμένος από τις κουβέντες 
που άκουσε.  

Αιμόφυρτος ο 20χρονος πήγε σε ένα ψη-
τοπωλείο και άρπαξε ένα μαχαίρι. Τον πλη-
σίασε και του κατάφερε πολλαπλά τραύμα-
τα στην καρδιά. Ο 24χρονος Χακίμ έπεσε 
νεκρός, όμως ο 20χρονος ακόμη και όταν 
συνελήφθη και του μετέφεραν την τραγική 
κατάληξη της συμπλοκής δεν το πίστευε. 
«Είναι το κεφάλι», έλεγε χρησιμοποιώντας 
την αραβική λέξη «Ρας» για τον επικεφαλής 
τέτοιων ομάδων. Ήταν ο Ραΐς αλ αϊσάμπε, 
δηλαδή ο επικεφαλής όλων της ομάδας. 
Αυτή είναι η αιτία και των φόβων που εξα-
κολουθεί να έχει, βλέποντας διαρκώς γύρω 
του ακόμη και έξω από το γραφείο της ανα-
κρίτριας, όταν απολογήθηκε την περασμένη 
Τρίτη. Φοβόταν μήπως κάποιος ομοεθνής 
του, άνθρωπος του θύματος, ερχόταν με 
όπλο και τον σκότωνε. Άλλωστε η ομάδα 
που δημιουργήθηκε στο κέντρο της Θεσ-
σαλονίκης, μπορεί να έχασε τον φερόμενο 
επικεφαλής της, όμως οι διωκτικές αρχές 
ανησυχούν ότι δεν θα σταματήσει να δρα-
στηριοποιείται στη μικροεγκληματικότητα. 

ΚΏΣΤΑΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οι κλέφτες της Αριστοτέλους 
που έγιναν μαφιόζοι 

ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΤΟ 
ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΑΙΜΑΤΗΡΗ 

ΣΥΜΠΛΟΚΗ 
ΜΕΤΑΞΥ 

ΑΛΓΕΡΙΝΩΝ ΣΤΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
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Οι εκδηλώσεις αγγίζουν όλο 
το φάσμα των τεχνών. Πάνω 
από 200 καλλιτέχνες και 

σχήματα, μεταξύ τους  βραβευμένοι 
σκηνοθέτες, χορογράφοι, μουσικοί 
και εικαστικοί θα συμμετάσχουν, 
προερχόμενοι από την Ελλάδα, 
αλλά και χώρες του εξωτερικού, 
όπως Ιταλία, Βέλγιο., Η.Π.Α., 
Βρετανία, Νορβηγία. «Σταθμός 
της φετινής διοργάνωσης είναι η 
συνεργασία μας με σημαντικούς 
πολιτιστικούς φορείς», επεσήμανε 
η αντιδήμαρχος. 

Η ιδέα πίσω από το φετινό θέμα
Από την πλευρά του ο δήμαρ-

χος της πόλης Κωνσταντίνος Ζέρβας 
ανέφερε ότι «φέτος με καλύτερες 
συνθήκες, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
Δημητρίων, ερχόμαστε σε επαφή με 
το κοινό. Έχουμε εξαιρετικά Δημή-
τρια, σε μια πυκνή χρονική περίοδο, 
από την 1η έως την 20ή Οκτωβρίου. 
Εξάλλου, αυτές ήταν και οι προθέσεις 
της Διοίκησής μας: να έχουμε σε ένα 
σχετικά πυκνό χρονικό διάστημα πε-
ρίπου τριών εβδομάδων εκδηλώσεις 
ουσιαστικές σε όλους τους τομείς του 
πολιτισμού και της τέχνης».

Αναφερόμενος στο σκεπτικό πίσω 
από τον τίτλο των 56ων Δημητρίων 
που είναι η λέξη «Ανάσες», ο κ. Ζέρ-
βας είπε ότι «όπως όταν κάποιος κάνει 
ένα μακροβούτι και θέλει να βγει έξω 
από το νερό και να βγάλει τη μάσκα 
του για να πάρει ανάσες, κάπως έτσι 
ήρθε η ιδέα για την ονομασία των 
φετινών Δημητρίων». Ο ίδιος έκανε 
ειδική μνεία και για την έκθεση  για 
τον εορτασμό των διακοσίων χρό-
νων από την Ελληνική Επανάσταση,  
«Λεωνίδας- Ναπολέων- Μπότσαρης. 
Η γλώσσα των συμβόλων» στο Τελ-
λόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ., όπου 
στα εγκαίνια θα παραστεί η Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλα-

«Ανάσες» πολιτισμού και τέχνης 
στη Θεσσαλονίκη επί 20 ημέρες  

Καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα δώσουν επί 20 ημέρες «ανάσες» στους Θεσσαλονικείς, μέσα από το 
56ο Φεστιβάλ Δημητρίων. Ένα πρόγραμμα γεμάτο εικόνες, ήχους και πρωτοποριακές ιδέες όπως τόνισε σε δηλώσεις της 

η αντιδήμαρχος πολιτισμού και τουρισμού του δήμου Θεσσαλονίκης, Μαρία Καραγιάννη.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

56Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΔΗΜΗΤΡΙΑ»

ροπούλου και θα αποτελέσει την έναρξη 
του Φεστιβάλ.

Ο ηθοποιός και  Συντονιστής της Επι-
τροπής Καλλιτεχνικών Συμβούλων της 
φετινής διοργάνωσης, Άκης Σακελλαρίου 
μίλησε πιο εκτενέστερα για την κεντρική 
ιδέα της διοργάνωσης για εφέτος λέγο-
ντας πως πηγάζει από τις δυσκολίες που 
αντιμετώπισαν οι άνθρωποι που βρέθη-
καν αντιμέτωποι με τον κορονοϊό. «Όλοι 
μας μέσα στην πανδημία είχαμε έναν 
γνωστό ή συγγενικό μας πρόσωπο που 
βρέθηκε σε δύσκολη θέση ή χρειάστηκε 
να διασωληνωθεί. Η στιγμή που το άτομο 
που χρειάστηκε να διασωληνωθεί ‘’επέ-
στρεψε’’ και κατάφερε να ανασάνει μόνο 
του το πρώτο 24ωρο είναι μια πολύ ση-
μαντική στιγμή. Έτσι προσπαθήσαμε μέσα 
από την τέχνη να βρούμε και εμείς μια 

‘’ανάσα’’». 

INFO
Τα 56α Δημήτρια
 Διάρκεια: 1 – 20 Οκτωβρίου
• Εικαστικά, Θέατρο, Μουσική, Χορός, 

Performance, Κινηματογράφος, Φωτο-
γραφία, Εργαστήριο

• 20 παραγωγές από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό και 1 εργαστήριο σύγχρο-
νου χορού

• Χώρες προέλευσης καλλιτεχνών και 
καλλιτεχνικών σχημάτων: Ελλάδα, Ιτα-
λία, Βέλγιο, ΗΠΑ, Νότια Αφρική, Μεγάλη 
Βρετανία, Γαλλία, Κύπρος, Νορβηγία

• Χώροι παραστάσεων: Μέγαρο Μου-
σικής Θεσσαλονίκης, Τελλόγλειο Ίδρυμα 
Τεχνών ΑΠΘ, Βασιλικό Θέατρο, Θέατρο 
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Απο-

θήκη Γ’ ΟΛΘ, Αποθήκη Δ’ ΟΛΘ, Θέατρο 
Άνετον, Momus – Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης, Αγιορειτική Εστία, Γενί Τζαμί, Δη-
μοτική Πινακοθήκη (Casa Bianca)

• Συνεργαζόμενοι φορείς: Οργανι-
σμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, 
Momus, ΚΘΒΕ, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τε-
χνών, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Κρατική 
Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Ιταλικό Μορ-
φωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, Κέντρο Πο-
λιτισμού Δήμου Θεσσαλονίκης, Κεντρική 
Βιβλιοθήκη ΑΠΘ, Αγιορειτική Εστία, Διε-
θνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
Θεσσαλονίκης, Πρωτοβουλία 1821 
-2021. 

Αναλυτικό πρόγραμμα 
και πληροφορίες στο: e-dimitria.gr 
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Με ρυθμούς που θυμίζουν εποχές προ κορωνοϊού, 
κινείται η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας στην Θεσ-
σαλονίκη, αγγίζοντας μάλιστα το 80% της ζήτησης που 
υπήρχε το 2019, όπως δήλωσε ο σύμβουλος ακίνητης 
περιουσίας, Χρήστος Δελιαρούδης στην Καρφίτσα. Η 
περίοδος αυτή «άνοιξε» περίπου κατά τις αρχές του κα-
λοκαιριού, με την κορύφωση να έρχεται τον Σεπτέμβριο, 
αφού έχουν ανακοινωθεί οι βάσεις των σχολών και οι 
πρωτοετείς φοιτητές γνωρίζουν σε ποια πόλη πρόκειται 
να σπουδάσουν.

Η αναζήτηση ξεκινάει κάθε χρόνο από τα τέλη Ιου-
νίου, με τους δευτεροετείς φοιτητές, οι οποίοι επιθυ-
μούν να βρουν μια καλύτερη κατοικία από την αρχική. 
Το ίδιο διάστημα επιλέγουν να ψάξουν για τη φοιτητική 
τους κατοικία και οι Κύπριοι φοιτητές που γνωρίζουν ήδη 
από την προηγούμενη χρονιά την σχολή στην οποία θα 
σπουδάσουν, αλλά λόγω στρατού, ξεκινούν την φοίτησή 
τους την επόμενη χρονιά, όπως μας εξηγεί ο κύριος Δε-
λιαρούδης.

Τιμές σταθερά υψηλές
Οι τιμές στις φοιτητικές κατοικίες παραμένουν σταθε-

ρές αλλά υψηλές, όπως ορίζονται από την αγορά και τη 
ζήτηση που υπάρχει, σύμφωνα με τον κύριο Δελιαρού-
δη, αν και δε συνάδουν με το εισόδημα του μέσου νοι-
κοκυριού. Συγκεκριμένα, για μια γκαρσονιέρα με σαλο-
κουζίνα και ένα υπνοδωμάτιο, πρόσφατα ανακαινισμένη 
και με φυσικό αέριο η τιμή μπορεί να ξεκινήσει από τα 
350 και να φτάσει μέχρι και τα 450 ευρώ, σε περιοχές 
της ανατολικής και κεντρικής Θεσσαλονίκης. Ακόμη και 
πέρσι που τα πανεπιστήμια ήταν και κλειστά και τα πολλά 
σπίτια παρέμεναν ανοίκιαστα, οι ιδιοκτήτες περίμεναν τις 
εξελίξεις με την πανδημία, για να μειώσουν το κόστος 20 

εώς 30 ευρώ στα διαμερίσματα που προσέφεραν. Οι τιμές 
στα ενοίκια μειώθηκαν σε ελάχιστες περιπτώσεις, κυρίως 
σε κατοικίες με ήδη πολύ υψηλή τιμή, όπως προσθέτει ο 
σύμβουλος ακίνητης περιουσίας.

Σύμφωνα με δεδομένα του Πανελλαδικού Δικτύου 
E-Real Estates, οι τιμές έχουν σημειώσει ραγδαία αύξη-
ση, εώς και 200 ευρώ από το 2019, σε πολλές περιοχές 
της Θεσσαλονίκης, από τα δυτικά εώς τα ανατολικά και 
φυσικά το κέντρο, όπως η περιοχή της Καμάρας, όπου το 
ενοίκιο για ένα διαμέρισμα μπορεί να φτάσει μέχρι και  τα 
580 ευρώ, για ένα πιο ευρύχωρο σπίτι. Σταθερές μένουν 
και οι προτιμήσεις των νεοεισερχόμενων φοιτητών, ως 
προς τις περιοχές που προτιμούν. Αυτές είναι περιοχές, 
κυρίως γύρω από τα πανεπιστήμια, το κέντρο και ανα-
τολικές περιοχές κυρίως η Παπάφη και η Άνω και Κάτω 
Τούμπα. 

Μια νέα παράμετρος ωστόσο για την περιοχή της υπο-
ψήφιας κατοικίας για πολλούς γονείς είναι το να βρουν 
μια κατοικία πολύ κοντά στα πανεπιστήμια, ώστε να εί-
ναι εύκολα προσβάσιμη με τα πόδια και τα παιδιά τους 
να μην χρειάζεται να χρησιμοποιούν λεωφορεία, με τον 
φόβο της μετάδοσης του κορωνοϊού, όπως μα πληρφο-
ρεί ο κύριος Δελιαρούδης.

Όσον αφορά στη διαθεσιμότητα διαμερισμάτων, αυτά 
ήταν αρκετά, αλλά με την πάροδο της φοιτητικής περιό-
δου και συνυπολογίζοντας ότι οι περισσότεροι φοιτητές 
πλέον έχουν βρει σπίτι, η προσφορά πλέον είναι περιορι-
σμένη, αν και η ζήτηση είναι αυξημένη.

Η αναζήτηση στέγης την εποχή
της πανδημίας
Η πανδημία του κορωνοϊού άλλαξε τα δεδομένα σε 

πολλούς κλάδους. Έτσι επηρέασε και τον τομέα της ακί-
νητης περιουσίας, τόσο από την πλευρά των μεσιτικών 
γραφείων όσο και από την πλευρά των πελατών. Ο φό-
βος για την αναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής δι-
αδικασίας στα πανεπιστήμια και ένα νέο lockdown ήταν 
πρωταρχικοί παράγοντες που επηρέασαν τους γονείς των 
νέων φοιτητών. 

«Είχαμε περιπτώσεις στις οποίες φοιτητές νοίκιασαν 
σπίτια πέρσυ τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, στα οποία δεν 
πρόλαβαν ούτε να μεταφέρουν τα πράγματά τους και τα 
ξενόικιασαν το Νοέμβριο, γιατί βγήκε η απόφαση ότι δεν 
θα ανοίξουν τα πανεπιστήμια.» αναφέρει ο κύριος Δελια-
ρούδης και συνεχίζει λέγοντας πως «Φέτος, με την μέχρι 
στιγμής πορεία της πανδημίας αλλά και με τη βούληση 
που έχει το κράτος να μην κλείσουν τα πανεπιστήμια, όλα 
δείχνουν ότι τα πανεπιστήμια θα ανοίξουν κανονικά. Επο-
μένως, φέτος μέχρι και οι πιο δύσπιστοι σπεύσαν έστω 
και αυτές τις τελευταίες μέρες να βρουν σπίτι».

Σε πολλές περιπτώσεις, η πανδημία ανάγκασε τους 
συμβούλους ακινήτων να αλλάξουν τον τρόπο που ερ-
γάζονταν και να προσαρμοστούν στα δεδομένα που 
επέβαλε ο κορωνοϊός. «Πολλοί γονείς μας ζητούσαν 
να δουν τα σπίτια χωρίς να χρειάζεται να είναι παρόντες, 
δηλαδή γινόταν με βιντεοκλήση ή με βίντεο.» συμειώ-
νει και προσθέτει πως « Υπήρχε θέμα με τα σπίτια όταν 
υπήρχαν μέσα ένοικοι, γιατί και αυτοί φοβόντουσαν λόγω 
κορωνοϊού να ανοίξουν την πόρτα και να βάλουν μέσα 
στο σπίτι τους άτομα, ενώ τα προηγούμενα χρόνια αυτό 
δεν υπήρχε».

Αγγελική Κριαρίδου 

Σε ρυθμούς «κανονικότητας» η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας

ΕΠΟΧΕΣ ΠΡΟ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΤΑ 
ΕΝΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΣΤΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θεσσαλονίκη Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα 
Από 30τμ έως 45τμ

Ζητούμενη τιμή σε €/μήνα
Από 50τμ έως 60τμ

Βαρδάρης 2019:200
2020:210-250
2021:290-370*

2019:250
2020:280-450
2021:300-450*

Χαριλάου 2019:200-240
2020:260-300
2021:300-380*

2019:260-320
2020:320-380
2021:320-450*

Άνω Πόλη 2019:220-230
2020:220-280
2021:300-350*

2019:250-300
2020:280-350
2021:320-440*

Κάτω Τούμπα 2019:250
2020:250-300
2021:300-380*

2019:280
2020:300-380
2021:320-450*

Καμάρα 2019:260-280
2020:250-350
2021:280-450*

-
2020:320-450
2021:320-580*

Ροτόντα 2019:280
2020:250-330
2021:280-400*

-
2020:340-480
2021:300-480*

Εύοσμος- Σίνδος 2019:180-220
2020:200-300
2021:260-300

250-270
2020:250-320
2021:270-330

Πηγή : Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, διαμερίσματα άνω του 1ου ορόφου – κυρίως ανακαινισμένα. 
*Επιπλωμένο διαμέρισμα με οικοσυκευές. Η ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται βάση της διαθεσιμότητας.
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Πριν από σχεδόν ένα χρόνο, 
μέσα Οκτωβρίου, ο Άνθιμος 
Κατιρτζόγλου ετοιμαζόταν 

να ανεβάσει την παράσταση με τίτλο 
«Covid-9», όμως ο Covid-19 είχε 
άλλα σχέδια. Ο ιός είχε κατακλύσει 
τη Θεσσαλονίκη και η πόλη ανα-
γκάστηκε να μπει σε lockdown, το 
οποίο κράτησε εν τέλει μήνες. 

Το έργο, μία παράσταση ψυχο-
λογικού μυστηρίου, όπου δεν λείπει 
το χιούμορ και τα κωμικά στοιχεία, 
έμεινε στον πάγο. Η υπόθεση του 
αναφέρεται στο υποτιθέμενο μέλ-
λον, στο 2029, σε έναν κόσμο που η 
πανδημία έχει επιδεινωθεί και έχου-
με φτάσει στην covid-29.  «Στο έργο 
βλέπουμε τις συνέπειες μίας πανδη-
μίας στη συμπεριφορά και τη σχέση 
ενός ζευγαριού, το πως επηρεάζονται 
και δοκιμάζονται με την  αναγκαστική 
συμβίωση τους με τον ιό και την κα-
τάσταση που επικρατεί στον κόσμο. 
Όμως τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο 
δύσκολα, όταν κάποιος απρόσκλητος 
επισκέπτης βρεθεί στο σπίτι τους και 
τους αλλάξει τη ζωή ακόμα περισσό-
τερο», περιγράφει ο συγγραφέας του 
έργου  Άνθιμος Κατιρτζόγλου.

Ο ίδιος επιχειρεί να ανεβάσει ξανά 
την παράσταση που ακόμη και έναν 
χρόνο μετά εξακολουθεί να είναι επί-
καιρη. Για αυτό τον λόγο όπως λέει 
δεν άλλαξε τίποτα στο έργο. «Παρά 
το γεγονός ότι,  κάποια γεγονότα από 
αυτά που έγραψα στο κείμενο μου 
πέρσι, βγαίνουν αληθινά τώρα, στόχος 
μου δεν είναι να ‘’κυνηγήσω’’ την επι-
καιρότητα, αφού  η ιστορία αναφέρε-
ται σε ένα μακρινό υποθετικό μέλλον, 
δέκα χρόνια μετά», σημειώνει.

 
 Αν και ο ιός απασχολεί ακόμη ολό-

κληρο τον πλανήτη και από ότι φαίνε-
ται θα συνεχίσει για αρκετό ακόμη και 
παρότι η λέξη «κορονοϊός» δημιουρ-

Δεν είναι καθόλου ευχάριστο 
να διαχωρίζουμε τον κόσμο

«ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΛΟΙ, ΟΤΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΘΕΛΟΥΝ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕΣΑ 
ΣΤΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΛΛΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΛΑΣΤΟΥ

ΑΝΘΙΜΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 

γεί μια αποστροφή στον κόσμο ο Άνθι-
μος τονίζει ότι καθώς η καθημερινότητα 
είναι η πηγή που αντλεί έμπνευση για να 
γράφει κείμενα δεν θα μπορούσε να μην 
ασχοληθεί με την κοινή κατάσταση που 
ζούμε όλοι εξαιτίας της πανδημίας.

 Covid free παράσταση
Το έργο θα ανέβει στο θέατρο Σοφού-

λη και θα είναι covid free, δηλαδή μόνο 
εμβολιασμένοι θα μπορούν να κάτσουν 
στις θέσεις των θεατών. «Δεν είναι καθό-
λου ευχάριστο να διαχωρίζουμε τον κό-
σμο. Προσωπικά για μένα, τα μέτρα δεν 
είναι τα καλύτερα που θα μπορούσαν να 
υπάρξουν. Θα έπρεπε να βρεθεί κάποια 
άλλη λύση, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός 

που αποφασίζω. Νομίζω ότι και ο κόσμος 
το καταλαβαίνει αυτό και είναι δυσαρε-
στημένος, γιατί  αυτός ο ‘’διαχωρισμός’’ 
δεν συμβαίνει μόνο στο θέατρο, αλλά 
σε όλους τους χώρους», εξηγεί από την 
πλευρά του ο Άνθιμος.

Το ρωτάμε αν οι ανεμβολίαστοι έχουν 
χώρο μεταξύ του κοινού του και απα-
ντάει ότι «θα το θέλαμε πολύ. Πρέπει να 
καταλάβουν όλοι, ότι οι άνθρωποι του 
χώρου, θέλουν όλο τον κόσμο μέσα στις 
θεατρικές αίθουσες, αλλά η απόφαση της 
κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη. Τα θέατρα 
θα πρέπει να παίξουν ή μόνο με εμβολια-
σμένους ή μικτό, αλλά σε ποσοστό χωρη-
τικότητας που είναι τόσο μικρό, που δεν 
βγαίνουν ούτε τα έξοδα μιας παραγωγής. 

Οπότε, όσο γνωρίζω θα επικρατήσει  το 
σκεπτικό της πρώτης περίπτωσης. Ειδι-
κά σε μία εποχή, που όλοι οι καλλιτέχνες 
έχουν πληγεί από την ανεργία των τελευ-
ταίων δύο ετών. Εγώ, από την πλευρά 
μου, προσπάθησα με τηλεφωνήματα στα 
υπουργεία να δω πως μπορούμε να αλ-
λάξουμε κάτι, αλλά όπως καταλαβαίνεις, 
δεν είναι στο χέρι μου».

Ηθοποιός μετά τα lockdown
Ένα μεγάλο ποσοστό των καλλιτε-

χνών και συγκεκριμένα των ηθοποιών 
πέρασε αρκετά δύσκολα εξαιτίας των 
lockdown. Οι επιπτώσεις δεν ήταν μόνο 
οικονομικές εξηγεί ο Άνθιμος Κατιρτζό-
γλου. «Προσωπικά με επηρέασε αρνητι-
κά η κατάσταση.  Το να μένεις μέσα στο 
σπίτι, να είσαι άνεργος, να μην μπορείς να 
χαρείς την ίδια τη ζωή, δημιουργεί πολλά 
προβλήματα στον καθένα μας  και στην 
επικοινωνία των ανθρώπων μεταξύ τους. 
Η  προσαρμογή στην ‘’κανονικότητα’’ 
πλέον είναι ακόμα πιο δύσκολη. Εύχομαι 
να μην είναι και καταστροφική για πολ-
λούς».

Δεν ξαφνιάστηκε με το κίνημα metoo
Μάλιστα, η περίοδος του δεύτερου 

lockdown έμεινε χαραγμένη στην μνήμη 
όλων και εξαιτίας του κινήματος metoo 
που ξέσπασε στο ελληνικό θέατρο. «Δεν 
ξαφνιάστηκα καθόλου», αναφέρει ο Άν-
θιμος αναφορικά για τα όσα καταγγέλθη-
καν εκείνη την περίοδο. « Ίσως θα έπρεπε 
να γίνει κάτι αντίστοιχο σε όλους τους 
χώρους για να ξεκαθαρίσει το τοπίο πα-
ντού. Και μπράβο σε αυτούς τους ανθρώ-
πους, που έστω και κάποια χρόνια μετά, 
βρήκαν το κουράγιο και τη δύναμη να 
καταγγείλουν  τέτοιου είδους  γεγονότα», 
καταλήγει.

*«Covid-9», κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο (εκτός 9/10) , στο θέατρο Σο-
φούλη
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Οι αδελφές Σπανομάρκου συνέθεσαν 
τον « Ύμνο των Σειρήνων»

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥ 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

Po
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Οι διεθνώς διακεκριμένες μουσικοσυνθέ-
τριες Αρετή & Ιωάννα Σπανομάρκου, συνέθεσαν 
έναν πραγματικό ύμνο για τους θαλασσινούς, 
με το αισιόδοξο μήνυμα ελπίδας πως ο καθέ-
νας μας μπορεί να σωθεί από το προσωπικό του 
ναυάγιο.

Το νέο τραγούδι των αδελφών Σπανομάρ-
κου με τίτλο “Ο Ύμνος Των Σειρήνων”  που μο-

λις κυκλοφόρησε μέσα στην γλυκιά νοσταλγία 
του φθινοπώρου, μας προσφέρει έντονα συναι-
σθήματα χαράς, με τον δυναμικό του ρυθμό, 
αλλά και το κελαρυστό μπουζούκι του δεξιοτέ-
χνη Γιώργου Ξενοκώστα. 

Ένα έντεχνο - λαϊκό τραγούδι,  ύμνος για τη 
θάλασσα και τους ναυτικούς, εμπνευσμένο από 
τον μύθο των Σειρήνων και τον γοργόνων που 

μάγευαν και  αποπλανούσαν τους θαλασσινούς, 
μιλάει κατευθείαν στην ψυχή των θαλασσοτα-
ξιδεμένων και βασανισμένων ψυχών. Αποτελεί 
μελοποίηση των στίχων του ποιητή Νικόλα Ρά-
πτη, ο οποίος υπήρξε και ο ίδιος ναυτικός επί 30 
χρόνια, κάτι που αποτυπώνεται στους στίχους 
του. Το θαλασσινό και το μυθικό στοιχείο, κυρι-
αρχούν και στο ιδιαίτερα καλλιτεχνικό εξώφυλ-
λο του single.
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Pinning 
The Media

ΤΑ ΓΟΡΙΛΑΚΙΑ

FLASHBACK

▶ Από την στιγμή που η κοπέλα που έπεσε θύμα επίθεσης 
με βιτριόλι,  Ιωάννα Παλιοσπύρου έκανε την πρώτη της 
δημόσια εμφάνιση για να παραστεί στο πρώτο δικαστήριο 
που αφορούσε στην υπόθεσή της, έπεσαν πάνω της οι δη-
μοσιογράφοι για να εξασφαλίσουν μια «αποκλειστικότητα».  
Δυστυχώς τις αποκλειστικότητες δεν τις είχαν τελικά αληθι-
νοί δημοσιογράφοι, αλλά κάτι παρουσιάστριες πρωινάδικων 
που έδωσαν στην υπόθεση το χρώμα των εκπομπών τους  κι 
αυτό μόνο καλό δεν κάνει σ’ αυτήν την κοπέλα και γενικό-
τερα στην οπτική με την οποία προσεγγίζει την υπόθεση η 
κοινή γνώμη.

▶ Γούστο έχει η Ελεονόρα Μελέτη που δεν κατάλαβε ακόμη 
ότι κάνει άλλο ένα πρωινάδικο και παίρνει το ύφος του δη-
μοσιογράφου για Πούλιτζερ για να κάνει τις πιο κοινότυπες 
ερωτήσεις που μπορεί να φανταστεί κανείς στους life-style 
καλεσμένους της.  Και περιμένει με αγωνία τις επίσης κοινό-
τυπες απαντήσεις τους λες κι από αυτές εξαρτάται το μέλλον 
της χώρας, μη σου πω και του πλανήτη.

▶ Intellectuelle προφίλ επιχειρεί να κτίσει και η Κατερίνα 
Καινούριου που αφού προμοτάρισε καλά – καλά τα απαρά-
δεκτα πλάνα από το Big Brother με ένα ζευγάρι που ερω-
τοτροπεί μπροστά στις κάμερες, φιλοξένησε και την θετική 
άποψη του μπαμπά του αγοριού, μετά καταδίκασε και έκανε 
την σύγκριση με τους νέους που σπουδάζουν, κοπιάζουν για 
τη ζωή και δεν παίρνουν μέρος σε ριάλιτι.  Γελάσαμε πρωι-
νιάτικα γιατί, Κατερίνα μου, αν δεν εγκρίνεις, δεν το δείχνεις 
στην εκπομπή σου.  Κι αν παρ’ όλα αυτά υποχρεώνεσαι να το 
δείξεις, αλλά εξακολουθείς να ενίστασαι, απλώς παραιτείσαι.  
Όλα τα άλλα είναι υποκριτικά.

▶ Και κάπως έτσι μπερδεύονται οι ρόλοι όταν οι πρωινα-
τζούδες θέλουν να κτίσουν ενημερωτικό προφίλ και οι 
«έγκριτοι» του ενημερωτικού θέλουν να γίνουν ανάλαφροι 
και ψυχαγωγικοί χωρίς να έχουν το χιούμορ και το ταμπερα-
μέντο να το στηρίξουν και γίνονται απλώς γελοίοι.  Χαιρετί-
σματα στον ΣΚΑΪ.

▶ Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που «παράγει» 
περισσότερα ταλέντα απ’ όσα μπορεί να αξιοποιήσει.  Γι’ αυτό 
προκαλούν έκπληξη τα τόσα talent shows που μοναδικό 
στόχο έχουν την κάλυψη τηλεοπτικού χρόνου και μόνο, δη-
μιουργώντας στους συμμετέχοντες φρούδες ελπίδες ότι κάτι 
μπορούν να κάνουν με το ταλέντο τους σε περίπτωση που 
διακριθούν.  Τα περισσότερα από αυτά δε (όπως το GNTM και 
κάποια από τα μαγειρικής) είναι απλώς άλλοθι για σκληρό 
ριάλιτι.  Που και από τον τίτλο τους καταλαβαίνεις την μαται-
ότητα της ύπαρξής τους.  Δηλαδή Greece’s Next Top Model.
Που όπως κι αν το δεις οι λέξεις  «Ελλάδα» και «Top 
Model», δεν χωράνε με τίποτε στην ίδια πρόταση… Όσο για 
την λέξη «next»… δείξτε μας ένα από τα προηγούμενα, για 
να καταλάβουμε τι εννοείτε.

«Τα Γορι-
λάκια» κλείνουν δύο δεκαετίες ζωής! Ταυτόσημα της γεύσης και της ποιότητας, έχουν μεγαλώσει ήδη δυο γενιές 
Θεσσαλονικών, χτίζοντας μια γευστική παράδοση που απλώνει τη φήμη της σε όλη την πόλη, συγκεντρώνοντας 
φανατικούς φίλους που την αγκαλιάζουν με την εμπιστοσύνη τους. Δύο δεκαετίες ζωής, αγάπης για την ποιότητα 
και την σωστή εξυπηρέτηση!Ο πιο αγαπημένος χώρος συνώνυμος με τις κορυφαίες γεύσεις στην Θεσσαλονίκη! 
Διεύθ. Αμφιπόλεως 40,Κάτω Τούμπα. #DikaseTinPeina μέσω app/website και κέρδισε έκπτωση 15%. Κατέ-
βασε το app  http://onelink.to/p3v8j6 Μπες στο website  https://tagorilakia.gr/ Kάλεσε στο  231 094 1941

Ψάχνοντας τα αρχεία μου πέφτω 
στην συγκεκριμένη φωτογρα-
φία που μου έφερε στο μυαλό 
χίλιες δύο ωραίες στιγμές και 

καταστάσεις που δυστυχώς δεν 
πρόκειται να ξαναζήσουμε.Κα-
λοκαιρινές ΧΑΝΤΡΕΣ εκεί όπου 

βρίσκεται σήμερα το APOLLONIA 
και η εποχή μου μεσουρανούσε 
στην διασκέδαση ο επιχειρημα-
τίας Λάκης Ραπτάκης.Εκεί όπου 
καθημερινά γινόταν ‘μάχη΄ για 
τα μπροστινά τραπέζια και όχι 

μόνον.Στο ένα τραπέζι ο Γργόρης 
Βαλτινός με τον Λευτέρη Μαρό-

γλου και τον σχεδιαστή Κωνστα-
ντίνο και στο άλλο ο αξέχαστος 

Σάκης Μπουλάς με τον Γιάννη 
Ζουγανέλη και όλο το θεατρικό 

team τους με πρωταγωνιστή 
–ποιον άλλον- τον Δημήτρη 

Χρυσοχοίδη.
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Σοφία Μουτίδου “Το 
ασήκωτο βάρος της 

Ελλάδας” στο Θέατρο 
Βεργίνα

To Flea Market Thessaloni-
ki επιστρέφει στην ΔΕΘ

Γιάννης Κατινάκης 
«Μεγάλη Κατίνα» στο 

Block 33 Garden

Μίκης Θεοδωράκης 
«Όμορφη Πόλη» στο 

Θέατρο Δάσους

Novel 729 live στην 
Θεσσαλονίκη

Τη νέα stand up παράσταση που γράφει και εκτε-
λεί η Σοφία Μουτίδου, θα παρουσιάσει στις 25 
Σεπτεβρίου, στο Regency Casino Thessaloniki- 
Θέατρο Βργίνα. Ζωντανή ζωντανά κι όχι σε live 
streaming. Η Σοφία Μουτίδου με το αστείρευτο 
χιούμορ της θα δώσει απαντήσεις σε «καίρια ζη-
τήματα» που απασχολούν την κοινωνία, κάποια 
από τα οποία είναι: Γιατί η Ελλάδα είναι σημα-
ντική; Έχει στ’ αλήθεια ορυκτό πλούτο ή απλά 
καλά σουβλάκια; Γιατί η Ελλάδα ταραχτήκε 
τόσο από τα παραπανίσια κιλά της Παπαρίζου;  
Και γιατί δεν έχει ταραχτεί με του Αρναούτογλου; 
- Η κοπελιά που δεν της αρέσουν οι τριχωτές 
κοπέλες, μήπως απλά δουλεύει σε αποτριχω-
τικό κέντρο;  Οι Έλληνες μήπως έχουμε εθνι-
κή άνοια; Το χρυσόψαρο είναι όντως ελληνικό 
γέννημα θρέμα; Πόσες κοινωνικές τάξεις έχει 
στα αλήθεια η χώρα μας; Το stand up δε ρωτάει 
απλά, έχει και τις απαντήσεις. 

Η ομάδα του Flea Market Thessaloniki επιστρέ-
φει με το μεγαλύτερο Flea Market & Street Food 
για το 2021 κι έπειτα από απουσία σχεδόν 1,5 
χρόνου. Όπως ακριβώς πριν 5 χρόνια, έτσι και 
φέτος, το Σάββατο 25 & την Κυριακή 26 Σε-
πτεμβρίου, η Θεσσαλονίκη υποδέχεται το FLEA 
Market & Street Food / by Upnloud! Το Flea 
Market Thessaloniki έρχεται για 2 ημέρες στον 
εμβληματικό προαύλιο χώρο της Διεθνούς Εκ-
θέσεως Θεσσαλονίκης, κάτω από το περίφημο 
Τόξο (είσοδος Αγγελάκη με Τσιμισκή)! Το Flea 
Market Thessaloniki θα περιλαμβάνει αγορά 
με δίσκους, ρούχα, υποδήματα, κατασκευές, 
ηλεκτρικές συσκευές, έργα τέχνης, παιχνίδια, 
κοσμήματα, δημιουργίες, βιολογικά προιόντα, 
street food επιλογές από γνωστές επιχειρήσεις 
της πόλης, μουσική από DJs και ραδιοφωνικούς 
παραγωγούς του 1055ROCK και μπαρ με ροφή-
ματα και coctails.

Ο Γιάννης Κατινάκης δηλώνει περήφα-
να «λίγο ηθοποιός, λίγο κωμικός, λίγο 
σαμπουάν και λίγο μαλακτικό». Είναι 
το next big thing της κωμωδίας, κάνει 
θραύση στα social media και μετά την 
πρώτη του παράσταση, το «Άι σιχτίρ 
μαντάμ» (που το ’φαγε η μαγμάγκα 
της καραντίνας), έβαψε μαλλί, έγραψε 
φρέσκο υλικό και σκάει στη σκηνή την 
Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου για να κράξει 
όσα τον ενοχλούν. Δηλαδή τα πάντα. 
Τους γκόμενους που δεν απαντάνε. Τους 
γκόμενους που απαντάνε αλλά δεν τους 
απαντάει εκείνος με τις βλακείες που 
λένε. Το κεφάλαιο dating apps που είναι 
σκέτη παράνοια, αλλά και τα κανονικά 
ραντεβού, τα απρόοπτα στα κλαμπ, τα 
λάθη στο σεξ όπως και κάθε απέλπιδα 
προσπάθεια να γνωρίσεις έναν φυσιο-
λογικό άνθρωπο στις μέρες μας για να 
συνεννοηθείς. Φταίει η εποχή; Μήπως 
φταίμε εμείς οι ίδιοι τελικά; Και σαν να 
μην έφταναν όλα αυτά, να ‘χεις και τους 
ομοφοβικούς παντελονάτους να σε 
βομβαρδίζουν κάθε λίγο με τη συμπε-
ριφορά και τις ηλίθιες ερωτήσεις τους: 
Δηλαδή, εσείς πώς κάνετε σεξ; Έχεις 
δοκιμάσει να πας με γυναίκα και δεν σ’ 
άρεσε; Πώς το κατάλαβες ότι είσαι γκέι; 
Άμα πια! «Δεν μπορώ, γερνάω!». Ένα 
απολαυστικό comedy show με τσου-
χτερές αλήθειες για τη ζωή ενός γκέι 
ατόμου, τη μοναξιά στις μέρες μας και τη 
βλακεία που μας περιβάλλει. 

Η «Όμορφη Πόλη» η τελευταία θεατρική – 
μουσική παράσταση του Μίκη Θεοδωράκη σε 
απόδοση-σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη, η θεα-
τρική – μουσική υπερπαραγωγή, που υμνήθηκε 
από κοινό και κριτικούς, επιστρέφει για λίγες 
παραστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή 
την φορά ως τιμητικό αφιέρωμα στον οικουμε-
νικό μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, το θέα-
τρο δίνει και πάλι το παρόν και μας ταξιδεύει στο 
μαγικό κόσμο της τέχνης με την θεατρική - μου-
σική παράσταση που όλοι αγαπήσαμε. Ας γίνου-
με λοιπόν όλοι συνταξιδιώτες στην παράσταση 
στην Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Δάσους στις 27 
Σεπτεμβρίου, μέσα από τους στίχους, τη δια-
χρονική μουσική και την ποίηση του Μίκη Θε-
οδωράκη, απολαμβάνοντας τη μοναδική μου-
σικοθεατρική υπερπαραγωγή «Όμορφη Πόλη» 
που επιστρέφει με ανανεωμένο κάστ και τους 
δημοφιλείς λαϊκούς ερμηνευτές Γλυκερία και 
Δημήτρη Μπάση για λίγες μόνο παραστάσεις.

Ο καλλιτέχνης της ραπ μουσικής, Novel 729 θα 
βρεθεί στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 30 Σεπτεμ-
βρίου στο Ανοιχτό Θέατρο Συκεών, για μια ζω-
ντανή εμφάνιση τραγουδώντας τις επιτυχίες του 
κάποιες από τις οποίες είναι το «Καταφύγιο», 
«Απομόνωση», «Όλο φεύγω»και το νέο του 
κομμάτι  «Ένα μέλλον για εμάς». Μαζί του στη 
σκηνή θα είναι ο Lobo και στα decks ο παραγω-
γός των «Λόγος Τιμής» Sativa.

Επιμέλεια: 
Αγγελική
Κριαρίδου
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«Ποια κανονικότητα;». Με αυτό το ερώ-
τημα το φετινό Thessaloniki Pride θέτει έναν 
σημαντικό προβληματισμό όσον αφορά την 
κοινωνία στην οποία καλούνται να επιστρέ-
ψουν και τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, μετά τους περι-
ορισμούς που επέβαλλε ο κορονοϊός. Μια 
κοινωνία που και πριν τον εγκλεισμό λόγω 
των lockdown, ήταν γεμάτη από ρατσισμό, 
διακρίσεις, βία και αποκλεισμούς απέναντι 
στα άτομα της κοινότητας. 

«Η κανονικότητα είναι μια λέξη που 
χρησιμοποιούσαμε και πριν την πανδημία 
ώστε να καταδείξουμε ότι δεν μας χωράει 
όλους», εξηγεί στην Karfitsa o Εκπρόσωπος 
του Thessaloniki Pride – Φεστιβάλ Υπερη-
φάνειας Θεσσαλονίκης, Απόστολος Καρα-
μπαΐρης. «Σαφώς και θέλουμε να φύγει η 
πανδημία και να επιστρέψουμε σε ρυθμούς 
ζωής προ κορονοϊού, όμως η ζωή πριν τα 
lockdown είχε αποκλεισμούς και διακρί-
σεις. Εμείς θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε 
αυτή την κρίση που βιώνουμε συνολικά για 
να περάσουμε σε ένα μέλλον καλύτερο και 
να μην γυρίσουμε πάλι στα ίδια», συμπλη-
ρώνει.

Αυτό δεν είναι ελευθερία
Ο αναγκαστικός εγκλεισμός με την κα-

ραντίνα έδωσε την ευκαιρία σε όλο τον κό-
σμο να καταλάβει τους περιορισμούς που 
βιώνει ένα ΛΟΑΤΚΙ άτομο. «Αρκετοί λένε την 
κλασική ατάκα ‘’δεν με πειράζει αν είναι κα-

νείς γκέι, λεσβία, τρανς, απλά ό,τι κάνει να 
το κάνει στο σπίτι του’’. Τώρα λοιπόν με τα 
lockdown όλοι κατάλαβαν ότι η ζωή μέσα 
σε τέσσερις τοίχους δεν είναι ελευθερία. 
Οπότε τώρα που το βιώσαν όλοι μπορούν 
να έχουν λίγη παραπάνω ενσυναίσθηση 
και να καταλάβουν εμάς και πώς είναι να 
μην μπορούμε να εκφραστούμε ελεύθερα 
οπουδήποτε και κυρίως σε δημόσιο χώρο», 
επισημαίνει ο Απ.Καραμπαΐρης.

Πόσο επηρεάστηκε η ΛΟΑΤΚΙ 
κοινότητα μέσα στην πανδημία
Μέσα σε μια κρίση, όπως εν προκειμέ-

νω της πανδημίας, η ευαλωτότητα κάποιων 
ομάδων, για παράδειγμα των ΛΟΑΤΚΙ αυξά-
νεται. Όπως σημειώνει ο κ.Καραμπαΐρης, 
πολλά άτομα που δεν είχαν την οικονομική 
ανεξαρτησία αναγκάστηκαν να επιστρέψουν 
στα πατρικά τους σπίτια, όπου όμως δεν 
είναι πάντα φιλικά για αυτά. «Ακόμη περισ-
σότερο τα τρανς άτομα που τα περισσότερα 
εξαναγκάζονται στην σεξεργασία και μέσα 
στην πανδημία δεν μπορούσαν να δουλέ-
ψουν. Μάλιστα, λόγω του κοινωνικού στίγ-
ματος δεν έχουν νόμιμη δουλειά, δηλαδή 
εργάζονται ανασφάλιστα και για αυτό δεν 
δικαιούνταν το έκτακτο επίδομα», λέει ο 
ίδιος. 

Το τηλεφωνικό κέντρο του Thessaloniki 
Pride στην διάρκεια της καραντίνας δέχθηκε 
αρκετές κλήσεις από τρανς άτομα που δεν 

μπορούσαν να επιβιώσουν οικονομικά. Ο 
Απ.Καραμπαΐρης θυμάται χαρακτηριστικά 
την περίπτωση μιας τρανς γυναίκας από την 
Ξάνθη, η οποία έχει επιλέξει να μένει στην 
επαρχία παρά τις όποιες δυσκολίες. «Η γυ-
ναίκα αυτή είχε ανοίξει ένα μαγαζί, όμως 
λόγω της πανδημίας αναγκάστηκε να το 
κλείσει. Όταν το μάθαμε μαζέψαμε κάποια 
λεφτά και της τα στείλαμε. Έτσι κατάφερε 
να ανοίξει ξανά την επιχείρηση της», περι-
γράφει.

Το «11528» (ξανά) δίπλα σου
Παρότι οι γραμμές ψυχολογικής στήρι-

ξης και οι κλήσεις προς αυτές είχαν αυξηθεί 
κατά την διάρκεια των lockdown η γραμμή 
«11528» για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα λόγω 
οικονομικών δυσκολιών αναγκάστηκε να 
κλείσει. «Εκείνη την περίοδο είχαμε δεχθεί 
αρκετές κλήσεις από άτομα που δεν μπο-
ρούσαν να βρουν την γραμμή ψυχολογικής 
υποστήριξης. Κάποια βαριά περιστατικά τα 
ανέλαβαν εθελοντικά οι ψυχολόγοι που 
δούλευαν παλαιότερα, όμως το σύνολο 
των κλήσεων δεν υπήρχε η δυνατότητα να 
εξυπηρετηθεί», αναφέρει ο εκπρόσωπος 
του Thessaloniki Pride. Ωστόσο πρόσφατα 
βρέθηκαν οικονομικοί πόροι και επαναλει-
τουργεί.

 Στόχος: Περισσότερη ορατότητα 
Μετά το πέρας του φετινού Pride, που 

μεταφέρθηκε τον Σεπτέμβριο από τον κα-
θιερωμένο μήνα του τον Ιούνιο, οι διορ-
γανωτές θέλουν να κρατήσουν τις καλές 
πρακτικές που τους έμαθε η διαχείριση και 
η οργάνωση ενός τόσο μεγάλου event εν 
μέσω δυσκολιών. Οι εναλλακτικές μορφές 
στις οποίες αναγκάστηκαν να προσαρμο-
στούν λόγω της πανδημίας, όπως για παρά-
δειγμα η χρήση του διαδικτύου για κάποιες 
εκδηλώσεις, έκαναν το Thessaloniki Pride 
να φτάσει σε περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης. 
«Άτομα από την επαρχία που δεν έχουν την 
δυνατότητα να επισκεφθούν την πόλη, μπό-
ρεσαν online να έρθουν με αυτόν τον τρόπο 
πιο κοντά μας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν 
μάθαμε ότι για να ‘’πιάσουμε’’ ένα μεγαλύ-
τερο κοινό που μπορεί να έχει και μεγαλύτε-
ρη ανάγκη επαφής με την διοργάνωση αυτή 
θα πρέπει να έχουμε και άλλες μορφές», 
σημειώνει ο κ.Καραμπαΐρης.

(φωτογραφίες Γιώργος Αλεξάκης)
*25 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, Πορεία 

Υπερηφάνειας στο κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης

Φιλίππα Βλαστού

Η ζωή μέσα σε τέσσερις τοίχους 
δεν είναι ελευθερία

ΤΑ ΛΟΑΤΚΙ 
ΑΤΟΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ 

«ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ» 
ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ 
ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΛΟΓΩ 

ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Αρχικά τα σχετικά με τον ορισμό,τις 
ώρες,τις απαγορεύσεις και την τέλεση της 
ποινικά κολάσιμης πράξεως της διατάραξης 
της κοινής ησυχίας προβλέπονται ήδη από την 
αστυνομική διάταξη 3/1996.Όσον αφορά τις 
ώρες της κοινής ησυχίας αυτές έχουν ως εξής:

Kατά τη θερινή περίοδο δηλαδή απο 01 
Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου οι ώρες κοινής 
ησυχίας είναι 15:00-17:30 και 23:00-07:30 
ενώ τη χειμερινή περίοδο δηλαδή από 01 
Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου αυτές είναι από 
15:30-17:30 και 22:00-07:30.Στις προανα-
φερθείσες ώρες ισχύει μια σειρά από απαγο-
ρεύσεις:απαγορεύονται δηλαδή ενέργειες που 
προξενούν θόρυβο (εκτός αν υπάρχει σχετική 
άδεια του διοικητή του αρμόδιου Αστυνομικού 
Τμήματος),οι εργασίες, η δυνατή ένταση σε τη-
λεοράσεις, ραδιόφωνα, οι φωνασκίες, η φόρ-
τωση-εκφόρτωση εμπορευμάτων, η χρήση 
σειρήνων χωρίς να συντρέχει λόγος έκτακτης 
ανάγκης κ.τ.λ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι πέραν των απαγο-
ρεύσεων που ισχύουν για τις προαναφερθείσες 
ώρες υπάρχουν και απαγορεύσεις που ισχύουν 
όλο το 24ωρο: λόγου χάρη το ποδόσφαιρο 
και τα αθλήματα σε κοινόχρηστους χώρους 
που προξενούν θόρυβο, οι εκφωνήσεις των 
μικροπωλητών, ενώ επιβάλλεται σε ιδιοκτή-
τες κατοικίδιων να λαμβάνουν μέτρα ώστε 
να μην ενοχλούν τα κατοικίδια καθως και σε 
ιδιοκτήτες μουσικών κέντρων να λαμβάνουν 
καθε πρόσφορο μέσο για ύπαρξη ηχομόνωσης 
κ.ο.κ.

Μέχρι πρότινος (δηλαδή έως την 1η Ιουλί-
ου 2019)η διατάραξη κοινής ησυχίας θεωρού-
νταν πταίσμα και οι παραβάτες τιμωρούνταν με 
φυλάκιση έως 5 μήνες ή χρηματική ποινή έως 
150 ημερήσιες μονάδες (αρθρο 12 παράγρα-
φος 6 Ν1481/1984).

Με το άρθρο 468 του νέου Ποινικού Κώ-
δικα που κυρώθηκε με το νόμο 4619/2019 τα 
πταίσματα καταργήθηκαν,ενώ με το άρθρο 10 
του ν. 4637/2019 όλες οι παραβάσεις των προ-
εδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 1 περί-
πτωση α΄ του άρθρου 12 του ν. 1481/1984 και 
των αστυνομικών διατάξεων της παραγράφου 
3 εδάφιο β΄ του ίδιου άρθρου τιμωρούνται με 
φυλάκιση έως πέντε μηνών ή χρηματική ποι-
νή έως 150 ημερήσιες μονάδες, ενώ πλέον το 
αδίκημα έχει αναχθεί σε πλημμέλημα ούτως 
ώστε να βεβαιώνεται η εκάστοτε παράβαση 
από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα.

*Η Τζίνα Αλεξάκη είναι δικηγόρος Αθηνών

100 ΧΡΟΝΙΑ Χ.Α.Ν.Θ. Η Χριστιανική Αδελφότητα Νέων (YMCA) είναι ο πιο ιστορικός και πολυπληθής 
παγκόσμιος οργανισμός νέων που ιδρύθηκε το 1844 στο Λονδίνο. Σήμερα εδρεύει στη Γενεύη με 58 
εκατ. μέλη παράγοντας εθελοντικό έργο σε 119 χώρες όλου του κόσμου. Στη Θεσσαλονίκη, η Χ.Α.Ν.Θ. 
ιδρύθηκε το 1921 από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γεννάδιο και τον τότε Νομάρχη Νίκο Παρασκευ-
όπουλο. Ως αγαθοεργό, κοινωφελές και μη κερδοσκοπικό σωματείο, μέσω του Εθνικού Συμβούλιου 
ΧΑΝ Ελλάδος αποτελεί μέλος της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας Χριστιανικής Αδελφότητας Νέων, επιτε-
λώντας αδιάλειπτα ένα σημαντικότατο αθλητικό, επιμορφωτικό και πολιτιστικό έργο. Με το μήνυμα: « 
100 χρόνια ΧΑΝΘ ένα με την πόλη - ΧΑΝΘ ένα με σένα» ξεκίνησε σειρά εορταστικών εκδηλώσεων, που 
θα ολοκληρωθούν έως τα τέλη της χρονιάς. Φωτίστηκε ο νυχτερινός ουρανός της Θεσσαλονίκης με 
πυροτεχνήματα για την επέτειο του εορτασμού των εκατό χρόνων σε μια κατάμεστη από κόσμο πλατεία, 
στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, αλλά και στην καρδιά μας, αφού γενιές και γενιές έζησαν, ανδρώθηκαν 
και μεγάλωσαν, εδώ στην ιστορική Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης. 

Εδώ ξεκίνησε το μπάσκετ στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας ονόματα – θρύλους που άφησαν εποχή, 
όπως ο Μίμης Τσικίνας, ο Τάκης Ταλιαδώρος, ο αξέχαστος προπονητής Λάκης Τζάβας, ο Αλεξανδρίδης 
και τόσοι άλλοι. Μεγάλα ονόματα – μεγάλες στιγμές στην άρση βαρών, στον στίβο, στην κολύμβηση και 
σε όλα τα αθλήματα, ταυτόχρονα με μια εξ ίσου σημαντική προσφορά στον πολιτισμό, στον εθελοντισμό 
και στην κοινωνική προσφορά. 

Την περίοδο 1973 - 75 στα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας μου, είχα τη χαρά και την τιμή να μαθη-
τεύσω στη ΧΑΝΘ ως υπεύθυνος του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και στη συνέχεια ως υπεύθυνος του 
Τμήματος Νέων. Με αφορμή τον εορτασμό ενός αιώνα αδιάλειπτης κοινωνικής προσφοράς στη Θεσσα-
λονίκη, καταθέτω κι εγώ τις δικές μου αναμνήσεις, μικρές και μεγάλες στιγμές δημιουργίας στη ΧΑΝΘ 
κάτω από το ιδρυτικό της τρίπτυχο «Ψυχή – Πνεύμα – Σώμα». Τα «Νέα της ΧΑΝΘ» ήταν η πρώτη μου 
εργασία εκείνα τα χρόνια, ένα τετρασέλιδο μικρού σχήματος, που παρουσίαζε τις δράσεις και τα προ-
γράμματα της ΧΑΝΘ. Τυπώνονταν στο τυπογραφείο του Τριανταφύλλου στο Βυζάντιο της Θεσσαλονίκης, 
με λινοτυπία και φωτογραφικά κλισέ από το τσιγγογραφείο του Κορακάκη, Για τις καθημερινές ανακοι-
νώσεις, τις προσκλήσεις και τα φεϋγ-βολάν σχεδιάζαμε με γραφίδες πάνω σε μεμβράνες και μετά τη 
δουλειά της αναπαραγωγής σε αντίτυπα αναλάμβανε ο πολύγραφος, που πολύ συχνά «ξερνούσε» τη 
μελάνη πάνω μας…

Εκείνα τα χρόνια, είχαμε δίπλα μας, έναν διορατικό και άξιο γενικό διευθυντή τον αείμνηστο Μίμη 
Τσικίνα, παλιό βετεράνο αθλητή του μπάσκετ της ΧΑΝΘ που διέκρινε πάντα με σοφία και σύνεση τον 
παλμό της εποχής, δίνοντας χώρο στους νέους να εκφραστούν και να δημιουργήσουν. Στο πλαίσιο αυτό, 
αναλαμβάνοντας το Τμήμα Νέων ξεκίνησα τη σειρά των εκδηλώσεων «Μουσικό βραδινό στη πόλη» πα-
ρουσιάζοντας «ζωντανά» τα δημοφιλέστερα ποπ και ροκ συγκροτήματα της νεολαίας, όπως οι «Άπ-Τά-
ϊτ», οι Μακεδονομάχοι (Locomotion), οι Πελόμα Μποκιού και δεκάδες ακόμη νεανικά συγκροτήματα. 
Κατάμεστη από νεολαία η αίθουσα εκδηλώσεων της ΧΑΝΘ δεν στάθηκε ικανή να αντέξει την πίεση της 
μεγάλης κοσμοσσυροής κι έτσι φτάσαμε στο «1ο Ελεύθερο Ροκ Φεστιβάλ στην Ελλάδα» που πραγμα-
τοποιήθηκε στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ της ΧΑΝΘ παρουσία 3.500 θεατών κάθε βράδυ για τέσσερεις 
συνεχείς ημέρες. Διαγωνίστηκαν 25 μουσικά συγκροτήματα και η Κριτική Επιτροπή του φεστιβάλ υπό 
την προεδρία του μουσικοσυνθέτη Μενέλαου Σπάθη έδωσε το πρώτο βραβείο στο συγκρότημα «Four 
Sound Daimont».

Oι «Διαβάτες» ήταν το φωνητικό συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1973 μέσα στη ΧΑΝΘ με τους 
Αδελφούς Πρατσινάκη, τον Γιώτη Πάγκαλα κ.α. μια εξαιρετική μπάντα που έκανε το ντεπούτο της μπρο-
στά σε 8.000 θεατές σε μια μεγάλη συναυλία στο Παλαί ντε Σπορ.  Άλλες σημαντικές εκδηλώσεις εκείνης 
της περιόδου ήταν: Η Εβδομάδα Λόεδου Βύρωνα με διαλέξεις, ποιητικές βραδιές και εκθέσεις φωτο-
γραφικών ντοκουμέντων, η νοσταλγική βραδιά αφιερωμένη στον «Τελευταίο λατερνίστα της Θεσσα-
λονίκης», ο πανελλήνιος λογοτεχνικός διαγωνισμός νέων δημιουργών υπό την διεύθυνση του Ντίνου 
Χριστιανόπουλου και της Ζωής Καρέλη, η συγκέντρωση «Δεμάτων Αγάπης» με ρουχισμό και τρόφιμα για 
τους Κυπρίους αδελφούς μας μετά την εισβολή του Αττίλα, η δημιουργία τμημάτων δημοσιογραφίας, λο-
γοτεχνίας, ζωγραφικής και μουσικής υπό τη διεύθυνση κορυφαίων και καταξιωμένων Θεσσαλονικέων.  

Ένα με τον άνθρωπο. Ένα με την πόλη. Ένα με την κοινωνία και τη νεολαία. Εκατό χρόνια ΧΑΝΘ. 
Χρόνια πολλά κύριε πρόεδρε Γιάννη Σωσσίδη και σε όλους όσους εργάζονται για την επιτυχία όλων των 
εκδηλώσεων.

Διατάραξη κοινής ησυχίας

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

Επιχειρηματικό  βοριαδάκι...

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Ο  Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Ποιες υποθέσεις είναι πιο δύσκολες για έναν 
μάχιμο δικηγόρο; Αυτές που έχουν ανθρώπινο πόνο. 
Υπήρξαν στιγμές που λύγισα. 

Ως εκπρόσωπος των δανειοληπτών τι συμβου-
λή δίνετε για τα «κόκκινα» δάνεια;  Να γίνει όσο 
πιο σύντομα μπορεί ρύθμιση... Ό,τι αφήνεις σε αφή-
νει και η τελευταία στιγμή είναι πάντοτε η χειρότερη 
σ’ αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχουν δανειολήπτες 
που θα μπορούσαν να είχαν διασώσει τα πάντα, εάν 
δεν είχαν παρατήσει την υπόθεσή τους.

Γιατί θελήσατε να εμπλακείτε με την πολιτική; 
Με την δικηγορία, θέλοντας και μη, ζεις την καθημε-
ρινότητα της κοινωνίας. Βλέπεις τί λειτουργεί σωστά 
και τί λάθος, πού φταίει ο νόμος και πού η κοινωνία. 
Όλο αυτό σε συνεπαίρνει. Σκέφτεσαι πώς θα μπο-
ρούσα να το διορθώσω. Και ένας τρόπος είναι και η 
πολιτική.

Αν ήσασταν βουλευτής για ποιο θέμα της πόλης 
θα χτυπούσατε το χέρι στο τραπέζι; Σίγουρα για την 
ανεργία, την εγκληματικότητα, το κυκλοφοριακό.

Τρία ναι και τρία όχι για τη ζωή… Ναι στην πίστη, 
στην αγάπη και στην ελπίδα. Όχι στην απελπισία, το 
άγχος και τον φόβο.

Τι είναι η θρησκεία για εσάς; Πιστεύω ότι η θρη-
σκεία μας δίδει πλήρεις απαντήσεις στην προσέγγιση 
του Θεού και στην επικοινωνία με Αυτόν. Είναι πλή-
ρως ολοκληρωμένη και εάν έχεις βιωματικές, κυρί-
ως, εμπειρίες, τότε βρίσκεις απάντηση σε κάθε ερώ-
τημα που σε βασανίζει και λύση σε κάθε πρόβλημα.

Δικηγορία, πολιτική, οικογένεια. Βγαίνει η «εξί-
σωση»; Αν αφιερώνεις τον χρόνο που πρέπει στο 
καθένα, βγαίνει... Βέβαια, όπως σε όλες τις εξισώσεις 
θα πρέπει να βρίσκεις τον άγνωστο Χ, και αυτός είναι 
οι άνθρωποι που έχεις δίπλα σου. Δόξα τω Θεώ, σε 
όλα πιστεύω ότι ο Χ δεν είναι πλέον άγνωστος.

Τι κληρονόμησε ο γιος από τον μπαμπά του; Σί-
γουρα το πείσμα του… Ελπίζω να του βγει σε καλό.

Αγαπημένη ασχολία που σας «γεμίζει»… Η 
μουσική και η ανάγνωση βιβλίων. Παίζω πιάνο και 
μου αρέσει να διαβάζω κυρίως φιλοσοφία, πατερική 
θεολογία και βιβλία γεωπολιτικής και έξυπνης σκέ-
ψης (think tank).

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

Ο Νίκος Καραγιαννακίδης είναι δικηγόρος. Τον χαρακτηρίζουν «Ρομπέν των Δανειοληπτών» καθώς βοήθησε άπειρους ως νομικός εκπρόσωπος του Συλλόγου 
Δανειοληπτών Β. Έλλάδος. Πολιτευτής με τη ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης, σύζυγος, πατέρας ενός αγοριού, άνθρωπος χαμηλών τόνων που όμως δεν «μασάει» τα λόγια 

του όταν παλεύει για το δίκαιο.

Νίκος Καραγιαννακίδης
Ο... Ρομπέν των Δανειοληπτών

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 

Ζώντας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης νιώθετε 
ρεπόρτερ και ακούτε τον κόσμο; Αυτός είναι ένας 
λόγος που μου αρέσει ακόμη περισσότερο η ενασχό-
ληση με την πολιτική. Καθημερινά στους πρωινούς 
καφέδες πριν την εργασία, σε όλες τις παρέες που 

βρίσκομαι συζητάμε για τα προβλήματα της πόλης 
και της χώρας. Εκεί παράγεται πολιτική και αντιλαμ-
βάνεσαι πώς βλέπει η κοινωνία την καθημερινότητα. 
Τα άλλα είναι κρυστάλλινα παλάτια.
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Ο ΠΑΡΙΣ ΜΠΙΛΛΙΑΣ 
ΜΙΛΗΣΕ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ 
KARFITSA ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΓΕΡΣΗΣ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΤΟΥ ΑΡΗ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

Για περισσότερους από έξι μήνες μια ομάδα εργασίας με επικεφαλής τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών 
και Δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας, Πάρι Μπίλλια, έτρεξε κάτω από άκρα μυστικότητα το project δημι-
ουργίας του νέου γηπέδου για τον Άρη στην περιοχή του αεροδρομίου. 

Ένα όνειρο πολλών ετών για τους 
απανταχού φίλους του συλλόγου της 
Θεσσαλονίκης που βλέπουν μετά και 
τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, 
Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ να ζω-
ντανεύει και να μοιάζει έτοιμο να μπει 
σε φάση υλοποίησής του. Βέβαια, για 
να συμβεί αυτό, απαιτούνται ακόμα 
πολλά βήματα, όμως το πρώτο και βα-
σικό έγινε, οι προϋποθέσεις υπάρχουν 
και οι εξελίξεις είναι πολύ πιθανόν να 
«τρέξουν» άμεσα. Ο Πάρις Μπίλλιας, 
μίλησε αποκλειστικά στην εφημερίδα 
«Karfitsa» για το όλο πλάνο, τον σχε-
διασμό και τις κινήσεις που αναμένεται 

να γίνουν το προσεχές διάστημα, ώστε 
να γίνουν τα βήματα που απαιτούνται 
για να προχωρήσει ένα έργο που θα 
δώσει πνοή συνολικά στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης. 

ΠΩΣ «ΕΠΕΣΕ» 
Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 
«Η όλη διαδικασία ξεκίνησε πριν 

από περίπου έξι μήνες. Η πρώτη μας 
σκέψη για να ξεκινήσουμε την αναζή-
τηση αυτή ήταν η αγωνία και η αμφι-
βολία που είχαμε για το κατά πόσο θα 
μπορέσει ο Άρης να φτιάξει ένα γήπεδο 
30.000 θέσεων προδιαγραφών UEFA 

στη θέση του ήδη υπάρχοντος. Γνωρί-
ζοντας τα δεδομένα που υπάρχουν σε 
όλη την Ευρώπη είναι αδύνατον σε μία 
έκταση 23 στρεμμάτων να καταφέρεις 
να φτιάξεις γήπεδο. Το δεύτερο κρα-
τούμενο ήταν πως αν επιχειρήσεις σε 
ένα πυκνοδομημένο αστικό ιστό ένα 
γήπεδο το μόνο που θα καταφέρεις 
είναι να δημιουργήσεις περισσότερες 
αντιδράσεις». Στη συνέχεια της κου-
βέντας μας ο κ. Μπίλλιας, αναφέρ-
θηκε στο πώς έπεσε στο τραπέζι η 
έκταση του ΟΑΕΔ συνολικού εμβαδού 
170 τμ που βρίσκεται στην περιοχή 
της Γεωργικής Σχολής. «Κάναμε μία 

«Στα 70 εκ. το κόστος κατασκευής 
του νέου γηπέδου!»

Συνέντευξη 
στον Θωμά Μίχο
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πολύ μεγάλη έρευνα για να δούμε 
αν υπάρχουν διαθέσιμα αγροτεμάχια 
που να καλύπτουν τις ανάγκες που 
χρειάζονται για ένα τόσο μεγάλο έργο. 
Βρήκαμε το αγροτεμάχιο του ΟΑΕΔ, 
περίπου 170 στρεμμάτων, το οποίο 
πληροί τις προδιαγραφές του πολεο-
δομικού σχεδίου», είπε και πρόσθεσε: 
«Από εκείνη τη στιγμή ξεκινήσαμε να 
δημιουργούμε ένα master plan που 
ουσιαστικά λέει πως ο ΑΣ Άρης ως θε-
ματοφύλακας του συλλόγου θα παρα-
χωρήσει στο Ελληνικό Δημόσιο και πιο 
συγκεκριμένα στο Δήμο Θεσσαλονίκης 
το γήπεδό του που βρίσκεται στην πε-
ριοχή της Χαριλάου προκειμένου εκεί 
να γίνει ένα μεγάλο πράσινο πάρκο 
και από την άλλη θα δημιουργήσει μία 
νέα έδρα στην περιοχή που βρίσκεται 
το αγροτεμάχιο του ΟΑΕΔ. Για τη δημι-
ουργία του νέου γηπέδου απαιτούνται 
περίπου 50 στρέμματα και τα υπόλοι-
πα θα αξιοποιηθούν ως πάρκα και κτί-
ρια μικτής χρήσης ανάλογα με το τι θα 
επιλέξει ο επενδυτής που θα αναλάβει 
και το κόστος κατασκευής του γηπέ-
δου». 

Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Α.Σ. ΑΡΗΣ 
Σε ό,τι αφορά την στάση του ΑΣ 

Άρης και της ΠΑΕ, ο κ. Μπίλλιας ήταν 
ξεκάθαρος: «Εμείς με την πλευρά του 
Άρη και τον κ. Αρβανίτη, που κατέχει 
το αξίωμα του προέδρου του ΑΣ Άρης, 
ήρθαμε σε επικοινωνία, αφού πρώτα 
είχαμε εξετάσει όλες τις παραμέτρους 
του μεγάλου αυτού σχεδίου. Η αντί-
δρασή του φυσικά και ήταν ενθουσιώ-
δης. Συμφώνισε μαζί μας και όλοι μαζί 
στα μέσα του Μαΐου επισκεφθήκαμε 
τον Υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γε-
ραπετρίτη, εκεί όπου παρουσιάσαμε 
το πλάνο και το σχέδιο που είχαμε 
εκπονήσει. Για περίπου δύο μήνες η 
Κυβέρνηση αξιολόγησε την πρόταση 
μέχρι που φτάσαμε στις πρόσφατες 
εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη 
ΔΕΘ που έδωσε το «πράσινο φως» για 
να προχωρήσει το έργο». Σε ερώτηση 
για το αν απαιτείται κάποιο οικονομι-
κό αντάλλαγμα για να απορροφήσει 
η πλευρά του ΑΣ Άρης, το οικόπεδο 
του ΟΑΕΔ, παραχωρώντας παράλληλα 
το γήπεδο του στην περιοχή του Χαρι-
λάου ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών 
και Δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας, 
απάντησε: «Όπως είναι στημένο το 
πρότζεκτ ο Άρης παραχωρώντας την 
έκταση του γηπέδου του, δεν θα βάλει 
ούτε ένα ευρώ για την κατοχύρωση 
της νέας έκτασης». Σε ό,τι αφορά το 

κάθε περίπτωση το πλάνο βρίσκεται 
σε πολύ πρώιμο στάδιο. Απαιτούνται 
πρωτοβουλίες από όλες τις εμπλεκό-
μενες πλευρές για να προχωρήσει το 
πρότζεκτ. Το πρώτο βήμα που απαι-
τείται να γίνει είναι μια προγραμματική 
σύμβαση μεταξύ των τριών πλευρών, 
δηλαδή του Άρη, της Πολιτείας και του 
Δήμου Θεσσαλονίκης και η εκκίνηση 
του υλικού πολεοδομικού σχεδίου. 
Αυτό που θέλω πάντως να ξεκαθαρί-
σω είναι πως το γήπεδο του Άρη στην 
περιοχή της Χαριλάου θα γκρεμιστεί 
μόνο όταν χτιστεί το καινούργιο και το 
πλάνο προβλέπει δημιουργία γηπέδου 
μόνο για το ποδοσφαιρικό τμήμα».

κόστος που θα απαιτηθεί για να πάρει 
σάρκα και οστά το νέο γήπεδο του Άρη, 
είπε: «Για να δημιουργηθεί ένα γήπεδο 
σαν αυτό που όλοι ονειρεύονται. Δη-
λαδή χωρητικότητας 30.000 θέσεων 
και προδιαγραφών UEFA υπάρχει ένα 
κόστος κοντά στα 70 εκ. ευρώ». Όσον 
αφορά τον ορίζοντα ολοκλήρωσης 
του έργου, σχολίασε: «Θα είναι πολύ 
σημαντικό να έχει ολοκληρωθεί μέ-
χρι το 2026. Μιλάμε για ένα σφιχτό 
χρονοδιάγραμμα, αλλά επειδή δεν θα 
συναντήσουμε μεγάλη γραφειοκρα-
τία, είναι καθαρά ζήτημα Πολιτείας να 
τρέξει κάποιες διαδικασίες, το πλάνο 
είναι εφικτό να πετύχει». Καταλήγο-
ντας, ο κ. Μπίλλιας, επεσήμανε: «Σε 

Η νίκη του Αρη επί του ΠΑΟ
απλώς έδωσε χρόνο ηρεμίας

Ο Αρης την περασμένη Τετάρτη πέτυχε κομβική 
νίκη επί του Παναθηναϊκού. Νίκη η οποία «κρά-
τησε» τον Μάντζιο στον πάγκο και έδωσε ψυχο-
λογία στους παίκτες. Ετσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο 
«γάμος» με την «κηδεία» συνορεύουν. Ο τρόπος 
που αντέδρασαν Μάντζιος και παίκτες μετά το τέ-
λος του αγώνα φανέρωσε την πίεση κάτω από την 
οποία βρίσκονταν όλος ο οργανισμός Αρης. Κι αυ-
τός είναι ο λόγος που οι «κίτρινοι» κυνήγησαν το 
αποτέλεσμα και όχι το θέαμα. Πέτυχαν λοιπόν τον 
στόχο τους, κράτησαν το κεφάλι έξω από το νερό, 
πήραν ανάσες και είναι έτοιμοι να κολυμπήσουν σε 
λιγότερο βαθιά νερά. 

Στο ποδόσφαιρο όμως το χθες δεν αποτελεί 
εγγύηση για το αύριο. Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο Αρης 
που «αγόρασε» χρόνο ηρεμίας με τη νίκη επί του 
Παναθηναϊκού θα πρέπει να έχει και την ανάλογη 
συνέχεια, στο Περιστέρι κ.ο.κ. Διαφορετικά θα μπει 
και πάλι σ’ ένα κλίμα εσωστρέφειας και θα αρχίσει 
η προπονητολογία. 

Η απάντηση στο ερώτημα αν οι «κίτρινοι» μπο-
ρούν να έχουν ανοδική αγωνιστική πορεία από εδώ 
και πέρα είναι καταφατική. Ο λόγος; Ο Αρης έχει πε-
ρίσσια ποιότητα στο φετινό ρόστερ και δικαιούται 
να είναι αισιόδοξος. Αλλωστε δεν τον χαρακτήρι-
σαν αδίκως «πρωταθλητή των μεταγραφών». Το 
ζήτημα είναι πώς ο Μάντζιος θα καταφέρει με τη 
διαχείριση που θα κάνει να εισπράξει το καλύτε-
ρο δυνατό από τους παίκτες. Στους δύο πρώτους 
αγώνες, με ΟΦΗ και Ιωνικό (περισσότερο στον 
δεύτερο) απέτυχε να διαχειριστεί, όπως έπρεπε, το 
έμψυχο υλικό. Στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, 
μετά και την παραίνεση Καρυπίδη «κάνε αυτό που 
εσύ πιστεύεις ότι είναι σωστό», η εικόνα της ομά-
δας άλλαξε θεαματικά. Στηριζόμενος στην γνωστή 
παλιά συνταγή, άφησε εκτός Ιτούρμπε και Ντιαγέ, 
επιστράτευσε τον Τζέγκο,   επανάφερε τον Κούεστα 
κάτω από τα δοκάρια, είχε Γκάμα, Μαντσίνι, Μπερ-
τόγλιο μεσοεπιθετικά κι έτσι έκανε μία ομάδα που 
κυρίως είχε μαχητικότητα. Σ’ αυτή στηρίχθηκε ο 
Αρης και έφθασε στην αναγκαία νίκη. Αρα το ζη-
τούμενο είναι να υπάρχει η επιθυμητή διαχείριση 
και στη συνέχεια. Ενός ρόστερ ικανού να πετύχει 
πάρα πολλά πράγματα.

ΓΡΆΦΕΙ Ο ΒΆΣΙΛΗΣ ΜΆΣΤΟΡΆΣ
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Σημάδια έγκαιρης προειδοποίησης 
για εκδήλωση μελλοντικής βίας ενός ατόμου

Γ Ρ Α Φ Ε Ι  Η  Ν Α Ν Σ Υ 
Ν Ε Ν Ε Ρ Ο Γ Λ Ο Υ 
- Π Ε Τ Α Λ Ω Τ Η *

Εάν ο κάθε άνθρωπος που άσκησε βία 
έδειχνε προφανή σημάδια κακοποίησης από 
την αρχή, οι προβληματικές σχέσεις θα τε-
λείωναν έγκαιρα. Δυστυχώς, πολλές από 
τις κόκκινες σημαίες μιας καταχρηστικής 
σχέσης είναι λεπτές και εύκολα χάνονται. Η 
βία μπορεί να περιλαμβάνει σωματική, σε-
ξουαλική και συναισθηματική κακοποίηση, 
καθώς και απειλές. Τα πρώιμα προειδοποι-
ητικά σημάδια είναι συνήθως μικρές μορφές 
εγωκεντρικής, ελεγχόμενης και συμπεριφο-
ράς ζήλειας που κλιμακώνονται όσο περνά 
ο καιρός. 

Πώς Σε Αντιμετωπίζει
Δώστε προσοχή στο πώς σας συμπεριφέ-

ρεται ένας άνθρωπος στην αρχή της σχέσης. 
Ένας πιθανός καταχραστής μπορεί να λάβει 
αποφάσεις για εσάς, όπως να παραγγείλετε 
το γεύμα σας σε ένα εστιατόριο ή να προ-
γραμματίσετε κοινωνικές δραστηριότητες 
χωρίς να σας ρωτήσει. Μπορεί να προσπα-
θήσει να βιάσει τη σχέση - όπως να ζητή-
σει να μετακομίσετε μαζί πριν γνωριστείτε 
πραγματικά ο ένας τον άλλον - και μπορεί 
να σας πιέσει να κάνετε πράγματα που σας 
κάνουν να νιώθετε άβολα, χρησιμοποιώντας 
λέξεις όπως «Όλοι οι άλλοι κάνουν αυτό 
«ή» Αν νοιαζόσουν πραγματικά για μένα, θα 
το έκανες «. Ένας σύντροφος που εμφανίζει 
πρώιμα σημάδια ζήλιας μπορεί επίσης να 
εκδηλώνει συμπεριφορές με υπερβολική 
αντίδραση στην κατάσταση - ταράσσεται, για 
παράδειγμα, όταν μιλάτε σε άλλο άντρα/γυ-
ναίκα ή αποδέχεστε ένα κομπλιμέντο. 

Πώς Αντιμετωπίζει τους Άλλους
Παρακολουθήστε για να δείτε πώς συ-

μπεριφέρεται ο σύντροφός σας στους άλ-
λους και μπορεί να έχετε μια προεπισκόπηση 
του τρόπου με τον οποίο θα αντιμετωπίζεστε 
αργότερα στη σχέση. Εάν έχει την τάση να 

κατηγορεί τους άλλους ή αναστατώνε-
ται για ασήμαντα λάθη, μπορεί να είναι 
πρώιμα σημάδια βίαιης μελλοντικής 
συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, μπορεί 
να είστε μάρτυρες της οργής του στο 
δρόμο ή μιας υπερβολικής αντίδρασης 
σε ένα γεύμα που δεν παρασκευάστηκε 
όπως το ζήτησε σε ένα εστιατόριο. Ένας 
άνθρωπος που φέρεται άσχημα στα ζώα 
και τα παιδιά μπορεί επίσης να είναι πιο 
πιθανό να γίνει υβριστικός αργότερα στη 
σχέση σας. 

Πώς νιώθει για τον εαυτό του
Ένας σύντροφος που χρειάζεται να βάλει 

τους άλλους κάτω για να χτίσει τον εαυτό 
του-γνωστό φαινόμενο και ως ιεραρχική 
αυτοεκτίμηση-μπορεί να είναι πιο πιθανό να 
γίνει καταχρηστικός. Ένας δυνητικά κατα-
χρηστικός σύντροφος μπορεί να δυσανασχε-
τεί με τους άλλους και να έχει την αίσθηση 
του δικαιώματος. Μπορεί να αισθάνεται ότι ο 
κόσμος είναι άδικος και ότι του αξίζει ειδική 
μεταχείριση. Για παράδειγμα, μπορεί να κλέ-
ψει κάτι από το χώρο εργασίας ως ανταπό-
δοση της αίσθησης της αδικίας που μπορεί 
να νιώθει ή επειδή αισθάνεται ότι το αξίζει. 
Ένας πιθανός κακοποιητής μπορεί επίσης να 
είναι υπερβολικά ευαίσθητος στην κριτική.

Πώς σε κάνει να νιώθεις
Σκεφτείτε πώς αισθάνεστε στη σχέση. 

Ένας πιθανώς καταχρηστικός σύντροφος 
μπορεί να σας κάνει να πιστέψετε ότι χρει-
άζεται απλώς μια «καλή» γυναίκα ή έναν 
«καλό» άντρα που θα του φέρεται σωστά 
- κάνοντάς σας να νιώθετε ότι πρέπει να 
κάνετε τα πάντα για να σωθεί. Μπορεί επί-
σης να αισθάνεστε υποχρέωση προς αυτόν 
εξαιτίας των χάρων που έχει κάνει για εσάς 
– συνήθως χάρες που δεν ζητήσατε. Σκε-
φτείτε αν ακούει όταν μιλάτε ή φαίνεται να 
ενδιαφέρεται περισσότερο να γυρίσει τη συ-
ζήτηση προς τον εαυτό του. Εάν αισθάνεστε 
ότι υπάρχει ανισορροπία δύναμης, μπορεί 

να είστε με έναν σύντροφο που θα γίνει κα-
ταχρηστικός. Ως τρόπος διατήρησης της δύ-
ναμης σε μια σχέση, οι κακοποιητές συχνά 
αναζητούν συντρόφους που προέρχονται 
από καταστάσεις που τους έχουν αφήσει να 
αισθάνονται ευάλωτοι. 

Είναι δύσκολο να μάθει κανίς πώς να 
χειρίζεται τα έντονα συναισθήματά του. Τα 
άτομα που αντιδρούν βίαια ή υβριστικά μπο-
ρεί να μην ξέρουν πώς αλλιώς να χειριστούν 
τα συναισθήματά τους, ιδιαίτερα οι νέοι, που 
ακόμη μαθαίνουν.

Οι νέοι συνήθως μαθαίνουν αυτές τις 
συμπεριφορές από τους ανθρώπους γύρω 
τους, ιδιαίτερα από τα μέλη της οικογένειας. 
Είναι πιο δύσκολο για τους νέους να μάθουν 
να χειρίζονται έντονα συναισθήματα χωρίς 
να γίνονται υβριστικοί, εάν οι γονείς τους 
δεν έχουν μάθει να ελέγχουν τον εαυτό τους. 

Σε κάθε περίπτωση, εάν πιστεύετε ότι συ-
νέβη ένα μεμονωμένο περιστατικό, μπορείτε 
να συζητήσετε για αυτό και να συμφωνήσετε 
από κοινού ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί 
και φυσικά να αυτό τηρηθεί. Διαφορετικά, 
πρέπει να προγραμματίσετε τι θα κάνετε στο 
μέλλον για να κρατήσετε τους πάντες ασφα-
λείς.

*Η Νάνσυ Νενέρογλου είναι ψυχολό-
γος συνιδρύτρια του Reggio Θεσσαλονίκη
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Κάθε Σάββατο   
→ Χειροδιανομή στην πλατεία Αριστοτέλους  με Τσιμισκή 
→ Χειροδιανομή στην γωνία πλατείας  ΧΑΝΘ
→ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

OΛΥΜΠΙΟΝ, Πλ. Αριστοτέλους 10 ,2310284002                                                                     
ALTERLIFE-WAREHOUSE, Εντός Λιμένα-Αποθήκη 7, 231 305 1669
WOODS, Αριστοτέλους  12 , 2310223080
ΤITANIA, Γεωργ. Θεοτοκά,  2310 220985
ΑΘΙΒΟΛΗ, Κατούνη 15, 2310508509
PUBLIC, Tσιμισκή 24, 2310227288
ΔΕΘ HELEXPO Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154, 231 029 1598
GREEN FAMILY, Βατικιώτου 26-28 Πλ. Άθωνος, 2310 257503
BOX CAFÉ, Αριστοτέλους 5, 2310267992
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ, Κούσκουρα 4, 2310262478
COFFICE BOOKS & COFFEE, Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 2310403550
KAFE PASSION, Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καλαμαριά,2310429814
TENNIS COLLECTIVE  CLUB ASTERAS, Όπισθεν Ανώτατη Σχολή Πολέμου, Πατριαχικά Πυλαίας
ALLEGRO, Mέγαρο Μουσικής, 25ης Μαρτίου- Παραλία, 2310896081
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ, Ασκληπιού 10 , Πυλαία  , 2310400904
HONDOS CENTER, Apollonia Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 84, Πυλαία, 2310806000
BARISTA, 25ης Μαρτίου 20, Ευκαρπία, 6936930404
PREMIUM BOULANGERIE ET VINS , Ελευθερίας 6, Τριανδρία, 2310989660

Αν επιθυμείτε σταθερό stand με εφημερίδες στην επιχείρηση σας επικοινωνήστε 
στο email: grammateia@karfitsa.gr  ή καθημερίνα 10:00 – 16:00 στο 2310278155

ΚΑΝΕ CLICK ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ 
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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